
 

                              
         

 

 

3P – Projekt n.o. - 
 špecialista na starostlivosť o pracovníkov sociálnych služieb 

  
Vás pozýva na vzdelávací kurz 

 
 

KOGNITÍVNY TRÉNING SENIOROV  
S DEMENCIOU 

 
 

Komu je kurz určený? 
Pracovníkom sociálnych služieb, ktorí pracujú so seniormi a ľuďmi postihnutými demenciou, ako aj 
rodinným príslušníkom ľudí s touto diagnózou. 

 
Čo Vás naučíme? 
 porozumieť demencii, jej zákonitostiam, príčinám a príznakom, 
 spôsoby posilňovania poznávacích schopností (zvlášť pamäti) u seniorov s demenciou,  
 postupy a cvičenia na aktivizáciu seniorov s demenciou, 
 viesť individuálnu a skupinovú prácu so seniormi s demenciou v zariadeniach sociálnych služieb 

i v domácom prostredí seniora, 
 organizačne i metodicky pripraviť tréningové stretnutie. 

 
Aký je obsah kurzu? 
 Mozog a jeho poznávacie funkcie 
 Pamäť, jej fungovanie a význam jej trénovania 
 Demencia – príčiny, príznaky, výskyt a vplyv na proces zapamätávania a vybavovania si 

informácií 
 Psychomotorické cvičenia, grafomotorické cvičenia a cvičenia zmyslového vnímania 
 Koncentrácia pozornosti a spôsoby jej precvičovania 
 Cvičenia využívajúce dlhodobú pamäť, cvičenia krátkodobej pamäti a vybrané mnemotechniky  
 Organizačná a metodická príprava kognitívneho tréningu 
 Modelové tréningové stretnutie 

 
Aký je rozsah a organizácia kurzu? 
24 vyučovacích hodín rozdelených do 3 vzdelávacích dní (1 deň = 8 hod.) 

 
Kedy sa kurz bude konať?  
1. vzdelávací deň: utorok 6. novembra 2018 v čase od 9,00 do 16,00 h. (Prezentácia: 8,30 – 9,00) 
2. a 3. vzdelávací deň: podľa dohody účastníkov a lektorky počas 1. vzdelávacieho dňa 

 
 



Kde sa budete vzdelávať?  
V Hoteli Lineas (Budovateľská 14) v Prešove.  

 
Kto sú Vaše lektorky a aké vzdelávacie metódy budú počas kurzu využívať? 

   
 
 

      
 
Koľko účastníkov bude v 1 vzdelávanej skupine? 
Kurz sa uskutoční pri min. počte 8 osôb. Kurzu sa môže zúčastniť max. 16 osôb. 
 

Aká je forma ukončenia? 
Absolventi za 100%-nú účasť na teoretickej i praktickej časti kurzu získajú certifikát. 
 

Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa a ako ho možno uhradiť? 
Poplatok: 158,- Eur/1 osoba 
Zahŕňa: 24-hodinový vzdelávací program, honorár lektoriek, študijný materiál, didaktický materiál, 
písacie potreby (zošit a pero), prenájom miestnosti a prezentačnej techniky, 3x coffee break 
(káva/čaj, pečivo), 3 x obed (polievka, hlavné jedlo, káva/čaj), pitný režim počas celého podujatia, 
certifikát 
Spôsob úhrady: prevodom na účet: SK03 8330 0000 0023 0102 9965                                                                                                                                             
variabilný symbol: 06112018. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko.  

 
Ako sa možno prihlásiť alebo získať bližšie informácie? 
 Použitím prihlasovacieho formulára na www.3p-projekt.sk. Navigácia: www.3p-projekt.sk – 

On-line prihlášky (ľavé menu) - Prihláška na podujatia s pevným termínom.  
 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 158,- Eur možno najneskôr do 31.10.2018. 

Odoslaná prihláška je záväzná a vzťahuje sa k nej povinnosť platby. 
 Poplatky sa nevracajú, možná je výmena prihláseného účastníka za iného. 

 

Kde možno získať odpovede na ďalšie otázky? 
 Tel.: 0905 771 074 (Petrufová)  
 E-mail: akademia@3p-projekt.sk 
 www.3p-projekt.sk 

 

 

 

Aj takto sa o Vás staráme  

 Mgr. Katarína Kiseľáková - liečebná pedagogička, aktivizačná 
pracovníčka v sociálnych službách – trénerka pamäti III. 
stupňa 
Bude Vás vzdelávať metódami: interaktívny moderovaný 
výklad, diskusia, praktické cvičenia, zážitkový tréning 

 

 Mgr. Danka Petrufová – andragogička - geragogička, 
aktivizačná pracovníčka v sociálnych službách – trénerka 
pamäti III. stupňa 
Bude Vás vzdelávať metódami: interaktívny moderovaný 
výklad, diskusia, ukážky, praktické cvičenia, zážitkový tréning, 
modelové lekcie 
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