3P – Projekt n.o. – špecialista na starostlivosť o pracovníkov
sociálnych služieb
Vás pozýva na vzdelávací program

VYTVÁRANIE EFEKTÍVNEJ SPOLUPRÁCE
S KLIENTOM S VYUŽITÍM METÓDY
INŠTRUMENTÁLNEHO OBOHACOVANIA
PODĽA R. FEUERSTEINA
Dá sa s klientom spolupracovať?
Vzdelávací program je zameraný na spoznanie možností rozvíjania kognitívnych
(poznávacích) funkcií klienta, (znovu)objavenie prínosu kladenia otázok v práci s klientom
a hľadanie spôsobu prebudenia jeho vnútornej motivácie.
Hlavným prínosom tohto programu pre prax je zmena postoja ku klientovi - prijatie klienta
za partnera pri riešení každodenných situácií.
Pre koho je toto podujatie určené?
Pracovníkom sociálnych služieb – sociálnym pracovníkom, inštruktorom sociálnej
rehabilitácie, pracovným terapeutom, vychovávateľom, liečebným a špeciálnym pedagógom,
psychológom a sestrám, a to bez ohľadu na druh poskytovanej sociálnej služby.
Program odporúčame aj vedúcim pracovníkom v sociálnych službách (tímlídrom pracovných
tímov, úsekovým vedúcim).
Čo je obsahom vzdelávania?
 Kognitívne funkcie – ich význam pre každodenný život a možnosti rozvíjania
 Reuven Feuerstein – autor metódy
 Pozadie vzniku metódy inštrumentálneho obohacovania
 Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie ako terapeutická a akceleračná metóda –
ukážky práce s metódou
 Princípy prístupu k užívateľovi - klientovi
 Súčasné možnosti aplikácie metódy do praxe
Kedy a kde sa podujatie uskutoční?
24. apríla 2019 (streda) od 9,30 do 15,30 hod. v Tatra hoteli v Poprade (Karpatská 7). Hotel
sa nachádza v bezprostrednej blízkosti železničnej a autobusovej stanice.

Prezentácia účastníkov je od 9,00 do 9,30 hod.
Kto je lektorom podujatia?
ThLic. Mirón Duda, PhD. – absolvent pastorálnej teológie a psychológie a akreditovaného
programu Metóda rozvoja kognitívnych funkcií R. Feuersteina (úroveň Basic I., Standard I.,
Standard II.), pracuje ako odborný poradca pre nezamestnaných.
Aké vzdelávacie metódy bude Váš lektor počas vzdelávania využívať?
Interaktívny výklad, ukážky, diskusia
Aká je forma ukončenia?
Absolventi za 100%-nú účasť na teoretickej i praktickej časti podujatia získajú certifikát.
Aký je účastnícky poplatok, čo zahŕňa a ako ho možno uhradiť?
Poplatok: 68,- Eur/1 osoba
Zahŕňa: vzdelávací program, honorár lektora, študijný materiál, didaktické pomôcky, písacie
potreby (zošit a pero), prenájom miestnosti a prezentačnej techniky, 1x coffee break
(káva/čaj, pečivo), 1x 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: 24042019. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko/priezviská
prihlásených účastníkov.
Ako sa možno prihlásiť?
 Použitím prihlasovacieho formulára na www.3p-projekt.sk. Navigácia: www.3pprojekt.sk – On-line prihlášky (ľavé menu) – Záväzná prihláška na podujatia s pevným
termínom.
 Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok vo výške 68,- Eur možno najneskôr do
17.04.2019. Odoslaná prihláška je záväzná a vzťahuje sa k nej povinnosť platby. Úhradu
za viacerých prihlásených pracovníkov z jedného zariadenia realizujte jednou sumou.
 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 

