
ÚČINNÉ TERAPEUTICKÉ PRÍSTUPY 
K DEŤOM SO PSYCHICKÝMI 

PROBLÉMAMI
SEMINÁR 

28. 9. 2021 od 10:00 do 15:30 hod.
Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava 

Multifunkčné centrum V-klub

Cieľová skupina: psychológovia, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, kultúrno-osvetoví pracovníci, 
respektíve iní odborníci, ktorí pracujú s deťmi a mládežou

Hodinová dotácia: 5 výcvikových hodín   |   Limitovaný počet účastníkov: 25 osôb 
Účastnícky poplatok: 30 €   |   Kontaktná osoba: doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

Registračný formulár na www.nocka.sk/registracia/ je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť v termíne do 22. 9. 2021 
alebo do naplnenia kapacity. Platbu účastníckeho poplatku je potrebné zrealizovať najneskôr do 27. 9. 2021.

V prípade zhoršenia epidemickej situácie sa bude seminár konať online formou prostredníctvom ZOOM-u.

Organizátor:

SOCIÁLNA 
PREVENCIA

nocka.sk

Kontakt:  ingrid.hupkova@nocka.sk   |   +421 918  817 130

POZVÁNKA

TEMATICKÉ ZAMERANIE
Seminár poskytuje základný prehľad o najčastejších psychických poruchách v detskom veku. Predstavuje ich klinický obraz  
a informuje o funkčných terapeutických a pedagogických prístupoch. Zdôrazňujú sa kognitivno-behaviorálne  
intervencie, ktoré sú pri práci s deťmi efektívne a dobre použiteľné pre psychológov, pedagógov, špeciálnych pedagógov,  
respektíve iných odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou.

LEKTORKA
PhDr. Nora Gavendová    
Špeciálna pedagogička  a psychoterapeutka s viac ako 30-ročnou 
odbornou praxou. Pôsobí na škole pri psychiatrickej nemocnici, má aj svoju  
súkromnú prax, v ktorej sa okrem psychoterapie venuje supervíznej práci.  
Externe pracovala takmer 10 rokov na linke dôvery. V centre jej profesijného  
záujmu sú deti, dospievajúci i dospelí, ktorí majú psychické ťažkosti, respektíve  
u ktorých bola diagnostikovaná psychická porucha. Ukončila magisterské štúdium 
oboru špeciálna pedagogika na UP v Olomouci so zameraním na psychopédiu, 
logopédiu a etopédiu. Absolvovala výcvik v krízovej intervencii, výcvik v mediácii, 
komplexný výcvik v integratívnej psychoterapii, komplexný výcvik v kognitívno- 
-behaviorálnej terapii podľa kritérií EÚ a supervízny výcvik. Akcent terapeutickej  
práce kladie na uplatňovanie kognitívno-behaviorálnych intervencíí,  
ktoré sú dobre použiteľné nielen v terapeutickej, ale i pedagogickej práci  
alebo vo výchovnom pôsobení.

Podujatie bude realizované 
v zmysle aktuálnych 

pandemických opatrení.


