
Miesto konania: Košice 
Cena vzdelávania: 180,- eur 

Viac informácií: www.linkadeti.sk;         
    lienka@linkadeti.sk 

Prihláška: https://forms.gle/qjJ3PXDyfLecFmZD9 

   Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka, o.z. 
	           realizátor projektu Linka detskej dôvery v Košiciach


	 	 

	      Vás pozýva na akreditovaný vzdelávací program


Dištančné poradenstvo a 
intervencia pre pomáhajúce 
profesie 
Internetové poradenstvo a intervencia


Termíny: 
22.-23.11.2019 
06.-07.12.2019 
13.-14.12.2019 

Celkový rozsah vzdelávania: 60 hodín 

http://www.linkadeti.sk
mailto:lienka@linkadeti.sk
http://www.linkadeti.sk
mailto:lienka@linkadeti.sk


Orientačný časový rámec: 
Celkový rozsah vzdelávania je 60 vyučovacích hodín rozdelených do troch 2-dňových blokov. 
Predpokladaný čas začiatku v piatky: 12:00. Predpokladaný čas ukončenia v soboty: 18:00.


Požadované vstupné vzdelanie:  
minimálne I. stupeň VŠ štúdia v príslušnom študijnom odbore patriacom do oblasti pomáhajúcich profesií 


Informácie o vzdelávacom programe:  
Akreditovaný vzdelávací program Dištančné poradenstvo a intervencia pre pomáhajúce profesie, modul 
Internetové poradenstvo a intervencia je určený osobám, ktoré pôsobia v pomáhajúcich profesiách a majú 
záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti dištančného poradenstva a intervencie. 
Predovšetkým pracovníci rôznych poradenských liniek, dištančných poradní, psychologických, sociálnych 
a iných poradní. Absolvent vzdelávacieho programu získa zručnosti vedenia komunikácie s klientom 
prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií (najmä chat a e-mail), od bežnej 
dištančnej komunikácie až po krízovú intervenciu v krízových a naliehavých situáciách. 


Rámcový program vzdelávania:  
- teoretické východiská internetového poradenstva 

- online poradenstvo prostredníctvom rôznych technológií 

- práca so špecifickými typmi klientov 

- krízová intervencia prostredníctvom rôznych technológií 

- podpora a ochrana pracovníkov 

- riešenie špecifických situácií 


Ďalšie informácie:  
Vzdelávací program je ukončený záverečnou skúškou, po ktorej absolvovaní získa absolvent Osvedčenie 
o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Vydanie osvedčenia je okrem záverečnej 
skúšky podmienené absolvovaním stanoveného rozsahu výučby podľa akreditačných kritérií (min. 80%).


V cene vzdelávania nie sú zahrnuté náklady na dopravu, stravu a ubytovanie účastníkov. V cene je 
zabezpečenie pitného režimu a drobného občerstvenia pre účastníkov. 


Prosíme záujemcov, aby zobrali na vedomie, že minimálny potrebný počet účastníkov pre realizáciu 
programu je 10.  

V prípade Vášho záujmu Vás prosíme o vyplnenie prihlášky na uvedenej adrese, všetky ďalšie informácie 
vrátane platobných informácií Vám budú následne (po potvrdení dostatočným počtom účastníkov) 
doručené e-mailom.


Prihláška: https://forms.gle/qjJ3PXDyfLecFmZD9


Tešíme sa na stretnutie! 


