
Supervíziou vás bude sprevádzať:  

Anja van Velzen  

 

Anja van Velzen je špeciálna pedagogička, od 

roku 1995 sa venuje pedagogickej praxi v 

Hamburgu a v Allgäu. V roku 1994 

absolvovala výcvik v INPP terapii 

neuromotorickej nezrelosti a následne ďalšie 

súvisiace vzdelávania v odbore. Je 

zakladajúcou členkou Pracovnej skupiny pre 

terapiu vzťahovej väzby a vedúcou celoštátnej 

pracovnej skupiny Neuropsychológia& 

Pedagogika v Nemecku. Od roku 2006 je 

reprezentantkou a lektorkou Inštitútu 

neurofyziologickej psychológie INPP pre 

Rakúsko a Švajčiarsko, od roku 2004  pôsobí 

vo Viedenskom inštitúte terapie vzťahovej 

väzby. Vedie ročné kurzy INPP terapie 

neuromotorickej nezrelosti, kurzy INPP 

školského intervenčného programu pre 

učiteľov a vychovávateľov, realizuje 

prednášky a semináre pre rodičov 

a odborníkov. 

Organizačné informácie 

Supervízia pre INPP certifikovaných odborníkov 

1.-2.10.2018, Bratislava 

Program supervízie 

Pondelok, 1.10.2018: 

9:00-12:00 Predstavenie vlastných prípadov a práca v malých skupinách 

13:00-17:00 Otázky k použitiu v praxi a priestor na zopakovanie jednotlivých cvikov a testov 

 

Utorok, 2.10.2018: 

9:00-12:00 Predstavenie vlastných prípadov a práca v malých skupinách 

13:00-17:00 Priestor na otázky a predstavenie vlastnej témy súvisiacej s prácou (napr. JIAS, 

poradenstvo pre rodičov, výživové poradenstvo) v rozsahu max. jednej hodiny 

 

Príprava na supervíziu: 

Každý/á účastník/čka si vopred pripraví jeden prípad zo svojej praxe, najlepšie taký, ktorý bol 

problematický alebo predstavoval výzvu. Otázky do supervízie je potrebné zaslať emailom na adresu 

monika.gregussova@inpp.online vopred, najneskôr do 31.8.2018 kvôli prekladu a príprave 

supervízorky. Ak máte zaujímavú tému, ktorú by ste rady predstavili počas supervízie, tiež ju prosím 

nahláste vopred, do 31.8.2018. 

Dátum konania: 1.-2.10.2018 

Cena: 300,- € / 7 750,- Kč . 

V cene je zahrnuté: odmena a náklady na supervízorku, 

tlmočenie, priestory, drobné občerstvenie 

V cene nie je zahrnuté: náklady na dopravu, 

ubytovanie a stravu účastníkov 

Miesto konania: Súkromná základná škola s materskou 

školou Marie Montessori, Borinská 23, Bratislava  

Prihlásiť sa môžete na:  

http://registracia.socioterapia.sk/ 

Platobné informácie Vám budú zaslané elektronickou 

formou po prihlásení na supervíziu. 

Kvôli organizačnému zabezpečeniu supervízie je 

prihlásenie a zaplatenie možné najneskôr do 

10.9.2018. Do tohoto termínu je tiež možné zrušiť 

prihlásenie s vrátením registračného poplatku. V 

prípade zrušenia supervízie z našej strany Vás budeme 

informovať najneskôr do  do 20.9.2018 a prijaté platby 

vrátime späť na účet odosielateľa. 

Vaše prípadné otázky radi zodpovieme emailom na 

monika.gregussova@inpp.online alebo telefonicky na 

0908 028 051. 

INPP SLOVENSKO A ČESKO  

Inštitút psychoterapie a socioterapie  

Levočská 3  

851 01 Bratislava   

www.inpp.online 

info@inpp.online 
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