
 
 

Asociácia slovenských arteterapeutov Vás pozýva na akreditovaný 
kurz: 

Arteterapia a artefiletika 

Termín: 14. – 15.6.2019 

Miesto konania: Ateliér "SOM DOMA", Štefánikova 5, Trnava 

Cieľová skupina účastníkov 

pracovníci v sociálnych službách, sociálny pracovníci, vedúci pracovníci, ošetrovatelia, 

pedagogický pracovníci, študenti, ostatní záujemci 

POPIS KURZU: 

Cieľom kurzu je zoznámiť sa s technikami artefiletiky a arteterapie, ponúknuť námety k práci 

s jednotlivci i skupinami, na vlastnej skúsenosti získať a rozvíjať schopnosti v oblasti 

artefiletiky a arteterapie pri práci s deťmi i s dospelými, vrátane prevencie tzv. syndrómu 

vyhorenia. 

Rozvíjané kompetencie v oblasti : 

• individuálnej - uvoľnenie, sebaprežívanie a sebavnímanie, vizuálne a verbálne 

usporiadanie zážitkov, poznanie vlastných možností, primerané sebahodnotenie, rast 

osobnej slobody a motivácie, rozvoj fantázie a tvorivosti, nadhľad, celkový rozvoj 

osobnosti 

• sociálnej - vnímanie a prijatie druhých, vyjadrenie uznania hodnoty druhých, ich 

ocenenie, zapojenie do skupiny, kohézia, kooperácia, komunikácia, spoločné riešenie 

problémov, reflexia vlastného fungovania v rámci skupiny, pochopenie vzťahov, 

vytváranie soc. podpory. 

Jednotlivé témy: 

• potenciál výtvarného umenia vo výchovnom a terapeutickom kontexte, napr. umenie 

ako neverbálna komunikácia, umenie a hra ... 

• indikácie arteterapie - napr. sociálne problémy, duševní poruchy ... 

• diagnostické aspekty výtvarného prejavu 

• formy arteterapie: individuálna, skupinová, rodinná 

• arteterapeutické metódy - napr. imaginácia, animácia, koncentrácia, transformácia 

• arteterapeutické etudy 



 
 

Rozsah seminára: 16 hodín akreditovaného vzdelania 

Lektor: RNDr. Roman Vančura 

Číslo akreditácie: 2016/0577-PC/SP/VP/PP 

Forma výuky: prezenčná 

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE: 

V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa mailom na: konferencia.asa@gmail.com  

a zaslať informácie potrebné k vystaveniu certifikátu: meno, dátum a miesto narodenia 
 

Termín poslania záväznej prihlášky: 31. 03. 2019 
Cena kurzu: 110€ 

Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 15. 4. 2019 na číslo účtu:  

Fio banka: 2501228264/8330  
IBAN: SK3083300000002501228264  
Variabilný symbol: 62019  
Poznámka: meno a priezvisko účastníka  
 

O prijatí úhrady Vám zašleme potvrdzujúci e-mail. V poplatku je zahrnuté drobné občerstvenie cez 
prestávky a certifikát akreditovaný Ministerstvom práce o sociálnych vecí ČR. Vaša prihláška na 
akreditovaný kurz bude finálne akceptovaná až po úhrade registračného poplatku.  

Počet účastníkov je limitovaný.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRIHLÁŠKA 

 

na akreditovaný kurz: 

Arteterapia a artefiletika 

 

 

14.-15.6.2019 

 

 

Vyplnenú prihlášku prosím pošlite do 31.3.2019 na mailovú adresu: konferencia.asa@gmail.com 

        

  

Meno a priezvisko, titul*: 

 

Názov a adresa inštitúcie (v prípade ak potrebujete vystaviť faktúru)*:  

 

Dátum a miesto narodenia účastníka kurzu*: 

   

Kontaktný telefón*:    

 

E-mail*:      

 

*Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, 
(ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súhlasím 
so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške a súhlasím s publikovaním 
fotografického či iného materiálu multimediálneho charakteru prostredníctvom stránky http://art-therapy.sk 


