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P Á R  S L O V  
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V našom newslettri sa tento mesiac venujeme
okrem pravidelných rubrík, téme virtuálna terapia
hrou. Tá zahŕňa rôzne spôsoby práce, synchrónne

aj asynchrónne, ako aj rôzne formy práce, rôzne
aplikácie, virtuálne pieskovisko, alebo rôzne
simulácie v rámci virtuálnej reality. Keďže poslaním
Coachingplus je prinášať na Slovensko to, čo tu nie
je, alebo sa iba začína rozvíjať, vybrali sme tento
rozhovor. Na konci newslettra potom nájdete aj
informácie o našich najbližších akciách a
podujatiach. Radi spolupracujeme aj virtuálne, toto
leto nielen so Sandrou Wilson TSTA-O, ale aj s

Julie Hay TSTA-O, E, C, P. Viac na ich

workshopoch. 

Tešíme sa na vás.



R O Z H O V O R  L A W R E N C A  R U B I N A  S  J E S S I C O U
S T O N E O V O U  O  T E R A P I I  H R O U  V O

V I R T U Á L N O M  P R O S T R E D Í
 

Jessica Stoneová, PhD je licencovaná psychologička v štáte
Colorado. Je členkou mnohých odborných organizácií,
napríklad World Association for Sand Tray Professionals,

AutPlay, a kalifornskej pobočky Association for Play Therapy.

Dr. Stoneová prednáša na medzinárodných fórach, je
supervízorkou a registrovanou terapeutkou hrou. Podieľala

sa na vytvorení Virtual Sandtray, ktorá je partnerom
Lowenfeld Trust, a vytvorila model Digitálnej terapie hrou. Dr.

Stoneová je vďaka svojej práci známa celosvetovo vo
virtuálnom prostredí ako inovátorka, ambasádorka terapie
hrou a obhajkyňa využitia digitálnej technológie v oblasti

psychológie. 



Lawrence Rubin: Ahoj, Jessica. Ďakujem, že si
sa dnes so mnou spojila. Ako si sa dostala k
digitálnej terapii hrou, čo je teraz najnovší
trend a trochu aj kontroverzný prístup k
deťom?

Jessica Stoneová: Ja som pritom akosi prepojila

niekoľko svetov. Som licencovaná psychologička
so špecializáciou na terapiu hrou. V nej sa
terapia vo virtuálnom prostredí už pred vyše 20
rokmi stala jednou z oblastí záujmu. To
vyplynulo aj zo skúseností s mojimi vlastnými
deťmi, ktoré mali svoj digitálny svet, čomu som
nerozumela, nevedela o ňom nič a nevstupovala
som do neho. Prišlo mi to trochu ako irónia a
možno aj trochu farizejské, že trávim čas v práci
a venujem energiu tomu, že sa učím a robím
terapiu hrou s deťmi a vstupujem do ich sveta,

kým moje vlastné deti majú tento svoj svet,
ktorému som sa ani nesnažila porozumieť. A tak
som sa raz pleskla po čele a povedala som si: v
poriadku, musím sa o tom viac dozvedieť. Prečo
je to pre ne také dôležité? Prečo ich to zaujíma?

Aby som to skrátila, dostala som sa do on-line
hry zvanej Runescape (Bež, uteč), ktorú moje dve
ostaršie deti (zo štyroch) vtedy najviac hrávali.
Nie som ani náhodou znalec video hier a nešli
mi to, ale dôležité bolo, že som prejavila záujem.

Počúvala som ich. Kládla som im otázky.

Rozprávali sme sa o tom, čo sa dialo v hre, na
akej výprave boli; veci, čo boli dôležité pre nich a
o ktorým som ešte pre mojím vstupom do ich
sveta nemohla rozumieť. Začala som chápať, že
vďaka tomu mám väčší vplyv na svoje deti a
začala som to zapracovávať do svojej práce, čo
mi naozaj otvorilo dvere k tomu, čo som po
všetky tie roky robila.

LR: Takže si zistila, že technológie sú v
živote tvojich detí veľmi prítomné a
dôležité a že by to bolo vlastne škoda
pre tvojich malých klientov, keby si
nevkročila do ich digitálneho sveta.
Povedz mi, čo presne je digitálna
terapia hrou?

JS: Digitálna terapia hrou je modalita,

ktorá sa zakladá na spoločnej reči s
klientom pomocou toho, čo nazývam
štyri C (competency, culture, comfort a
capability), čo sú kompetencia, kultúra,

radosť a schopnosť. To sú štyri elementy
terapie vo všeobecnosti, ale digitálna
terapia hrou je obzvlášť formulovaná v
širšom kontexte klasickej terapie hrou,

ktorá vychádza z toho, čo Charles
Schaefer nazýva terapeutické sily hry.

Takže pointa je v tom, že tu máme
existujúci základ. Nie je to len o tom,

och, poďme robiť tieto módne trendy a
začnime vkladať digitálne hry a aktivity
do toho, čo robíme. My, klinickí
pracovníci, musíme mať veľmi pevný
základ v tom, čo robíme a prečo to
robíme bez ohľadu na naše teoretické
východiská, terapeutickú modalitu a
intervencie, alebo či je platforma
virtuálna alebo zoči-voči. A ako vo
všetkých terapiách, aj tu musíme mať
pevne ukotvené intervencie v solídnej
prípadovej konceptualizácii a plánovaní
liečby.



LR: Viem, že Charles Schaefer sa podieľal na
založení Asociácie pre terapiu hrou a veľa o
terapii hrou písal, ale mohla by si povedať našim
čitateľom, čo myslí tými „terapeutickými silami
hry?“

JS: Ak si na chvíľu zavrieš oči, predstav si diagram so
štyrmi kvadrantmi, ktoré reprezentujú to, čo volá
podstatné činitele zmeny. Sú to facilitovanie a
podpora komunikácie, pestovanie emocionálnej
pohody, zvyšovanie osobnej sily a zlepšovanie
sociálnych vzťahov. A každý z týchto štyroch
kvadrantov pozostáva z 20 terapeutických síl hry.

Napríklad v kvadrante „facilitovanie komunikácie“

máme sebavyjadrenie, dostupnosť nevedomia,

priame a nepriame učenie. V kvadrante „zlepšovanie
sociálnych vzťahov,“ máme terapeutický vzťah,

vzťahovú väzbu, sociálne kompetencie a empatiu, a
tak ďalej. Myslím, že dr. Schaefer  nám dal úžasný
základ, na ktorom môžeme stavať a prispôsobovať si
všetko, čo sa hodí do našej modality a nášho
teoretického základu.

LR: Keď teda pracujeme s deťmi, je dôležité brať
do úvahy ich komunikačné zručnosti, ich
emocionálny vývin, ich kladné stránky a ich
sociálnu previazanosť a potom, ak sa s nimi
rozhodneme pracovať virtuálne a chceme použiť
nejakú aplikáciu, videohru, alebo dokonca
platformu virtuálnej reality, tak to robíme na
solídnom teoretickom základe a to nás oprávňuje
k intervencii.

JS: Správne a ešte som chcela dodať, že existujú tri
úrovne digitálnej terapie hrou: na prvej úrovni ste jej
jednoducho otvorení, vrátane rozhovoru a snahy
porozumieť, prečo je pre klienta dôležitá. Druhá
úroveň by bola, keď niekto prinesie napríklad
YouTubera, ktorý ho zaujíma, alebo hru a chce vám
ju ukázať a zaujímate sa o ňu, zdieľate a hľadáte o
nej informácie. Vtedy používate technológiu, hru, či
digitálny nástroj, ale na to, aby ste sa o ňom viac
dozvedeli a podelili sa o niektoré aspekty klientovho
života. Tretia úroveň by bola to všetko uvedené plus
skutočné zapojenie sa do hry s klientom (či už ste s
ním v miestnosti alebo virtuálne) alebo spoločne
použijete aplikáciu. A teda, aby sme niečo nazvali
digitálna terapia hrou, nemusíte byť s klientom v hre
Roblox. Môžete pracovať na prvej úrovni, alebo na
druhej úrovni, rozprávať si zážitky s technológiou,

klásť otázky o týchto zážitkoch, alebo nechať klienta,

nech vám to predvedie, alebo si to vyskúšate.

Keby nebolo Legendy Zeldy

LR: A to je aj súčasť plánu liečby. A nevieš, na ktorej
úrovni budeš, kým dieťa trochu nespoznáš. Môžeš
uviesť konkrétny príklad každej z tých troch úrovní,
ktoré si zažila, keď si mala klienta?

JS: Určite, ale ošetrím to celé kvôli zrejmým dôvodom.

Mala som malého chlapca zo základnej školy, ktorý ku
mne prišiel, lebo mal selektívny mutizmus. Nerozprával
sa s dospelými, ani s učiteľmi. Rozprával sa s rodičmi,
ale nerozprával sa so žiadnymi dospelými mimo svojho
domova. Hrávali sme sa spolu zaujímavú fyzickú hru
Hádaj kto, nie digitálnu verziu. Vypracovali sme celý
pracovný hárok so všetkými možnosťami, na ktoré
ukázal a boli sme pyšní na seba, že sme sa dostali tak
ďaleko. Ale potom sa posunul a zbadal, že mám na
poličke Nintendo. Ukázal naň a ja som povedala: „Och,

hej. Vieš, mám tu tú konzolu a je na nej jedna hra, volá
sa „Legendy Zeldy“. Mala som aj iné hry, ale vtedy sa deti
najviac chceli hrať Zeldu: „Dych vetra“ a aj on si to chcel
zahrať. Mimochodom, mala som „regulárnu“ konzolu
Nintendo s dvomi hernými ovládačmi a centrálnou
obrazovkou, ktorú vidia obaja hráči. Obaja sme mali svoj
ovládač a ja som povedala: „Ale teraz sa musíme
dohodnúť, ako budeme komunikovať, pretože jeden
ovládač ovláda, kam sa človek pozerá a druhý, kam
kráča. Ak nebudeme komunikovať, spadneme z útesu
alebo narazíme na nepriateľov, alebo, vieš, niečo sa
stane, lebo si nevysvetlíme, o čo nám ide alebo čo
chceme.” On mal tablet, na ktorom mohol písať a tak
komunikovať, tak mi naznačil, že bude ukazovať, lebo
on bol chodec a ja som bola divák. Ako sme sa hrali,
prišli sme k tej nebezpečnej veci a bol to taký vyhrotený
moment, lebo na nás išli zaútočiť. A zrazu na mňa začal
kričať: „Pozor na nich!” Keďže som dovtedy nikdy
nepočula jeho hlas, nechcela som z toho robiť veľkú
vec. Hovorila som si, len pokoj, ale vnútri v sebe som
bola rozrušená. Kútikom oka som videla, ako mu ruka
vyletela pred ústa, akože, božemôj, nechce sa mi veriť,
že som to spravil, však? A ja som povedala: „Och, som
taká rada, že si to povedal“ a pozrela som tam, kam mi
povedal, odvrátili sme nebezpečenstvo a pokračovali
sme. Povedala som: „Naozaj si nás zachránil. Taká som
šťastná, že si mi to povedal, lebo ináč by boli na nás
zaútočili“. Po tom prvotnom momente sme sa už
rozprávali a neboli tam žiadne komunikačné chyby.

Bolo to ako, no, mačka bola z vreca von, a ja som
nevytvorila pre neho nebezpečné prostredie – mohol sa
teda prejaviť, a bol to prelom, ktorý naozaj neviem, či by
sa stal, keby nebolo „Legendy Zeldy“, dvoch ovládačov a
potreby komunikovať medzi sebou. Je to úžasné.

4 C digitálnej terapie hrou



LR: To bol dych vyrážajúci moment. Ako to súvisí s
tými štyrmi C digitálnej terapie hrou, čo si
spomínala predtým?

JS: Prvé tri — kompetencia, kultúra a radosť kulminujú
vo štvrtom, čo je schopnosť.

Kompetencia to sú tie podstatné zručnosti, ktoré
vychádzajú z našich teoretických presvedčení,
skúseností a kontinuálneho vzdelávania, bez ohľadu na
to, v ktorej disciplíne máme prax. Je to v odborníkovi. To
je to, čo prinášame do terapeutického priestoru.

Kultúra je pre mňa veľmi zaujímavá, o čom už
desaťročia rozprávame, že je dôležité zabudovať ju do
našej klinickej práce. Vyrastá a košatí sa z náboženstva,

rasy a miesta pôvodu, aby sa stala súčasťou ďalších
aspektov ľudskej skúsenosti, ako je napríklad hudba,

stravovacie návyky a záujmy, no a samozrejme aj
digitálne spojenie.

Nedávno ma pozvali prednášať na výročnej konferencii
PAX, čo je niečo ako Comic Con, ale pre ľudí, ktorých
bavia hry. Boli tam doslova tisíce ľudí, ktorí mali
spoločné tieto zážitky, o ktorých sa historicky hovorilo
„oni“ so všetkými stereotypmi, ktoré idú ruka v ruke s
hráčmi, ako že trávia celé dni v pivnici rodičovského
domu a hrajú sa videohry.

LR: Že nezapadnú.

JS: Nezapadnú. A keďže nechcem opakovať také
škodlivé a nevhodné stereotypy, bola som s tisíckami a s
tisíckami ľudí a ja som bola „ona“. Nikdy v živote som sa
necítila ako tá druhá, ale v tom momente som si to fakt
uvedomila, že je na škodu rozmýšľať o ľuďoch, ktorí
majú záujem o virtuálny svet a digitálne technológie a
hry, ako o „nich“. Predovšetkým je to celkom farizejské,

pretože v každom momente má väčšina z nás vo svojej
blízkosti nejaké zariadenie. Máme telefón, bez ktorého
nevyjdeme z domu, máme počítač a milióny ľudí sa hrá
príležitostné hry ako je Bejeweled alebo Candy Crush
na svojom zariadení. Takže je to od nás farizejstvo, keď
hovoríme: „Och, to sú tí druhí. To sú oni.“ Pričom sú to
len rôzne úrovne hier. Takže koncept kultúry je pre mňa
naozaj dôležitý a jednoducho nemôžeme odmietnuť
celú časť života našich klientov — v tomto prípade ich
digitálne záujmy.

LR: Ak je technika takou významnou časťou
našej kultúry, prečo ju ešte stále niektorí
pomáhajúci pracovníci odmietajú zahrnúť
do terapie a v našom prípade do terapie
hrou u detí?

JS: To nás vlastne privádza k ďalšiemu C, čo je

radosť, ktorého význam spočíva v tom, aby sme
boli autentickí a kongruentní v sebe. A zdá sa
mi, že, podľa môjho názoru veľa terapeutov
nemá v vzťah k technike. Rozprávam sa s
ľuďmi a oni, že: „Neviem, ako mám vytiahnuť
fotky z môjho telefónu. Neviem, kde ich mám
hľadať.“ Tak predovšetkým si myslím, že to je
základná znalosť a radosť. Vieme, že na
začiatku pandémie ľudia šaleli. Nevedeli
používať takú platformu ako je Zoom alebo
niečo podobné. Kde vezmem link? Ako sa
dostanem do aplikácie? Ako sa mám rozprávať
s ľuďmi? Čo, ak ma nepočujú? My terapeuti,
keď sme na sedení, bez ohľadu na to, či
pracujeme s dospelými alebo s deťmi, musíme
myslieť na veľa vecí, napríklad na to, ako to, čo
sa deje, virtuálne zapadá do našej koncepcie
prípadu a ako to súvisí s našimi cieľmi terapie?

LR: Ako si to potvrdím?

JS: Keď sa hocičo pridá do vášho

terapeutického mixu, ako napríklad
technológie, tak sa všetko trochu vykoľají z
obvyklého poriadku, takže sa necítime istí,
necítime sa byť kongruentnými a robíme si
starosti nielen kvôli logistike, ale aj preto, či
robíme správnu vec pre klienta. A tak, keď to
všetko zabalíte do jedného balíka, je to, akože
och, nechcem sa toho ani chytať, lebo je to
príliš riskantné. Je to príliš ohrozujúce. V mojej
knihe Digital Play Therapy to nazývam techno-

panika. V histórii sa toľko razy stalo, ako
povedal už Sokrates, že písané slovo zničí
hovorené slovo. Rádio zničí... Televízia zničí...
Video zničí…



LR: Teda techno-panika spôsobuje, že ľudia, a v
našom prípade terapeuti, majú odstup od
techniky, lebo sa jej boja, robí im starosti, sú si
neistí.

JS: Áno, budem si udržiavať odstup, lebo je v tom
dosť takého, čo ma desí, ale nie dosť takého, čo ma
obohatí. A mimochodom štvrté „C” je schopnosť —
niečo, čo prvé tri C spája. Schopnosť znamená
kontinuálne sa snažiť a postupovať dopredu počas
celej kariéry, aby sme si osvojovali alebo aspoň brali
do úvahy nové modality, koncepty a techniky pri
objavovaní, skúmaní a v potom aj priamo v
terapeutickej praxi.
Virtuálne pieskovisko: pôvod

LR: Tento rozhovor mi pripomína jeden zážitok,
čo sa mi stal pred pár rokmi, keď som povzbudil
kolegyňu Deidre Skigenovú, ktorá pri terapii
hrou používala program SIMS ako virtuálne
pieskovisko, aby napísala článok do časopisu
Play Therapy. Krátko na to, ako bol publikovaný,
jeden „veterán“ (a purista) v terapii na
pieskovisku poslal 32-stranový článok, kde ostro
skritizoval používanie simulovaného pieskoviska.
Podľa tvojich štyroch C by tento klinický veterán
pravdepodobne neobstál ani v jednom. Keď to
spomínam, prosím, povedz nám o svojej
priekopníckej aplikácii Virtual Sandtray.

JS: Pieskovisko je úžasná vec a existuje už asi 100
rokov. Dr. Margaret Lowenfeldová začala s World
Technique (technika sveta) v 1920-ych rokoch, keď
po vojne pracovala s deťmi. Chcela lepšie pochopiť
ich prežívanie a najmä ich odolnosť. Chápala, že
pieskovisko je kreatívny, projektívny spôsob práce s
ľuďmi, či už neverbálne alebo verbálne. Tradične je
to podnos s modrým spodkom, a v závislosti od
teoretickej orientácie konkrétneho pracovníka,

môže mať rozličnú veľkosť. Môže byť obývané
rozličnými objektmi a figúrkami, ktoré sa stavajú do
piesku a tam symbolicky reprezentujú vonkajší svet
dieťaťa, jeho nevedomé konflikty, fantázie a
projekcie. Môže sa používať voľne a vtedy musí
terapeut pochopiť, čo dieťa vyjadruje. Niekedy k
nemu ľudia rozprávajú príbeh. Niekedy nie. Veľa vecí
sa líši v závislosti od teoretického základu
terapeutov. To je základ a fundamentálny aspekt
terapie s pieskoviskom — váš klient vytvára svet,
mikrokozmos rovno tu pred vami.

LR: A tvoja aplikácia Virtual Sandtray?

JS: V roku 2011, po zničujúcej cunami v Japonsku, moja veľmi dobrá

priateľka a kolegyňa dr. Akiko Ohnogi, zakladateľka Japonskej asociácie
pre terapiu hrou, poslala správu do sveta: „Prosím, pošlite nám
materiály. Máme strašne veľa ľudí.“ Ona a jej kolegovia potrebovali
materiál na prácu s ľuďmi postihnutých cunami. Pozbierala som pár
vecí a poslala som jej ich, pričom som bola na seba pyšná, že som veľmi
prispela, ale potom som si pomyslela, ako budú robiť terapiu s
pieskoviskom bez pieskoviska? V USA sú pieskoviská veľmi populárne a
dajú sa kúpiť v rozličných veľkostiach, aj keď prenosné súpravy sú
prinajmenšom nešikovné, ale ako im pošleme k tomu toľko potrebných
miniatúr? Nech už robíte čokoľvek, piesok je neskladný a ťažký a vysype
sa zo všetkého, do čoho ho dáte, tak sme potrebovali alternatívu.

Náhodou sa stalo, že som na deň matiek dostala iPad, ktorý vyzeral
veľmi pekne, ale nedal sa veľmi využiť, až kým ma nenapadlo: „Malo by
to byť na iPade.” A vtedy som začala rozmýšľať, ako by sa to dalo urobiť
pre klinických a iných pracovníkov v nemocniciach a školách, v
krízových situáciách ako aj v priestoroch tradičnej terapie, či už osobne
alebo on-line. Virtuálne pieskovisko sa dá použiť u ľudí s imunitnými
chorobami a klientov, ktorí boli traumatizovaní a hmatový kontakt s
pieskom by u nich spustil reakciu. Môj manžel sa ešte v čase, keď bol
na strednej škole, naučil programovať. Nadšene mi povedal: „Vieš, čo! Ja
pre teba urobím projekt.” Už som ten výrok v manželstve samozrejme
počula, ale on hrdo vyhlásil: „Ohó, bude to projekt pieskovisko.” A
odvtedy sa to rozbehlo. Dr. Schaefer ma pozval na svoje každoročné
sympózium, kde som mohla porozprávať o svojich myšlienkach a
dostalo sa mi vynikajúcej spätnej väzby od kolegov, ktorí robili terapiu
hrou. A dr. Linda Homeyerová a dr. Daniel Sweeney, ktorí napísali
smerodajnú knihu Sand Tray Therapy, mi ponúkli otestovanie beta
verzie a dodatočnú spätnú väzbu. Mala som teda veľké šťastie na
takých úžasne vzdelaných a skúsených ľudí, ktorí nám poskytli
informácie, vedomosti a spätnú väzbu na našu aplikáciu. Virtual
Sandtray odštartoval ako dotyková aplikácia, takže tam máte
kinestetické zážitky tvorby pieskoviska. Veľa som tiež študovala a
skúmala arteterapiu dr. Cathy Malchiodiovej, ktorá obsahovala
reprezentácie a symboliku digitálneho umenia a som hrdá, že môžem
povedať, že sme nedávno uzavreli dohodu s Lowenfeld Trust, ktorý
schválil náš produkt a spôsob, akým sme zachovali vernosť základným
premisám jej pôvodnej práce s pieskoviskom.

Virtuálne pieskovisko: aplikácie

LR: Tak, čo presne robíš s aplikáciou Virtual Sandtray a pre akých
klientov je to vhodné?

JS: No, poviem ti to v skratke. Má to aj veľa administratívnych funkcií,

ktoré sme do toho pre terapeutov zabudovali a ktoré sú oddelené od
vlastného klinického využitia. Dôležité je aj povedať, že aplikácia je
ateoretická, práve tak ako fyzické pieskovisko. Aplikácia Virtual
Sandtray je podobne ako iné materiály v herni nástroj, ktorý možno
prispôsobiť pomáhajúcemu pracovníkovi a klientovi bez ohľadu na
prezentované problémy. Je vhodná pre akýkoľvek vek, práve tak ako
fyzické pieskovisko. V piesku sa dá kopať. V piesku sa dá stavať. Môžete
v ňom kresliť, pridávať trávu alebo vodu, alebo dlažobné kamene, alebo
môžete mať farebný piesok. Môžete do neho umiestňovať trojrozmerné
modely, otáčať ho a navigovať z každého uhla. Podobne ako fyzické
pieskovisko, aj aplikácia je v každom ohľade trojrozmerná. Modely
môžete mať väčšie alebo menšie, otáčať ich, pohybovať a hádzať nimi.
Môžete ich nechať vybuchnúť. Môžete zmeniť pozadie. Veselá scéna s
dúhou, motýlikmi a jednorožcami môže stáť oproti tmavému a
zlovestnému pozadiu. Zhoda medzi hlavnou scénou a pozadím je
relatívna. Môžete kopať hlboko do piesku, vymaľovať vnútrajšok
pieskoviska na modro, aby bolo dno ako voda.



 

 

 

 
11 ročný: Bezpečie a istota s jednorožcami a plotom, ale hrozí aj

nebezpečenstvo (draci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dospelý: Kaštieľ ako pokojný priestor / svätyňa

 

 V piesku môžete vytvoriť viacrozmernú scénu,

takže napríklad dve vrstvy budú len piesok,

ale tretia bude tekutá. Tak vo veselej scéne,

akú som spomínala, môžete zmeniť tekutú
vrstvu na lávu. A už budeme mať viacnásobné
vrstvy, viacrozmerné zobrazenie tohto sveta
pre klienta. Máme aj svetelné filtre, takže to
môže vyzerať, ako keby snežilo, pršalo alebo
urobíte negatív. Môžete urobiť nočné videnie,

ako by to videli mimozemšťania alebo niečo
také.

 

 

9 ročný: scéna s červeným drakom - nebezpečenstvo, strach,
neistota, trauma

Pieskovisko spracované terapeutom: smútok kvôli
absencii na dni nezávislosti pre COVID

LR: Hej.

JS: Jedna z mojich obľúbených sa volá „rozbitá” a
je viacero rozličných rozbitých vecí, alebo ak si
viete predstaviť scénu, kde človek vytvoril scénu
zobrazujúcu jeho rodinu, ale potom použil
svetelný filter, takže to vyzerá ako zničené. To
môže reflektovať, ako sa klient cíti vo svojej
rodine. Mimochodom, scénky v pieskovisku
môžeš uložiť a potom sa ku nim vrátiť a znovu s
nimi pracovať. Pomáhajúci pracovník si ich môže
prezrieť a porovnať so sedeniami, na ktorých bol
klient osobne prítomný. Scénky sa ukladajú v
bezpečnom, zašifrovanom prostredí bez
osobných informácií a klient si ich môže vyvolať.
Existuje vyše 7000 takýchto 3D modelov.

Pieskovisko vo virtuálnej realite (VR)

LR: V knihe tiež píšeš o virtuálnej verzii svojej
aplikácie pieskoviska.

JS: V roku 2016 som začala podrobnejšie
študovať virtuálnu realitu. Pamätám sa, že som si
myslela: „Duševné zdravie exploduje s virtuálnou
realitou.“ Môj manžel vytvoril verziu aplikácie pre
virtuálnu realitu. Vo virtuálnej realite môžeš s
Virtual Sandtray byť buď hore, v takzvanom
Božom móde, keď vidíš pieskovisko zhora, alebo
môžeš zísť dolu, na úroveň pieskoviska a
interagovať so svojím výtvorom. Predstav si dieťa,

čo zobrazuje tému, v ktorej ho v škole šikanujú,

alebo ako dospelá klientka interaguje so svojím
manželom a tá interakcia je traumatická. Vo
virtuálnom pieskovisku môže klientka ísť priamo
dolu na úroveň zobrazenej scény a prechádzať sa
po nej, byť s ňou v interakcii. Je to úplne iná
dimenzia ponoru. Určite sa dá zohnúť, či prihrbiť
aj pri tradičnom pieskovisku a viac sa zapojiť
telesne — uchopiť objekty a rozprávať a
pohybovať s nimi a všeličo. Ale vo VR sa na ne
pozeráš zoči-voči. Vec je priamo tam. Je to
skutočne pôsobivý, úžasný zážitok ponoru do
situácie a ja som naň hrdá.



Animovaní násilníci sa pozerajú dolu na dieťa, ktoré
je omnoho menšie a plače

Šikanované dieťa, aké by chcelo byť — teraz je väčšie a
rozpráva sa s nimi 

VR verzia pieskoviska v scéne 11-ročného dieťaťa 

LR: Čitatelia možno poznajú využitie
virtuálnej reality v kognitívno-behaviorálnej
terapii, pri expozícii alebo prevencii. A
nemusí sa nutne používať  len pri redukcii
anxiety alebo traumy, ale virtuálne
prostredie pridáva aj ďalšiu úroveň ponoru
do hry.

JS: VR možno použiť vo formáte terapie hrou

na expozíciu napríklad tak, že sa do scény vloží
veľký pavúk. Môžem ho urobiť enormne
veľkým a potom sa stane výzvou pre klienta,

ktorý sa musí spýtať sám seba: „Ako to
zvládnem? Ako ostanem v bezpečí? Ako tomu
čelím? Niečo ma od toho odťahuje alebo čo to
je?” Ja používam VR v klinickej praxi z rôznych
dôvodov. Používala som ju u dospelých žien,

aby som ich posilnila. Používala som ju vo
všetkých vekových kategóriách pri
identifikovaní bezpečného miesta a priestoru.

Mám dokonca aj simulátor práce. Mám dievča,

ktorého život je veľmi nalinkovaný, ako v pluku
na vojne a keď príde, tak mi rozhádže celú
miestnosť. Vyberie si povolanie úradníčky a ide
a rozleje kávu a rozhádže veci a narobí strašný
neporiadok, a je to pre ňu katarzia, keďže to
nemá následky v reálnom svete. 

Synchronicita

LR: Jessica, aký je rozdiel medzi
synchrónnou a asynchrónnou terapiou hrou
vo virtuálnym prostredí?

JS: Tento rozhovor, ktorý tu teraz máme, je
synchrónny. Obaja sme tu v tom istom čase,

hovoríme jeden na druhého, aj keď máme
rozličné miesto pobytu. Pri synchrónnom
vyučovaní je pedagóg a žiak na to istom
mieste v tom istom čase. Asynchrónne je, keď
si e-mailujeme. Alebo je to on-line platforma,

kde pedagóg a žiak nie sú v tom istom
priestore v tom istom čase. V terapii by to bolo,

keby terapeut a klient neboli zapojení v
rovnakom čase. Keď teda dáme klientovi
domácu úlohu, alebo keď má niečo nakresliť
alebo vytvoriť, alebo spísať zoznam, čokoľvek,

to by bolo asynchrónne.



LR: Pri osobnej (naživo) terapii hrou má
pomáhajúci pracovník všetky prostriedky priamo
v miestnosti — materiál na kreslenie, kocky,
pieskovisko, hlinu na modelovanie, papier a dom s
bábikami, aby som vymenoval len zopár. Ako sa to
robí on-line v synchrónnom formáte?

JS: Ľudia robia toľko rozmanitých vecí a to je úžasné.

Odolnosť ľudských bytostí je udivujúca. Mnoho
pomáhajúcich pracovníkov identifikuje, čo je
klientova téma a čo má robiť terapeut a potom môžu
využiť svoj materiál, keď sú spolu; napríklad by mohli
hrať Uno. A to hovoríme o tradičných materiáloch na
hru. Ak hovoríme o digitálnych možnostiach, toľko
vecí sa dá urobiť digitálne. Ďalší odborníci napríklad
vytvorili terapeutické sady, ktoré si klient môže vybrať
alebo ktoré mu doručia, takže obaja majú podobný
materiál, každý u seba. V istom zmysle to je paralelná
hra. Pár mojich klientov povedalo: „OK, nakreslime si
to a to” a potom to ja urobím u seba a oni to urobia u
seba, a potom si to ukážeme na kameru. Ak to robíte
digitálne, môžete zdieľať obrazovku. Výborné je
využívať nástroje a materiály, ktoré majú klinický
význam a relevantnosť a ktoré plnia potreby klienta a
jeho liečby, a to sa všetko viaže do terapeutickej
modality výberu. A to nás vracia späť k štvrtému „C,”

schopnosti, lebo keď naozaj rozumieme tomu, čo
robíme a prečo to robíme, potom dokážeme
identifikovať tie komponenty a nájsť alternatívne
spôsoby, ako ich využiť, ale ak sme ich neidentifikovali,
čo to potom robíme?

LR: To, čo opisuješ, vyzerá byť paralelné s tvojou
skúsenosťou s konferenciou PAX, kde bol
alternatívou hlavný prúd, a ty si bola „oni“.
Predstavujem si, že sú terapeuti, ktorí spadajú do
tejto druhej kategórie „oni“, ako aj takí, čo sú
zvedaví a potrebujú výcvik a expozíciu, a tretia
skupina už digitálnu terapiu integrovala. Ako tak
prichádzame ku koncu, Jessica, mohla by si
vymenovať zo päť aplikácií, ktoré sú podľa teba u
detí terapeuticky najužitočnejšie?

JS: Ako si povedal, Virtuálne pieskovisko by bolo môj
vrchol vrcholov. Našla som veľa terapeutickej hodnoty
v programoch virtuálnej reality, a to zase otvára celú
ďalšiu diskusiu. Povedala by som, že Nintendo bolo
pre mňa v terapii užitočný zdroj, či už cez on-line
platformy alebo osobne, a to isté platí aj o
platformách virtuálnej reality. A potom Roblox. Hoci
poznám veľa ľudí, čo z mnohých dôvodov kritizujú
Roblox, ja by som odkázala čitateľom, ktorí sú zvedaví
na technológie, aby sledovali videá na YouTube. Aby
sa o ňom viac dozvedeli. Zahrajte si pár vecí sami. Nie
je to také strašne ťažké, ako si veľa ľudí myslí. Musíte
byť chytrí a mať nejaké digitálne občianstvo.

LR: Digitálne občianstvo?

JS: Existujú stovky možností, z ktorých sa dá vybrať,

rozličné variácie a druhy, ktoré sa dajú prispôsobiť podľa
potrieb a záujmov vášho klienta. Je to ako Disneyland,

vieš, toľko možností. Potom tu máme Uno Freak. Myslím,

že to je úplný základ. My práve ideme hrať Uno. Akože, ty
dáš kartu, ja dám kartu. Ty vyložíš kartu. Ja vyložím kartu.

Ťaháš karty. Vieš, je to fakt základ, fundament. Veľmi sa
mi páči verzia Uno Freak, je lepšia ako verzia s kartami.
Existuje Board Game Arena, a je niekoľko ďalších typov
stolových hier, tradičné hry ako šach, dáma, Othello. Aj
Vojnová loď je dobrá, ale sú stovky ďalších hier, o ktorých
si možno ani nepočul, môžeš ich vyskúšať, všetky majú
pripojený návod. Povedala by som, že to je úplný základ,

s ktorým by ľudia mohli začať. Určite, ak chcú ľudia
vedieť viac o nejakých iných oblastiach, rada im
zodpoviem. Skribbl je tu, ak chcete hrať niečo ako
Pictionary. Obaja sa pripojíte. Ty ťaháš, ty hádaš. Ty sa
smeješ. Ty sa zapájaš. Ty sa dozvieš veľa o ľudskej
tolerancii frustrácie a o ich schopnostiach zvládať veci a
osobnosti, ako aj o ich interpersonálnych zručnostiach a
interpersonálnom štýle.

LR: Možno najväčšie poučenie z tohto rozhovoru,
Jessica, je to, že hoci to môže byť náročné a nové a
dokonca môžu mať niektorí kolegovia techno-
paniku, tí, čo sú beztak náchylní na techno-paniku,
stojí za to vedieť o tom viac, pretože pravdepodobne
ani nie je taký veľký rozdiel medzi digitálnou
terapiou hrou a nedigitálnou terapiu hrou, ako si
ľudia myslia. Nech už je to akokoľvek, skutočné
liečenie prichádza vo vzťahu medzi terapeutom a
klientom a v tom, ako využijeme to, čo máme, alebo
čo oni prinesú, aby im to pomohlo dostať sa tam,
kam sa chcú dostať.

JS: Naozaj by som bola rada, keby na to ľudia mysleli, ako

na „a“, nie ako na „alebo“. A že môžeme vziať všetky tie
základy a využiť ich skutočne pôsobivým spôsobom,

nech už je médium akékoľvek. 

LR: A ja si myslím, že touto vetou skončíme. Ďakujem

veľmi pekne, Jessica, za to, že si nám ukázala most
medzi digitálnym a nedigitálnym svetom terapie a
obzvlášť terapie hrou.

Vyšlo v roku 2021 na stránke Psychotherapy.net, LLC 

Rozhovor viedol Lawrence 'Larry' Rubin, PhD, LMHC,

ABPP, RPT-S, psychológ z Floridy, poradca v oblasti
duševného zdravia a registrovaný supervízor terapie hrou,

ktorý riadi Poradenské programy na St. Thomas
University a pôsobí aj na klinickej fakulte Capella
University. Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu detí,
mládeže a ich rodiny. Larry je členom redakčnej rady
časopisu International Journal of Play a publikoval
niekoľko populárnych kníh, ako napríklad Handbook of
Medical Play Therapy and Child Life: Interventions in
Clinical and Medical Settings, Diagnosis and Treatment
Planning Skills: A Popular Culture Casebook Approach,

and Using Superheroes and Villains in Counseling and
Play Therapy: A Guide for Mental Health Professionals. 



Kolbov cyklus v skupinovej supervízii:
Kolbov cyklus a Model 4x4x4 sú pre supervíziu

veľmi efektívne. 
Príklady Kolbových cvičení v skupinovej supervízii

uvádzame na základe Tonyho Morrisona.

I N Š P I R Á C I A  P R E  P R A X  



Postup  

• Identifikujte niekoho, kto je ochotný priniesť skutočný
prípad alebo iný problém, na ktorom sa bude v skupine
pracovať asi 20/30 minút. Protagonista by mal stručne (tri

minúty) načrtnúť problém.

• Štyroch ďalších členov skupiny zadeľte každého do
jednej časti Kolbovho cyklu (napr. prežívanie; reflexia;

analýza; plán a výkon). Vy ste redaktori, ktorí robia
rozhovor. Vašou úlohou je využiť svoju rolu na pomoc pri

explorácii problému. 

• Štyria redaktori venujú 10 minút príprave. Môžu použiť
sadu Kolbových otázok ako návod. Premyslite si, kde

začnete, t. j. preskúmajte fakty (prežívanie), preskúmajte
pocity (reflexia). Rozhodnite sa vo štvorici. Snažte sa klásť

otvorené, skúmavé, zvedavé otázky. 

• Diskutujte o probléme a využívajte pritom štyri rozličné
redaktorské roly. Máte na to 25 minút. Nerobte si starosti,
ak sa vám za ten čas nepodarí vyriešiť problém. Prosím,

snažte sa ostať v pridelenej role, ak si myslíte, že otázku
má položiť iná rola, môžete ju na to vyzvať. Napríklad

„analytik“ môže vyzvať „reflektora“, aby sa spýtal na pocity
protagonistu. 

• Na konci 20/30 minút by mal každý redaktor zhrnúť, čo
počul vo svojej oblasti, t.j. reflektor sumarizuje, čo počul o

pocitoch. 

• Protagonista po vypočutí súhrnov má povedať:
o Čo je pre neho jasnejšie? V čom má teraz väčší zmätok? 

o Aké nápady má, aby sa problém posunul dopredu? 

o Akú pomoc potrebuje a od koho?



Kresba domu 

Aktivita je z knihy aktivít pri riešení konfliktov a komunikácii (Conflict and
Communication Activity Book). Účastníci si vezmú potreby na kreslenie a budú
pracovať vo dvojiciach. Každá dvojica drží jednu ceruzku spoločne (obaja majú
ruku na ceruzke) a inštruujte ich, aby nakreslili dom bez toho, že budú pritom
rozprávať. Nedávajte im priveľa inštrukcií, ako držať ceruzku alebo ako kresliť,
nechajte ľudí, nech na to prídu sami (samozrejme bez slov). cieľom je
spolupracovať a potom explorovať: 
•Ktorý partner prevzal vedenie? 

•Dominoval jeden človek alebo sa pritom striedali? 

•Ako sa rozhodovali? 

•Ako „naprávali“ problémy pri kreslení? 

•Začali ľudia jedným správaním a končili iným? 

•Ak boli ľudia frustrovaní, preskúmajte to. Čo sa stalo? Všimol si partner frustráciu?

Ako sa vyriešil alebo nevyriešil konflikt? 

Táto aktivita netrvá dlho a môže to byť dobrá zahrievacia technika na úvod. Dá sa
využiť aj vtedy, ak sa chceme dostať ku konfliktom alebo problémom v tíme.

Hry a aktivity



Akcie a podujatia

Webináre a online
tréningy 



Akcie a podujatia

Coachingplus od roku 2020 organizuje webináre
a online tréningy prebiehajúce v reálnom čase.

Nájdite si čas byť s nami aj vo virtuálnom/online
priestore. 

 

Detailný popis obsahu webinárov a online
tréningov si prečítate tu: 

 

www.coachingplus.org
 

 

http://www.coachingplus.org/


Akcie a podujatia

WEBCASTY 



Akcie a podujatia

Rozvoj tímov a tímovej spolupráce 

Coachingplus ponúka 5 dielov webcastovej série na tému tímov a tímovej spolupráce. Všetky časti z cyklu
„Rozvoj tímov a tímovej spolupráce“ sú venované téme a prostredníctvom slajdov, reflexie a rozhovorov s

našimi hosťami, Števkou Hrivňákovou, Jožom Stopkom a Zuzanou Zimovou sa môžete zoznámiť s know how,

ktoré vám pomôže transformovať alebo obohatiť vašu prácu s tímami nech už pracujete ako manažér, ste
členom tímu, alebo tímy sprevádzate ako externý konzultant (kouč, lektor, facilitátor, supervízor...)

 

Rozvod a čo ďalej... 
5 dielov cca 1,5 hodinových tréningových videí k téme "Multidisciplinárne intervencie v rozvode". Štruktúra
každého hodinového videa pozostáva z prezentácie, diskusie a kazuistiky, ktorá sa týka problému. Každý

modul je zameraný na inú praktickú tému. Webináre vedú Zuzana Zimová a Vladimír Hambálek.

 

Práca s emóciami v poradenskom (terapeutickom, koučovacom, mediačnom) procese 

Zámerom série webinárov je predstaviť rôzne stratégie, postupy a techniky, ktoré pomáhajú pomáhajúcim
pracovníkom pri práci s vlastnými emóciami a pri práci s klientom. Každý webinár trvá viac ako hodinu a

obsahuje príklady z praxe, powerpointové prezentácie a diskusiu lektorov.

 

Efektívny pomáhajúci rozhovor s jednotlivcom, párom alebo skupinou 
- webinár vedie Vlado Hambálek a Zuzka Zimová

 

Okná dokorán motivácie a zmeny 
Do zbierky našich webcastov, ktoré predstavujú know how Coachingplus pribudlo nových 5 dielov. Všetky sa
venujú téme Motivácia, zmena a práca s odporom. Webináre 1-3 vedú lektori Vlado Hambálek a Zuzka Zimová

a webináre 4-5 vedú Vlado Hambálek a Marta Špaleková. Každý webinár trvá viac ako hodinu a obsahuje
príklady z praxe, powerpointové prezentácie a diskusiu lektorov. Motivácia a práca so zmenou sú trademark
Coachingplus. Vo videách sme zhrnuli 15 rokov našich výcvikov (Integratívna práca s motiváciou a zmenou v
komplexných systémoch, rodinách a pároch), ktoré sme v Coachingplus realizovali. Veríme, že čas s nami

(Vlado, Zuzka, Marta) bude pre vás prijemný aj užitočný.

 



Akcie a podujatia

Online webináre:



26. august 2021 od 18:00 do 20:00 Zoom
Tímové koučovanie ako úspešná plavba

- s Julie Hay
 

Julie Hay je významná celosvetovo akceptovaná konzultantka, spoluzakladateľka Európskej
rady pre mentorovanie a koučovanie (EMCC) a jediná tréningová a supervidujúca transakčná

analytička pre všetky štyri oblasti aplikácie TA (organizácie, vzdelávanie, poradenstvo aj
psychoterapia) na svete. V auguste sme ju pozvali predstaviť jej jedinečný model práce s
tímami a organizáciami Sailship Success (Úspech plachetnice). Otvárame tak pravidelne

mesačne webináre na tému tímového koučovania a tímového rozvoja. Ak ste kouči, mediátori,
facilitátori, či lektori/ky, máte možnosť obohatiť svoj repertoár o zaujímavý, praktický a

použiteľný model. V Coachingplus vytvárame komunitu špecialistov pre prácu s tímami,
pridajte sa.

 

 

 7. september 2021 od 10:00 do 12:00 Zoom
Devalvovanie a pasivita v organizáciách

- so Sandrou Wilson
- pokračovanie série webinárov k téme Transakčná analýza (TA) v organizáciách - psychológia
organizácií – chápanie organizácií pomocou TA slektorkou Dr. Sandrou Wilson MCC, TSTA (O)

 

Tento webinár uvedie účastníkov do TA teórie devalvovania, pasívneho správania a
symbiózy. Na webinári sa pozrieme na možné príčiny toho, že usilovná práca v organizáciách

sa nemusí vždy vyplatiť a čo sa s tým dá robiť.
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WORKSHOPY (prezenčne)



17. – 18. septmber 2021
PRÁCA S PÁROM A RODINOU II. 

- s Vladom Hambálkom a Ivanom Valkovičom
 

Cieľom workshopu je naučiť účastníkov komunikačné princípy
a stratégie, ktoré pomáhajú v kontakte alebo v rozhovore s
celou rodinou. Podrobnejšie sa budeme venovať rodinnej
diagnostike, tvorbe plánu práce s rodinou a niektorým
vybraným intervenciám z kontextu rodinnej terapie. V

praktických situáciách si precvičíme zručnosti cirkulárneho
dopytovania, vzťahových otázok ako aj prácu v reflexívnom

tíme. 

 

Lektori workshopu: Mgr. Vladimír Hambálek a 

PhDr. Ivan Valkovič.
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25. November 2021 – 22. apríl 2022
Ako byť mentor? - s Vladom Hambálkom a Silviou Gallovou

Tréningový kurz pozostávajúci zo 5 modulov, v termínoch:

 

25. a 26.11.2021
13. a 14.1.2022

24. a 25. 2.2022
17. a 18. 3.2022
21. a 22. 4.2022

 

Cieľom tréningového programu „Ako byť mentor“ je integrácia predchádzajúcich pracovných a osobných
skúsenosti s teoretickými koncepciami a kompetenciami mentorovania. Účastníci budú po jeho

absolvovaní schopní viesť proces mentorovania takým spôsobom, aby efektívne rozvíjal vedomosti,
schopnosti, zručnosti a postoje mentorovaného študenta. Zároveň si účastníci rozšíria svoje poznatky o

teórii a rozvinú komunikačné zručnosti a metodiku potrebnú pre profesionálny rast v oblasti
mentorovania. To pomôže obohatiť individuálny model praxe účastníka výcviku a bude viesť rozvoju
profesionálnej identity mentora. Tréningový program obsahuje okrem interaktívneho vzdelávania aj
hodiny supervízie pre frekventantov vzdelávania a príležitosti aplikovať svoje poznatky na množstvo

pracovných kontextov.

 

Kurz je určený pre interných alebo externých koučov, trénerov, lektorov, konzultantov, supervízorov, ktorí
si chcú rozšíriť kompetencie o mentorovanie, psychológov, poradcov, manažérov, pracovníkov oddelenia
pre ľudské zdroje, ktorí sa stávajú mentormi pre kolegov a koordinujú či riadia rozvoj v organizáciách.

Zároveň je vhodný aj pre vedúcich pracovníkov z radov dobrovoľníctva, verejného alebo súkromného
sektora. Lektormi vzdelávacieho programu sú Silvia Gallová MCC a Vladimír Hambálek, supervízorka a
mentorka koučov a supervízor pre oblasti psychologického poradenstva, koučovania a organizačného

rozvoja. Supervízormi programu sú certifikovaní supervízori koučovania/mentorovania.
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2022
POMOC A VZŤAH – DYNAMIKA VZŤAHOVEJ VÄZBY V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

WORKSHOP S UNOU MCCLUSKEY
 

Coachingplus v roku 2020 pre vás pripravilo unikátnu možnosť zúčastniť sa dvojdňového
workshopu v Bratislave s britskou lektorkou Unou McCluskey. 

Zámerom workshopu je predstaviť dynamiku vzťahovej väzby a to, ako sa prejavuje u
pomáhajúcich odborníkov/čiek vo vzťahu s klientmi/kami (pacientmi/kami,

užívateľmi/kami služieb...). Workshop ponúkne účastníkom/čkám možnosť preskúmať to,

ako sú ich vnútorné pracovné modely a na ne naviazané väzobné správanie v interakcii s
modelmi vzťahovej väzby ich klientov/tiek a aký dopad má táto interakcia na rozvíjajúci sa

pomáhajúci vzťah, jeho dynamiku, možnosti a limity.

 

 

Pre koho je workshop určený?
Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni

pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky,

kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií.  
 

Miesto bude upresnené podľa počtu účastníkov. Workshop bude tlmočený do slovenčiny a
vedený, v rámci možností, interaktívnym spôsobom. Cena workshopu je 240 Eur. Pri

zaplatení do konca mája 2021 je zľava 30 Eur.
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2022
MASTERCLASS SO SANDROU WILSON

MENTORING A SUPERVÍZIA KOUČOVANIA
Coachingplus v roku 2020 pre vás pripravilo unikátnu možnosť zúčastniť sa v Bratislave
dvojdňového workshopu so škótskou supervízorkou a MCC koučkou Sandrou Wilson.

Zámerom workshopu je predstaviť špecifiká supervízie a mentoringu koučovania
slovenskej a českej komunite koučov. Workshop ponúkne účastníkom/čkám možnosť
preskúmať to, ako supervízia a mentorovanie koučov v praxi pomáhajú, aké sú ich

špecifiká, možnosti, potenciál, ale aj limity a riziká. Súčasťou workshopu budú, okrem
predstavenia modelov supervízie a mentorovania aj demo ukážky supervízie koučovania na
majstrovskej úrovni a ukážky mentorovania v praxi. Účastníci/čky tak budú mať možnosť
porovnať tieto dva modely profesionálnej praxe, ktorá slúži odbornému aj osobnostnému
rozvoju koučov. Prvý deň sa bude venovať supervízii koučovania, druhý bude špecificky

venovaný mentorovaniu v koučovacom kontexte.

 

 

Pre koho je workshop určený?
Profesionálni kouči/ky, mentori/ky a supervízori/ky. Lektori/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich
profesií, ktorí majú záujem lepšie spoznať supervíziu a/alebo mentorovanie ako praktické
metódy reflexie a rozvoja odborného aj ľudského potenciálu. Účastníci/čky dostanú po

absolvovaní kredity Medzinárodnej federácie koučov (ICF).  

 

Cena dvojdňového workshopu je 380 Eur a zahŕňa okrem výučby aj preložené tréningové
materiály a drobné občerstvenie.  
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Počet prihlásených na všetky
vzdelávacie podujatia je

obmedzený. 
 

O poradí prihlásených
rozhodne včasné uhradenie

platby.


