
 

 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ KURZ  

pořádaný ve spolupráci s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging 

      

KURZ  PRO  CERTIFIKOVANÉ TRENÉRY PAMĚTI I. 
který se koná 

 

4.–9. září 2017 
 

Pondělí až pátek od 9.00 do 12.15 hodin a od 13.15 do 16.30 hodin, kurz skončí v sobotu 

ve 12.30 hodin, rozsah 44 hodin 

 
Palata- domov pro zrakově postižené 

Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 Smíchov 
 

Lektorský tým a obsah kurzu: 
 PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.: Úvod do psychologie paměti 

 Ing. Dana Steinová: Strategie,  motivace,  mnemotechniky, základy integrovaného tréninku 

paměti, jak si budovat rezervní mozkovou kapacitu 

 MUDr. Věra Kleplová: Jogging pro mozek – koordinační cvičení 

 Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.: Mozek a jeho funkce 

 Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D.: Demonstrace modelové hodiny trénování paměti s různým 

tematickým zaměřením 

 PhDr. Diana Chrástková: Didaktický přístup k trénování paměti 

 PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.: Metodický průvodce trénováním paměti 

 

 

Cílová skupina: 
 Kurz je určen všem, kteří se profesně věnují seniorům, a poskytne návod, jak provádět 

kognitivní trénink jednak se zdravými osobami,  jednak s osobami postiženými demencí.  

 Absolventi mohou tuto nově  získanou dovednost využít v praxi ke zvýšení kvality života 

seniorů ve svém zařízení, či v komunitě při vedení kurzů pro veřejnost, program lze 

modifikovat i pro další cílové skupiny. 

 Kurz  je  určen  zájemcům  z celé České republiky případně ze Slovenska. 

 



 

 

Vstupní předpoklady účastníka kurzu pro pracovníky v sociálních službách 
 SOŠ v oboru sociální práce, SZŠ, VOŠ v oboru sociální práce, speciální pedagogika 

 VŠ bakalářský studijní program v oboru ergoterapie, speciální pedagogika, sociální práce  

 VŠ v oboru psychologie, sociologie, andragogika, speciální pedagogika, sociální práce, 
ergoterapie, neurologie, rehabilitace a jiné lékařské obory 

 ÚSV v jiném oboru a minimálně 3 roky praxe v sociálních službách pro seniory 

 U ostatních zájemců se předpokládá minimálně dokončené středoškolské vzdělání. 
 

Akreditace: 
 Akreditace MPSV č.2016/0447-PC/PP, název: Certifikovaný trenér paměti I. stupně-aktivizační 

pracovník v sociálních službách, forma prezenční, rozsah 44 hodin. 

 Kurz akreditovaný pro zdravotní sestry a Českou asociací ergoterapeutů. 

 

Podmínky úspěšného absolvování: 
 Absolventi obdrží certifikát trenéra paměti I. stupně, pokud úspěšně složí závěrečný zkušební 

test. Test má část písemnou (zvládnutí mnemotechnik) a ústní (demonstrace ukázkové 
hodiny trénování paměti na zadané téma). 

 Certifikát má platnost tři roky a jeho platnost se automaticky prodlužuje získáním 12 kreditů 
během tří let v rámci kontinuálního vzdělávání trenérů ČSTPMJ. 

 

Cena kurzu: 
 Registrační poplatek 5 000 Kč je splatný na základě zálohové faktury, která Vám bude zaslána 

na adresu uvedenou v přihlášce. Registrační poplatek zahrnuje komplexní metodický materiál 

a DVD s návodem k psychomotorickým cvičením, stravu.  

 Ubytování není v ceně kurzu a každý účastník si ho zajišťuje a hradí sám! 

 

Navazující kurzy: 
 Na kurz pro certifikované trenéry paměti I navazuje jednou za dva roky kurz pro certifikované 

trenéry paměti II a dále 1. a 2. etapa závěrečného řízení s výstupem trenér paměti III. stupně. 

         


