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2008 MPC, Bratislava II. Kvalifikačná skúška téma práce“ Individuálne
plánovanie v terapii s problémovým dieťaťom“
2010 MŠ SR – Kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných
zamestnancovv špeciálnych výchovných zariadení EZOP / Diagnostické
centrum ako vzdelávacia inštitúcia požiadala o akreditáciu vzdelávacieho
programu /
2013 MPC, Bratislava Funkčné inovačné vzdelávania (vzdelávanie riadiacich
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