
 

 

 

          

 

 

Workshop 4 

 

„Prístup TEACCH 

- vývinová diagnostika (PEP-R / PEP-3) 

- praktická časť metódy TEACCH“ 

 

OBSAH 

Obsahom dvojdňového seminára bude vývinová diagnostika, resp. využitie špeciálnych postupov 

(Psychoedukačný profil PEP-R / PEP-3), ktoré boli vyvinuté v rámci programu TEACCH, ako aj praktická 

časť zameraná na metódu TEACCH. 

 

V rámci pedagogickej podpory a rozvoja podľa metódy TEACCH sa využívajú rôzne postupy vývinovej 

diagnostiky. Pomocou postupu PEP-R / PEP-3 (vývinová škála a škála správania u detí) sa zaznamenajú 

aktuálne silné a slabé stránky dieťaťa, ktoré tvoria základ pre ďalšie plánovanie individuálneho rozvoja. 

Účastníci budú mať možnosť sa v rámci seminára oboznámiť s psychoedukačným profilom PEP-R, so 

zadaniami úloh a s testami (okrem iného aj prostredníctvom video ukážok). Následne sa poukáže na 

rozdiely oproti postupu PEP-3 a tieto rozdiely sa prediskutujú. 

 

Na druhý deň sa zameriame na praktickú časť metódy TEACCH a budeme sa zaoberať predovšetkým 

každodennými praktickými pomôckami. Účastníkom priblížime rôzne obsahy na základe konkrétnych 

podporných materiálov, fotiek a video ukážok.  

 

 

KOMU JE WORKSHOP URČENÝ  

Workshop je určený najmä pedagógom, terapeutom, klinickým psychológom, psychológom, psychiatrom 

a iným odborníkom, ktorí pracujú s ľuďmi s autizmom, prípadne pracujú v zariadeniach, ktoré majú 

v starostlivosti deti alebo mladých ľudí s autizmom (Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, Centrá 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, školy, škôlky, VÚDPaP, zdravotnícke a iné 

organizácie). Workshop je určený odborníkom z Bratislavského a Trnavského kraja, ako i z okolia Viedne. 

 

 

TERMÍN  

Piatok  18. 10. 2013   14:00 – 18:00 

Sobota  19. 10. 2013     9:00 – 17:00  

 



 

 

 

          

 

LEKTORKA 

Mag.
a Patricia Weibold vyštudovala vo Viedni pedagogiku v kombinácii so špeciálnou a liečebnou 

pedagogikou a okrem iného získala v Nemecku u Anne Häußler dodatočnú kvalifikáciu v metóde TEACCH. 

Program TEACCH zameraný na rozvoj osôb s poruchami autistického spektra patrí k celosvetovo 

najuznávanejším metódam. Pani Weibold dlhé roky pôsobila ako motopedagogička a liečebná pedagogička 

a pracovala s deťmi s postihnutím a psychickým ochorením v Centre pre podporu vývinu dieťaťa (Zentrum 

für Entwicklungsförderung). Od roku 2007 pracuje v združení Österreichischee Autistenhilfe, kde sa venuje 

diagnostike, terapii a poradenstvu podľa metódy TEACCH a vedie rôzne semináre v oblasti ďalšej výchovy a 

vzdelávania dospelých. 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY  

Náklady spojené s organizovaním workshopu, ako aj cestovné, ubytovanie a stravné účastníkov sú hradené 

z projektu Autism Competence Exchange v rámci programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ 

REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013. Viac informácií na www.autism-competence.com. 

Podmienkou účasti je absolvovanie oboch dní workshopu a splnenie kritéria odbornosti. Jazykom workshopu 

je slovenčina a nemčina. Simultánne tlmočenie je zabezpečené. 

Kapacita workshopu je obmedzená na 25 miest. Prihlásiť sa môžete do 2. októbra 2013 elektronicky na 

https://docs.google.com/forms/d/1pwq69QAJnSKW9ykDYQEcjVYzlwFcUt16cineP0ID0KU/viewform. 

Viac informácií na adrese gvozdjakova (at) andreas.sk alebo na +421 905 746 280. Kontaktná osoba je 

Lucia Gvozdjáková.  

 

 

MIESTO REALIZÁCIE A ADRESA ORGANIZÁTORA WORKSHOPU 

Autistické centrum Andreas
®
 n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava, Slovenská republika;  

T/F: +421 2 544 10 907; www.andreas.sk; http://goo.gl/maps/hkxs0; 

 

http://www.autism-competence.com/
https://docs.google.com/forms/d/1pwq69QAJnSKW9ykDYQEcjVYzlwFcUt16cineP0ID0KU/viewform
mailto:gvozdjakova@andreas.sk
http://www.andreas.sk/
http://goo.gl/maps/hkxs0

