Workshop 2
„Aspergerov syndróm: Fakty, diagnostika a poradenstvo“

OBSAH
Workshop je určený ľuďom, ktorí pracujú s deťmi a mládežou a dospelými s Aspergerovým syndrómom
alebo vysokofunkčným autizmom. Popri informáciách prehlbujúcich poznatky o diagnóze a osobitostiach
učenia a vnímania detí s Aspergerovým syndrómom s uvedením vzorových príkladov sa odprezentujú
špecifické diagnostické metódy, ako aj stratégie starostlivosti o deti a mládež s Aspergerovým syndrómom.
Pozornosť sa bude venovať predovšetkým každodennej starostlivosti v domácom a školskom prostredí,
®

možnosti podpory sociálnych zručností (napr. Social Stories ), poradenstvu rodičom, ako aj zvládaniu
záťažových situácií.
Metodika: prednáška, diskusia, práca v malých skupinách a praktické video ukážky.

KOMU JE WORKSHOP URČENÝ
Workshop je určený najmä pedagógom, terapeutom, klinickým psychológom, psychológom, psychiatrom
a iným odborníkom, ktorí už majú skúsenosti s diagnostikovaním autizmu, prípadne pracujú v zariadeniach,
ktoré majú v starostlivosti deti alebo dospelých ľudí s Aspergerovým syndrómom (Centrá špeciálnopedagogického 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

15. 03. 2013

14:00 – 18:00

Sobota

16. 03. 2013

9:30 – 17:00

LEKTORKA
Dr. Kathrin HIPPLER: psychologička pôsobiaca v klinickej psychológii a psychológii zdravia s dlhoročnou
vedeckou a klinickou praxou v oblasti porúch autistického spektra (diplomová a dizertačná práca na
tému Aspergerov syndróm na univerzite King’s College v Londýne), odborná asistentka a lektorka na
univerzite vo Viedni (Universität Wien) a lekárskej univerzite von Viedni (Medizinischen Universität Wien);
prax v rámci klinickej psychológie so zameraním na autizmus v univerzitnej nemocnici vo Viedni
(Allgemeinenes Krankenhaus Wien) a v rámci samostatnej odbornej praxe; projektové vedenie projektu
Autism Competence Exchange.

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.
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 12. marca 2013 na adrese
gvozdjakova (at) andreas.sk alebo na +421 905 746 280. Kontaktná osoba je Lucia Gvozdjáková.

MIESTO REALIZÁCIE
®

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;

