
 

 

 

          

 

 

Workshop 5 

 

„Systém mentorov a mentoriek pre žiakov s PAS  

v integrujúcom školskom systéme vo Viedni“ 

 

 

OBSAH 

Pri každodennej pedagogickej práci so žiakmi s poruchou autistického spektra vznikajú stále nové výzvy pre 

pedagógov, rodičov či zákonných zástupcov detí. Špeciálna príprava a senzibilizácia všetkých 

zúčastnených, vytvorenie adekvátnych rámcových podmienok, pripustenie nezvyčajných uhlov pohľadu, ako 

aj vedomosti o nových metodicko-didaktických možnostiach konania predstavujú dôležitý základ pre vedenie 

a podporu vývinových procesov. 

 

Viedenský integrujúci školský systém umožňuje prostredníctvom systému mentorov a mentoriek špeciálne 

sprevádzanie detí a mladých ľudí s PAS, ako aj ich pedagógov. Počas úvodnej prednášky bude predstavený 

vznik a vývoj projektu. Vysvetlí sa organizácia a popíšu oblasti úloh mentorov a mentoriek, ktoré sa názorne 

vysvetlia pomocou vzorového príkladu z praxe. Popísané budú taktiež všeobecné pedagogické postupy 

riešení, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný proces integrácie a participácie. 

 

V druhej časti umožnia referentky nahliadnuť do svojej pedagogickej práce. Počas workshopu ukážu s 

pomocou materiálov odskúšaných v praxi formy a možnosti vizuálneho štruktúrovania a s pomocou fotografií 

a filmov predstavia ich praktické nasadenie a využívanie. Dodatočne sa vysvetlí oblasť komunikácie pre 

adekvátnu podporu žiakov s PAS.  Na záver bude umožnená diskusia na zodpovedanie otázok. 

 

 

KOMU JE WORKSHOP URČENÝ  

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

Sobota   9. 11. 2013     9:00 – 17:00  



 

 

 

          

 

 

LEKTORKY 

Dipl.-Päd. Sabrina Haider; učiteľka špeciálnej školy, učiteľka pre praktikantov, mentorka pre žiakov s PAS v 

integrujúcom školskom systéme vo Viedni 

 

Dipl.-Päd. Mag.
a
 Andrea Lanner; pedagogička, učiteľka špeciálnej školy, logopedička, mentorka pre žiakov 

s PAS v integrujúcom školskom systéme vo Viedni 

 

 

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 splnenie kritéria odbornosti. Jazykom workshopu je slovenčina a nemčina. Simultánne 

tlmočenie je zabezpečené. 

Kapacita workshopu je obmedzená na 25 miest. Prihlásiť sa môžete do 4. novembra 2013 elektronicky na 

https://docs.google.com/forms/d/1NoTWHs4Q-Q3ViBb4DquDMnqGEhQBcClrV-fhE40fHwQ/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/1NoTWHs4Q-Q3ViBb4DquDMnqGEhQBcClrV-fhE40fHwQ/viewform
mailto:gvozdjakova@andreas.sk
http://www.andreas.sk/
http://goo.gl/maps/hkxs0

