
 

 

 

 

„Pestrotiene a netopierci“ 

workshop pre žiakov a študentov 

 

OBSAH 

Pestrotiene a netopierci je pomenovanie pre neurotypických ľudí, ktoré vymyslel vo svojom 

rovnomennom románe Axel Brauns - človek s Aspergerovým syndrómom. NETOPIERCI odcudzujú a 

šikanujú každého, kto je "iný“; PESTROTIENE naopak "iných" ľudí rešpektujú.  

Povedomie o Aspergerovom syndróme v poslednom období narastá nielen u odbornej, ale i laickej  

verejnosti. Aj vďaka sprostredkovaniu informácií o sebe a svojom prežívaní samotnými ľuďmi 

s Aspergerovým syndrómom vieme približne predpokladať, v ktorých oblastiach majú najväčšie  

ťažkosti a v ktorých naopak vynikajú, čo im väčšinou vadí alebo naopak majú radi, čo je pre nich 

dôležité a čo nestojí za pozornosť.  

Aspergerov syndróm je spôsob bytia, osobnostného fungovania človeka, ktorý vyžaduje terapiu z  rúk 

odborníkov. Na nás ostatných ostáva, či sa chceme naučiť chápať tieto skutočnosti, či dokážeme 

prispôsobiť naše vlastné správanie tak, aby sme vedeli prijať každého človeka.  

Cieľom workshopu je osveta a prevencia vyčleňovania “iných“ detí spomedzi rovesníkov. Komunite 

školákov a študentov chceme svet autizmu sprístupniť prostredníctvom zážitkových aktivít, filmovej 

projekcie a diskusie.  

 

KOMU JE WORKSHOP URČENÝ 

Workshop je určený najmä stredoškolákom, prípadne starším žiakom základnej školy a ich 

pedagógom. Kapacita workshopu je plánovaná pre 20 až 30 mladých ľudí. 

 

TERMÍNY 

Vždy v piatok od 8:30 do 13:00 v termínoch: 24. mája, 31. mája; 7. júna, 14. júna a  21. júna 2013 

 

LEKTORKY 

Nadežda OKENICOVÁ: 

špeciálna pedagogička, poradenstvo a terapia pre deti a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom  

Veronika POSPÍŠILOVÁ:  

psychologička, diagnostika detí s autizmom a včasná starostlivosť  

Anna ÓVÁRYOVÁ:  

liečebná pedagogička, terapia senzorickej integrácie a Snoezelen terapia 

Magdaléna MÉSZÁROSOVÁ:  

mama dcéry s autizmom (23 rokov)  

Ľuba HEINZLOVÁ:  

mladá žena s Aspergerovým syndrómom 



 

 

 

 

 

ORGANIZÁCIA WORKSHOPU 

Workshop je rozdelený na 3 časti: 

 

1. časť - ZÁŽITOK 

od 8:30 do 10:00 

Študenti budú rozdelení do štyroch skupín, ktoré sa budú striedať pri rôznych aktivitách. Každá aktivita 

bude vedená originálne a zážitkovým, pre mladých ľudí zaujímavým, spôsobom. Aktivity budú trvať 4 x 

15 minút: (1) Čo je Aspergerov syndróm; (2) Kódovanie a iné „krabicové“ úlohy pri práci s autistami; 

(3) Každý zmysel má zmysel a (4) Človek s autizmom v rodinnej konštelácii. 

 

2. časť -  DEGUSTÁCIA 

od 10:30 do 12:00 

Premietanie filmu Temple Grandin, 104 minút. Životopisná dráma rozpráva o žene, ktorej bol 

diagnostikovaný autizmus. Temple Grandin však dokázala premeniť svoj zvláštny dar a stala sa z nej 

vedkyňa, spisovateľka, záchrankyňa zvierat a priekopníčka vzdelávania ľudí s autizmom.  

 

3. časť – VŠETKO, ČO STE CHCELI VEDIEŤ O AUTIZME, ALE BÁLI STE SA OPÝTAŤ  

od 12:00 do 13:00 

Netradičná diskusia, a nielen o filme, s Ľubou Heinzlovou, ktorá má Aspergerov syndróm, vie o ňom 

zaujímavo rozprávať a nebráni sa žiadnym otázkam. V súčasnosti pracuje a pomáha v dvoch 

organizáciách, ktoré sa venujú ľuďom s autizmom – 3lobit o.z a Autistické centrum Andreas n.o. 

Taktiež je redaktorkou portálu asperger.sk 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Workshop je organizovaný v rámci projektu Hodina deťom pri Nadácii pre deti Slovenska. Prihlásiť sa 

môžete do 13. mája 2013 na adrese gvozdjakova (at) andreas.sk alebo elektronicky na  

https://docs.google.com/forms/d/1B-kpImQpcKvpKVZHU8iSs0R2t0mlVxlSuq0uAJ8LwdE/viewform 

Viac informácií na +421 905 746 280, kontaktná osoba je Lucia Gvozdjáková.  

Občerstvenie počas workshopu je zabezpečené. 

 

MIESTO REALIZÁCIE 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; 
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