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Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
®

Autistické centrum Andreas n.o. Vás pozýva na odborný seminár „Vývinová diagnostika PEP-R
a edukačno-hodnotiaci profil“. Prednáška je určená pre odborníkov rozličných odborov, ktorí sa
venujú práci s deťmi v predškolskom veku s poruchami autistického spektra. Seminár sa uskutoční v
pondelok 10. 12. 2012 o 15:00 v priestoroch centra Andreas na Galandovej 7 v Bratislave.
Psychoedukačný profil (ďalej PEP-R) je osvedčený a na prax orientovaný spôsob diagnostického
vyšetrenia detí s autizmom. Vďaka svojej flexibilite a pomerne malom podiele jazykových testovacích
úloh umožňuje zber zmysluplných informácií aj u takých detí, ktoré sú bežnými psycho-diagnostickými
metódami nepostačujúco testovateľné. Na základe výsledkov PEP-R sa dá približne určiť individuálny
vývinový vek dieťaťa v siedmich vývinových oblastiach a taktiež testovanie poskytuje dôležité
informácie o relevantných prvkov správania dieťaťa, čo je základom pre vypracovanie individuálneho
vzdelávacieho plánu.
Edukačno-hodnotiaci profil (ďalej EHP) je špeciálny pedagogický diagnostický materiál, ktorý slúži ako
pomôcka pri hodnotení vývinovej úrovne dieťaťa s poruchou autistického spektra. Bol vytvorený
českými autormi, a prispôsobený na naše podmienky a prostredie. EHP pozostáva z hodnotenia:
sociálneho vývinu, komunikácie, receptívnej reči, expresívnej reči, imitácie, motoriky, grafomotoriky
a kresby, sebaobsluhy, vnímania, abstraktno-vizuálneho myslenia. EHP neslúži ako testový materiál,
ale ako podklad k nadstaveniu vhodnej intervencie a sledovania disharmónií vo vývine dieťaťa.

PROGRAM
I. časť - PEP-R od formálnej vývinovej diagnostiky k individuálnemu plánu rozvoja dieťaťa
15:00 – 16:00 (prezentuje Karen Gašparových)
-

Všeobecný popis PEP-R (osobitné črty PEP-R vzhľadom na cieľovú skupinu, PEP- R a inteligenčné
testy, stratégia výučby pre odborníkov a rodičov)

-

Testovací materiál a testovacia situácia (kvalifikácia examinátora, všeobecné poznámky ku prevedeniu
testu, vývinová škála a škála správania)

16:00 – 16:10 PRESTÁVKA, OBČERSTVENIE

16:10 – 17:00 (prezentuje Karen Gašparových)
-

Vývinová škála (jednotlivé oblasti - obsah - prevedenie - vyhodnotenie - odporúčanie)

Škála správania (jednotlivé oblasti - obsah - prevedenie - vyhodnotenie)
-

PEP 3 - všeobecné informácie

-

Otázky a diskusia

17:00 – 17:15 PRESTÁVKA, OBČERSTVENIE
II. časť – Edukačno-hodnotiaci profil
17:15 – 18:00 (prezentuje Veronika Pospíšilová)
-

Všeobecný popis EHP, cieľová skupina, postup pri škálovaní, spôsoby vyhodnotenia a interpretácie,
možnosti aplikácie v praxi

-

Otázky a diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za seminár je 15 eur na jedného účastníka. Poplatok za ďalšieho účastníka z tej istej organizácie je 10
eur. V prípade záujmu nahláste, prosím, svoju účasť do 30.11.2012 na e-mail gvozdjakova@andreas.sk alebo na
telefónne číslo 0905 746 280. V správe uveďte svoje meno, názov organizácie, v ktorej pôsobíte, mobilný a emailový kontakt. Kapacita seminára je obmedzená na 12 osôb.

** Karen Gašparových vyštudovala sociálnu prácu so špecializáciou na špecifické pedagogické problémy na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, absolvovala špecializačné inovačné štúdium pedagogických pracovníkov
vzdelávajúcich v oblasti autizmu a rozličné kurzy zamerané na problematiku autizmu. Deťom s pervazívnou
vývinovou poruchou sa venuje od roku 1995. V Autistickom centre Andreas pôsobí ako sociálna terapeutka od
roku 2006.

** Mgr. Veronika Pospíšilová vyštudovala psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2012
Absolvovala odborný kurz Diagnostika porúch autistického spektra v APLA Praha. V centre Andreas pracuje ako
psychológ od októbra 2010.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
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