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Milí rodičia,
Autistické centrum Andreas Vás pozýva na workshop „Problémové správanie detí
s detským autizmom“. Cieľom workshopu je oboznámiť rodičov s možnosťami riešenia
problémového správania detí s autizmom v domácom prostredí a taktiež naučiť rodičov
predchádzať takémuto správaniu. V prvej časti workshopu sa rodičia teoreticky oboznámia
s formami a riešením problémového správania. V druhej časti budú rodičia spoločne
s lektorkou analyzovať konkrétne problémové správanie detí prostredníctvom vlastných videí
v domácom prostredí.
Prvá teoretická časť workshopu sa uskutoční 20. februára a druhá časť 6. marca 2019, vždy
od 16. do 18:30 hodiny v priestoroch centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.

P R O G R A M - 20. februára 2019

P R O G R A M - 6. marca 2019

16:00 - 17:00
Čo je to problémové správanie (PS)
Druhy a analýza PS (ABC model)
Spôsoby riešenia PS

16:00 - 16:30
Rozdelenie rodičov do dvoch skupín

17:00 - 17:45
Video ukážka PS
Analýza PS
17:45 - 18:30
Domáca úloha pre rodičov, diskusia

16:30 - 18:00
Prezentácia domácich video ukážok
Analýza ukážok
Diskusia
18:00 - 18:30
Postrehy a pripomienky rodičov
Diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za workshop je 10 eur na jedného účastníka pre obe časti. Platí sa na mieste.
V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 15. februára 2019 na:
https://goo.gl/forms/FtvtRebbzixUiHJ73 .
Kapacita workshopu je obmedzená na 10 miest. Občerstvenie je zabezpečené.
LEKTORKY
PhDr. Jiřina Kántorová vyštudovala pedagogiku a pedagogickú psychológiu na Filozofickej fakulte
UK a špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Deťom s autizmom sa venuje od roku 1995 a od
roku 2007 pôsobí ako špeciálna pedagogička v centre Andreas.
Mgr. Oľga Rajecová vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.
V roku 2014 ukončila 1 a pol ročný výcvik v ABA terapii. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku
2002, v centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od roku 2013.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
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