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Bratislava, 4. marca 2013

Vážená/ý pani riaditeľka a odborný pedagogický pracovník,
®

Autistické centrum Andreas n.o. Vás pozýva na odborný seminár „Dieťa s Aspergerovým
syndrómom a vysokofunkčným autizmom v materskej škôlke“. Cieľom seminára je oboznámiť
učiteľov, psychológov a ďalších odborných zamestnancov škôlky s prejavmi a výchovno-vzdelávacími
potrebami detí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom, a poskytnúť informácie,
ktoré prispejú k úspešnej integrácii týchto detí v škôlke, ako aj k ich ďalšiemu začleneniu v rámci
školského systému na základných a stredných školách.
Seminár sa uskutoční v dvoch termínoch, v utorok 26. marca a v utorok 7. mája 2013, v priestoroch
centra Andreas na Galandovej 7 v Bratislave.
PROGRAM
16:00 - 16:40
„Čo je to autizmus – základné prejavy u detí“
- teoretický vstup, Nadežda Okenicová *
16:40 - 17:30
„Problémy vyplývajúce z tejto diagnózy a možnosti ich riešenia v danom prostredí“
- praktické návody a ukážky, Nadežda Okenicová
- osobná skúsenosť človeka s Aspergerovým syndrómom, Ľuba Heinzlová *
17:30 - 18:00 diskusia a malé občerstvenie
18:00 - 19:00 individuálne konzultácie** so špeciálnou pedagogičkou Nadeždou Okenicovou
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za seminár je 1 euro na účastníka. V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 25. 3. 2013 na
e-mail heinzlova@gmail.com alebo na tel. číslo 0949 788 452. V správe uvádzajte svoje meno, názov
materskej škôlky, v ktorej pôsobíte, e-mailovú adresu, a najmä termín, na ktorý sa prihlasujete.
Kapacita seminára je obmedzená na 25 miest. Centrum Andreas si vyhradzuje právo v prípade
nenaplnenia minimálneho počtu (6) účastníkov termín seminára presunúť. **V prípade záujmu
o individuálne konzultácie nahláste Váš záujem vopred. Konzultácie začnú postupne o 18:00, 18:20
a 18:40 hod. Termín konzultácie považujte za rezervovaný, až keď Vám ho potvrdíme emailom.
* Nadežda Okenicová vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Deťom
s pervazívnou vývinovou poruchou sa venuje siedmy rok. V Autistickom centre Andreas pôsobí ako riaditeľka pre
odbornú činnosť a ako terapeutka pre deti s AS a HFA.
* Ľuba Heinzlová vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je redaktorkou informačného
portálu asperger.sk a produktovým špecialistom pre sensa-shop.sk. S Autistickým centrom Andreas spolupracuje
od apríla 2011.

Odborný seminár podporuje Nadácia Orange a Orange Foundation v rámci projektu „Včasná
starostlivosť pre rodiny s deťmi s poruchou autistického spektra“.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
S pozdravom
Mgr. Nadežda Okenicová
riaditeľka pre odbornú činnosť

Lucia Gvozdjáková
projektová manažérka

