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Milí rodičia, 

Autistické centrum Andreas Vás pozýva na workshop „Komunikujeme efektívne 
s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom“. Cieľom workshopu je oboznámiť rodičov 
so základnými princípmi efektívnej komunikácie vychádzajúcej z Nenásilnej komunikácie 
a Rešpektujúceho prístupu, zohľadňujúc špecifiká detí s Aspergerovým syndrómom. 
Súčasťou workshopu bude krátky tréning získaných zručností.  

Workshop sa uskutoční v utorok 26. októbra od 16.00 do 18:30 hodiny, v priestoroch 
centra Andreas, na Galandovej ulici č. 7 v Bratislave. 

P R O G R A M 16:00 - 17:00  1. blok – teoretický vstup  
17:00 - 17:15  prestávka  
17:15 - 18:00  2. blok – sebaskúsenostná aktivita  
18:00 - 18:30  diskusia  

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY  
Poplatok za workshop je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa vopred. Kapacita workshopu 
je obmedzená na 12 účastníkov. Občerstvenie je zabezpečené. Svoju účasť, prosím, 
do 19. októbra 2021 prostredníctvom elektronickej prihlášky –  
https://forms.gle/7rd5SPUMtiTcerwZ6 . 

Seminár bude realizovaný v režime OTP – účastníci a lektorky, t. j. všetky zúčastnené 
osoby musia byť plne zaočkované alebo testované s negatívnym výsledkom testu 
na COVID-19 (PCR / LAMP 72 hod. alebo antigénový test 48 hod. od odberu), alebo 
po prekonaní ochorenia COVID-19 (nie viac ako 180 dní). 

LEKTORKY: 
Mgr. Ivana HAMADOVÁ vyštudovala psychológiu a doplnkové pedagogické štúdium 
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala ako pedagogička v SZŠ CENADA (Škola 
pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) s deťmi v úvodných ročníkoch a s deťmi 
s dvojitou výnimočnosťou (intelektové nadanie + AS). Od roku 2018 sa v centre Andreas 
venuje terapeutickej práci a diagnostike detí s AS. Absolvovala kurz rešpektujúcej výchovy 
(Rešpektovať a byť rešpektovaný), výcvik v nedirektívnej terapii hrou a Filiálnu terapiu. 
 
Mgr. Ľubica MELOCÍKOVÁ vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave a špeciálne vychovávateľstvo v MC BA. Absolvovala dvojročný výcvik 
v arteterapii a tri roky navštevovala výcvik v terapii PCA. Ako pedagogička a školská 
psychologička pracovala v Škole pre mimoriadne nadané deti, neskôr aj v SZŠ CENADA 
v Bratislave. Od roku 2018 pracuje v centre Andreas, kde sa venuje poradenstvu pre rodiny, 
terapii a diagnostike detí s PAS. 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
 
 
 
Mgr. Oľga Rajecová       Lucia Gvozdjáková 
garantka pre odbornú činnosť     projektová manažérka 
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