Autistické centrum Andreas® n. o.
Galandova 7, 811 06 Bratislava
T/F: +421 2 544 10 907, GSM: +421 905 746 280
http://www.andreas.sk, e-mail: andreas@andreas.sk

Autistické centrum Andreas pozýva pedagógov, špeciálnych pedagógov, terapeutov,
psychológov a inú odbornú verejnosť, ktorí majú v starostlivosti deti a mladých ľudí
s autizmom na seminár „Prístup TEACCH - štrukturalizácia, vizualizácia a individuálny
prístup vo vzdelávaní detí a žiakov s PAS“.
Cieľom seminára je poskytnúť informácie o metóde výchovy a vzdelávania detí a žiakov
s poruchou autistického spektra prostredníctvom štruktúrovaného učenia. Bližšie sa
zameriame na štrukturalizáciu, vizualizáciu prostredia, pracovného miesta, času, typy úloh,
pracovných systémov a ich využitie v praxi. Seminár sa realizuje vo forme dvoch teoretických
blokov doložených príkladmi z praxe. Na konci seminára bude vytvorený priestor
pre diskusiu.
Seminár sa uskutoční v utorok 10. marca od 16. do 18.30 hodiny v priestoroch Autistického
centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.

PROGRAM

16:00 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 18:00
18:00 - 18:30

1. blok
PRESTÁVKA
2. blok
diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Poplatok za seminár je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa na mieste. V prípade záujmu,
prosím, nahláste svoju účasť do 5. marca 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky –
https://forms.gle/iVeyhbMUXnV2Ek9m9.
Kapacita semináru je obmedzená na 20 účastníkov. Občerstvenie je zabezpečené.

LEKTORKY
Mgr. Anna KUDJAKOVÁ
vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Práci s deťmi
s autizmom pracuje od roku 2017, v centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od
roku 2019.
Mgr. Oľga RAJECOVÁ
vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Práci s deťmi
s autizmom sa venuje od roku 2002, v centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od
roku 2013 a od augusta 2019 ako riaditeľka pre odbornú činnosť. V roku 2014 ukončila
intenzívny medzinárodný 1 ½ ročný výcvik v metodike ABA. Naďalej pracuje pod supervíziou
Dr. Anny Budzynskej, certifikovanej ABA terapeutky z IWRD (Inštitút pre rozvoj dieťaťa)
v Gdaňsku.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
S pozdravom

Mgr. Oľga Rajecová
riaditeľka pre odbornú činnosť

Lucia Gvozdjáková
projektová manažérka

