Bratislava, 21. novembra 2017
Milí priatelia,
Autistické centrum Andreas Vás pozýva na odborný teoreticko-praktický seminár „Podpora
začlenenia žiaka s Aspergerovým syndrómom do kolektívu“. Cieľom seminára je oboznámiť
pedagógov a ďalších odborných zamestnancov školy s prejavmi a výchovno-vzdelávacími potrebami
žiakov s Aspergerovým syndrómom. Súčasťou seminára sú pripravené zážitkové aktivity a práca
v malých skupinách. Seminár sa uskutoční v stredu 6. decembra 2017 v priestoroch centra
Andreas v Bratislave.
PROGRAM
16:30 - 18:00
teoretická časť s diskusiou
Čo je Aspergerov syndróm a jeho základné prejavy. Problémy vyplývajúce z diagnózy a možnosti ich
riešenia v triede - hypersenzitivita, sociálne ťažkosti, neporozumenie neverbálnym signálom, oslabená
sociálna intuícia, doslovné chápanie, oscilujúca pozornosť... Integrácia žiaka a legislatíva.
18:00 - 18:15

PRESTÁVKA

18:15 - 19:30
praktická časť
Vytvorenie senzoricky náročného prostredia, kde bude ilustrovaná/é
- hypersenzitivita dieťaťa (svetlo, pachy, hluk)
- ťažkosti detí primerane nadviazať kontakt s ostatnými – aktívny vs. pasívny typ dieťaťa
- neverbálna komunikácia
- samotné vyučovanie a rôzne variácie rozptýlení
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za seminár je 15 EUR na jedného účastníka v hotovosti priamo na mieste. V prípade dvoch
účastníkov z jednej organizácie je poplatok 12 EUR za každého z nich.
V prípade záujmu nahláste, prosím, svoju účasť do 1. decembra 2017 prostredníctvom
elektronického formulára: https://goo.gl/forms/fdHjlEf4Nyuf3iMm2 . Kapacita seminára je obmedzená
na 25 miest.
LEKTORKY
Mgr. Lenka Brinčíková vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Práci s deťmi
s autizmom sa venuje od roku 2011. V centre Andreas pôsobí od roku 2013. Venuje sa predškolskej
príprave, metóde Snoezelen a terapii detí s AS a HFA s využitím prvkov Snoezelen.
Mgr. Lucia Rusnáková vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave.
Od roku 2013 pracuje v centre Andreas na úseku diagnostiky. Terapeuticky sa venuje najmä deťom
s Aspergerovým syndrómom. V roku 2016 ukončila dvojročné štúdium: Intervencia umením –
arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby.
Seminár je podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci projektu „Som iný, som iná“.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
S pozdravom

Mgr. Nadežda Okenicová
riaditeľka pre odbornú činnosť

Lucia Gvozdjáková
projektová manažérka
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