Milí rodičia,
Autistické centrum Andreas Vás pozýva na workshop „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra
a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu“. Cieľom workshopu je teoreticky a prakticky
oboznámiť rodičov ako vytvoriť doma pre svoje dieťa rôzne typy úloh na nácvik konkrétnych
zručností každodenného života. Workshop je určený pre rodičov s detským autizmom. Workshop sa
uskutoční 5. novembra 2019 (utorok) v priestoroch Autistického centra Andreas na Galandovej 7
v Bratislave, na druhom poschodí.

PROGRAM

17:00 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:45
18:45 - 19:00

Zásady tvorby úloh pre deti s autizmom.
Ako stupňovať náročnosť úlohy podľa aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa.
Vytvorenie konkrétnej úlohy pre dieťa – určenie predchádzajúceho a nasledujúceho
kroku (skupinová práca rodičov pod vedením lektoriek).
Diskusia. V prípade záujmu sa budete môcť objednať na individuálnu konzultáciu
podľa vášho záujmu a možností lektoriek.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Poplatok za workshop je 10 EUR na jedného účastníka. Platí sa na mieste. V prípade záujmu nahláste
svoju účasť do 30. októbra 2019 prostredníctvom elektronickej prihlášky –
https://forms.gle/cdv4ZiucwgDPyRv47 .
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. Natália Jarábková vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Deťom s autizmom
sa venuje od roku 2007, v centre Andreas pôsobí ako špeciálna pedagogička od roku 2017.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
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POMÔCKY
Rodičia, prosím, prineste si:
-

1 až 2 kusy krabíc, napr. od topánok, z bonboniér, otvorené alebo s vrchnákmi, škatuľky
od šalátov z PVC, z krémov, od čaju, kávy, ovocia...;

-

propagačné materiály s obrázkami , napr. letáky Tesco, Billa a pod. (min. 2 ks z každého),
farebné obrázky z časopisov, kde je zelenina, ovocie, tváre ľudí, postavy, zvieratá – podľa
vlastného výberu, rôzne katalógy...;

-

drobnosti z domácnosti – farebné štipce, kolieska zo záclon, veľké a malé gombíky, kocky,
PVC príbor, drobné hračky (autíčko, malá bábika), farebné vrchnáky od nápojov, divé gaštany
do 5 ks, drevené farebné koráliky a pod. – z každého vždy aspoň 2 rovnaké kusy.

Autistické centrum Andreas zabezpečí:
-

tlač farebných obrázkov; kopírovanie; laminovanie; kancelársky a iný spotrebný materiál
na výrobu pomôcok; rôzne drobnosti do krabicových úloh; know-how, konzultáciu pri
výrobe pomôcok; pomoc a podporu.

Autistické centrum Andreas ponúka:
-

možnosť zakúpenia rôznych odborných publikácií, ako aj beletriu z oblasti autizmu.
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