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Název kurzu:
Kurz je určen:

Lektoři:

Anotace:

Úvod do problematiky poruch autistického
spektra (PAS)
Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ;
pedagogickým i osobním asistentům;
sociálním pracovníkům;
rodičům.
Ing. Miroslava Jelínková, CSc.
přední odbornice na problematiku
autismu v ČR, zakladatelka občanského
sdružení Autistik, metodik chráněného
bydlení pro dospělé s nízkofunkčním
autismem, vyučující PedF UK;
JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA
ředitelka Integračního centra Sasov,
zakladatelka APLA – Vysočina, expert
odborné skupiny pro PAS při Vládním
výboru pro zdravotně postižené občany,
externě vyučuje na Katedře sociální
práce VŠPJ, právník se zaměřením na
ochranu práv osob s postižením;
Mgr. Hana Žilincová
vedoucí
poradenského
centra
v Integračním centru Sasov, pedagog,
psychoterapeut;
Mgr. Adam Zápotočný
zástupce ředitele v Integračním centru
Sasov, právník;
Mgr. Petr Vágner, DiS.
vedoucí Sociální rehabilitace
v Integračním centru Sasov, speciální
pedagog.
V teoretické části kurzu bude vysvětlena
diagnostika autismu, jeho příčiny, projevy a
způsob práce s osobami s PAS – seznámení se s
konkrétními vyučovacími a terapeutickými
metodami,
např.
strukturované
učení,
aplikovaná behaviorální analýza, kognitivně
behaviorální terapie a další.
Praktická část se bude zabývat případy dobré
praxe, kde budou účastníkům předvedeny
některé způsoby práce s osobami s PAS, např.
nácvik sociálních dovedností a metody
strukturovaného učení.

Program kurzu:

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Rozsah kurzu:
Cena kurzu:
Akreditace:



Historie a terminologie PAS
1. Specifikace projevů PAS, hlavní
představitelé problematiky autismu
2. Terminologie PAS – rozdělení
diagnóz PAS, představení
 Charakteristika
a
metodologická
východiska PAS
1. Etiologie PAS – genetické,
neurobiologické a environmentální
faktory
2. Triáda problémových oblastí PAS
 Status osob s PAS – poskytované dávky a
služby
 Příklady dobré praxe
1. Názorné ukázky strukturovaného
učení – ukázka materiálů, učebních
pomůcek a postupů
2. Příklady úspěšné integrace do
běžných škol – komunikace mezi SPC,
školou a rodiči
8 vyučovacích hodin
1.000,MPSV

