ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ S DĚTSKÝM AUTISMEM
A MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
(časová dotace 8 hodin)

Cílem kurzu je seznámit účastníky s komunikačními, sociálními a herními deficity, které se
u dětí/žáků s dětským autismem a mentálním postižením objevují. Praktický workshop zapojí
účastníky aktivně do metodiky nácviků sociálních a komunikačních dovedností, představí metody
pro rozvoj hry a vyplnění volného času dítěte. Používané metody budou prezentovány tak, aby je
účastníci kurzu byli schopni aplikovat v praxi.
Pro koho je kurz určen:
pro pedagogické pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách a ve zdravotnictví, pro rodiče
dětí s PAS a rodinné příslušníky
Kdy: dne 29. 11. 2016 od 9,00 – 17,00 hod.
Kde: prostory Rodinného Integračního Centra, o.s., Prodloužená 278, Pardubice
Cena kurzu: 1200,- Kč/ pedagogický pracovník, pracovník v sociálních službách
800,- Kč/ rodič dítěte s PAS (klient RIC o.s.)
(v ceně pitný režim po dobu konání kurzu, tištěné materiály)
Náplň kurzu:








Specifičnost komunikace u dětí s DA, deficity v diagnostické triádě
Praktický workshop:
Navázání interakce (vztahu) s neverbálním dítětem s DA a MP, úprava prostředí
Základní principy v komunikaci s neverbálními dětmi s PAS, podpora porozumění
Vyžití neverbální komunikace u dětí s DA a MP, smysl a používání gest, systémy AAK
Rozvoj intenzivní hry, vhodné pomůcky
Naplnění volného času dítěte, použití videoscénářů pro nácvik hry

Přihlášky, prosím, zasílejte do 22. 11. 2016 na adresu info@ric.cz, formulář přihlášky
naleznete na http://www.ric.cz/vzdelavani.html. Pro bližší informace volejte: 739 025 071.
LEKTORKY

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

 absolventka magisterského oboru pedagogika – sociální
práce na pedagogické fakultě UP v Olomouci
 vedoucí rodičovské skupiny pro rodiče dětí s PAS,
pedagog ZŠ speciální ve třídě pro děti s poruchami
autistického spektra, terénní sociální pracovník RIC, o.s.
v rodinách s dětmi s PAS, poruchami komunikace a
sociální interakce
 od r. 2008 přímá práce s osobami s poruchami autistického
spektra, práce s dětmi a mládeží s problémovým chováním
 rodič dítěte s poruchou autistického spektra, držitelka ceny
APLAUS 2014

Ing. Eva Černá, Ph.D.
 rodič neverbálního dítěte s dětským autismem
 absolventka Vysoké školy chemicko – technologické
 zaměstnaná v projektovém
řízení mezinárodních
projektů, toho času na mateřské dovolené
 absolventka
kurzů a workshopů pořádaných
organizacemi NAUTIS, CTA, zaměřené na problematiku
předškolních dětí s DA, terapie problémového chování,
úzkostí a rituálů
 účastnice terapeutických pobytů pro rodiny dětí s PAS
pořádaných organizací CTA, základního workshopu
k metodě Son-rise

