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Neznalost ubližuje – Unknowing Hurts 

Denní plán 
 

Den  Datum Stručně popište program studijní činnosti 
Příjezd 19/6/2012, 

úterý 
Ubytování účastníků, uvítání, seznámení s programem 
 

1 20/6/2012, 
středa 

8,00 – registrace účastníků 
9,00 – 12, 00 Úvodní setkání všech účastníků, vystoupení odborníků na 
problematiku autismu 
12,00 – 13, 00 oběd 
13,00 – 16,00 Tematická práce v jednotlivých dílnách v malých skupinách 
pod vedením zkušených lektorů (témata dílen budou nabídnuty účastníkům 
předem na výběr podle jejich zájmů) 
19,00 Společná seznamovací večeře 

2 21/6/2012, 
čtvrtek 

9,00 – 12,00 Prezentace účastníků z evropských zemí 
12,00 – 13,00 oběd 
13,00 – 16,00 Diskuze Kulatý stůl o problematice podpory rodin s dětmi 
s PAS v jednotlivých evropských zemích (výměna příkladů dobré praxe, 
problémy) 
Večerní fakultativní program (procházka po Praze s průvodcem) 

3 22/6/2012, 
pátek 

9,00 – 12,00 Tematické workshopy pod vedením zkušených lektorů (témata 
dílen budou nabídnuty účastníkům předem na výběr podle jejich zájmů) 
12,00 – 13, 00 oběd 
13,00 – 16,00 Tematické workshopy pod vedením zkušených lektorů 
(témata dílen budou nabídnuty účastníkům předem na výběr podle jejich 
zájmů) 

4 23/6/2012, 
sobota 

9,00 – 17,00  - Celodenní vzdělávací program pod vedením poradců APLA 
(vzdělávací aktivity pro rodiče): 
Praktické nácviky práce s dětmi s autismem 
Večerní program: společné posezení  

5 24/6/2012, 
neděle 

9,00 – 17,00 Celodenní vzdělávací program pro rodiče pečující o dítě se 
zdravotním postižením zaměřený na podporu vlastního zdraví a prevenci 
syndromu vyhoření s nácvikem relaxačních technik 
Zhodnocení a zpětná vazba (dotazníky) 
Večerní program: společná večeře + program 

Odjezd 25/6/2012, 
pondělí 

Odjezd 

 
Předběžná témata jednotlivých seminářů, 

která budou nabídnuta účastníkům předem na výběr podle jejich zájmů 
 

1. Komunikace s dítětem s autismem pomocí obrázků (Mgr. Romana Straussová, Bc. Jan Kouřil) 
2. Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus (PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.) 
3. Projevy sexuality u dětí (PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.) 
4. Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra (PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., 

PaedDr. Věra Čadilová) 
5. Zvládání agrese u dětí s dětským autismem a/nebo s mentální retardací (PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.) 
6. Výchova předškolního dítěte s PAS (Mgr. Romana Straussová) 
7. Nácviky sociálních dovedností u dětí (6 - 14 let) s Aspergerovým syndromem (PhDr. Lucie 

Bělohlávková) 
8. Nácvik funkční verbální komunikace u dětí předškolního a mladšího školního věku (Mgr. Romana 

Straussová) 
9. Nácvik funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra (Mgr. Romana Straussová) 
10. Nácvik komunikace pomocí videa (Mgr. Romana Straussová) 
11. Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra ve škole (PhDr. Klára Hyjánková, 

Mgr. Lenka Michalíková) 

mailto:caslavska@apla.cz�
http://www.praha.apla.cz/�
http://www.autismus.cz/�

