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POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku o Aplikovanej Behaviorálnej Analýze (ABA) na tému:

STRATÉGIE NA ROZVÍJANIE KOMUNIKÁCIE U DIEŤATA S PAS,
ktorá sa uskutoční dňa 15.11.2017 v Košiciach.
Prednášajúci:
Prednášať bude Mgr. Zuzana Maštenová BCBA, (certifikovaný behaviorálny analytik). V roku 2004
ukončila 5-ročné štúdium Psychológie na FFPU, v roku 2010 3-ročné štúdium Behaviorálnej Analýzy
na UNT (University of North Texas). Od skončenia štúdia na Slovensku pracovala pod vedením
certifikovaných analytikov v Írsku, Anglicku, Škótsku, Indii a Vietname so zameraním na vedenie
domácich ABA programov.
Termín konania:
Prednáška ABA sa uskutoční dňa 15.11.2017 (streda) v čase od 13.00 do 17.00.
Cena a platba:
Cena prednášky 15.11.2017 v rozsahu 4 hodín je 25,- € na osobu (za každú zúčastnenú osobu). Platbu
môžete vykonať v hotovosti na prednáške alebo vopred na číslo účtu: IBAN/SWIFT
SK9609000000005051794456 / GIBASKBX v Slovenskej sporiteľni. Počas prednášky bude
zabezpečené malé občerstvenie (káva, čaj, minerálka).
Miesto konania:
Prednáška sa uskutoční v priestoroch detského centra ABiAtko na Južnej triede 97 v Košiciach
(zastávka Ryba, vedľa budovy ELIT vojdete do areálu a na poschodie do modrej budovy, vchod zboku
cez vstup so šikmou strieškou) pozn. - ak by ste nás nevedeli nájsť volajte na číslo 0905 629 996.
Obsah prednášky:
Sociálna interakcia a komunikácia je u detí s PAS jednou z oblastí najvýraznejších deficitov. V tejto
prednáške si povieme o rôznych kategóriách reči a podrobnejšie sa budeme venovať tej
najdôležitejšej - ako naučíme dieťa vypýtať si čo chce, potrebuje alebo vyjadriť čo nechce. Vysvetlíme
si rôzne formy alternatívnej komunikácie a vyskúšame si základné techniky učenia u vokálneho
dieťaťa a formou znakov aj u nevokálnych detí s PAS. Preberieme si rôzne stratégie, ktorými môžeme
motivovať dieťa ku komunikácii s nami v hre a v každodenných aktivitách.

Tešíme sa na naše stretnutie.

