Terapeutické centrum ABiAtko, o.z.
Južná trieda 97, 040 01 Košice, 055/677-00-26, 0905 629 996
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

“POMÓC, MOJE DIEŤA MÁ ZLÝ DEŇ!“,
(Prevencia a efektívne riešenie problémových správaní u detí s PAS)
ktorá sa uskutoční dňa 20.12.2017 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 20.12.2017 (streda) v čase od 13.00 do 17.00.
Cena a platba:
Cena prednášky 20.12.2017 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:
Deti s PAS sa kvôli chýbajúcej schopnosti efektívne vyjadriť svoje potreby niekedy naučia, že krik,
plač, popr. agresivita im pomôže získať obľúbené veci, pozornosť, či vyhnúť sa neobľúbeným
aktivitám. Aplikovaná behaviorálna analýza nám ukáže, ako zistíme čo dieťa chce a ako ho naučíme
získať to vhodnejším, alternatívnym správaním. Preberieme si rôzne stratégie prevencie
problémového správania a tiež čo presne robiť v priebehu problémového správania tak, aby sa takéto
správania objavovali stále menej.
Tešíme sa na naše stretnutie.

