Seminár „Úvod do metodiky ABA“
Autistické centrum Andreas Vás pozýva na seminár „Úvod do metodiky ABA“. Cieľom semináru je
oboznámenie odborníkov so základnými princípmi

ABA (Aplikovanej behaviorálnej analýzy), jej

východiskami, základnými pojmami a metodikou, spojených s možnosťami aplikovania v starostlivosti o ľudí
s poruchou autistického spektra (PAS). Seminár obsahuje aj krátky náhľad do tvorby výukových programov
a zaznamenávanie údajov dôležitých pre vyhodnocovanie procesu terapie s klientom.

KOMU JE SEMINÁR URČENÝ
Seminár je určený pedagógom, špeciálnym a liečebným pedagógom, logopédom, psychológom
vychovávateľom, terapeutom alebo iným odborníkom, ktorí už majú skúsenosti s prácou s deťmi
s autizmom, odborníkom pracujúcim v oblasti včasnej intervencie (Centrá špeciálno-pedagogického
poradenstva, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, špeciálne základné a materské
školy, VÚDPaP, zdravotnícke a iné organizácie).

TERMÍN
Piatok

22. 05. 2015

14:00 – 18:00

Sobota

23. 05. 2015

9:00 – 16:00

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Kapacita semináru je obmedzená na 20 miest. Prihlásiť sa môžete do 15. mája 2015. Prihlášku nájdete na:
http://goo.gl/forms/3Huz0pLG7F .
Kontaktná osoba je Lucia Gvozdjáková, gvozdjakova@andreas.sk, tel. +421 905 746 280. Občerstvenie
(okrem obeda) je zabezpečené. Cena semináru je 40 EUR. Účastníci semináru získajú certifikát, ako aj
materiály k prednáškam a zoznam odporúčanej literatúry. Seminár podporuje Nadácia Orange v rámci
projektu „Bude ako nebolo“.

MIESTO REALIZÁCIE
Autistické centrum Andreas® n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava
T/F: +421 2 544 10 907; www.andreas.sk; http://goo.gl/maps/hkxs0

Autistické centrum Andreas® n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava
T/F: +421 2 544 10 907, GSM: +421 905 746 280; http://www.andreas.sk, e-mail: andreas@andreas.sk

PROGRAM
Piatok 22. mája 2015
14:00 - 14:15
14:15 - 15:45

15:45 - 16:15
16:15 - 17:45
17:45 - 18:00

Predstavenie, program, pravidlá, materiály
ČO JE ABA? (Mgr. Veronika Pospíšilová)
Teoretické východiská; Charakteristika metódy; Vymedzenie dôležitých pojmov: správanie,
reakcia, prostredie, podnet; Princípy učenia: klasické podmieňovanie, operantné
podmieňovanie; Dôsledky správania (pozitívne a negatívne posilnenie); Zásady tvorby úloh
pre deti s autizmom
PRESTÁVKA
MOTIVÁCIA A VYTVORENIE VZŤAHU S DIEŤAŤOM (Mgr. Oľga Rajecová)
Vytváranie vzťahu s dieťaťom; Hľadanie motivácie; Vytváranie individuálneho motivačného
systému (posilnenia); Formy posilnenia; ukážky (viedoukážky, reálne pomôcky, fotografie)
Diskusia

Sobota 23. mája 2015
09:00 - 09:15
09:15 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 13:45
13:45 - 15:15

15:15 - 16:00

reflexia predchádzajúceho dňa
OPERANTNÉ SPRÁVANIE (Mgr. Veronika Pospíšilová)
Nadobúdanie; Upevňovanie; Vyhasínanie; Tvarovanie; Generalizácia; praktické cvičenie
PRESTÁVKA
PROMPTY (Mgr. Veronika Bruchatá)
Druhy promtov; Použitie promtov; Vyhasínanie promtov; praktické cvičenie
OBED
NÁCVIK NOVÝCH ZRUČNOSTÍ (Mgr. Oľga Rajecová)
DTT (Discrete Trial Teaching) - Postupný nácvik nových zručností rozdelených na malé časti;
Vytváranie programov; Zaznamenávanie údajov; ukážky tabuliek a grafov so
zaznamenanými hodnotami
Diskusia a videoukážky práce s klientami s metodikou ABA na začiatku práce s klientom a
následne v priebehu práce

LEKTORKY
Mgr. Oľga Rajecová vyštudovala liečebnú pedagogiku na PdF UK v Bratislave. V roku 2014 ukončila
medzinárodný jeden a pol ročný výcvik v ABA metodike ako ABA lektorka a terapeutka. Práci s deťmi
s autizmom sa venuje od roku 2002, v centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od roku 2013.
Mgr. Veronika Bruchatá vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. V roku 2014 ukončila
medzinárodný jeden a pol ročný výcvik v ABA metodike ako terapeutka. Práci s deťmi s autizmom
sa venuje od roku 2012, v centre Andreas pôsobí ako špeciálna pedagogička od roku 2014.
Mgr. Veronika Pospíšilová vyštudovala psychológiu na FF UCM v Trnave. V roku 2014 ukončila
medzinárodný jeden a pol ročný výcvik v metodike ABA ako terapeutka. Práci s deťmi s autizmom
sa venuje od roku 2008, v centre Andreas pôsobí ako psychologička od roku 2010.
Autistické centrum Andreas® n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava
T/F: +421 2 544 10 907, GSM: +421 905 746 280; http://www.andreas.sk, e-mail: andreas@andreas.sk

