
 

 

22.4.2017 - Seminář ABA                        
s Mgr. ZuzanouMaštenovou, BCBA v Praze  

– " Rozvíjanie vokalizácií u nevokálnych študentov s PAS " 
ve spolupráci s Českou odbornou společností pro Aplikovanou Behaviorální Analýzu 

 

Téma: "Rozvíjanie vokalizácií u nevokálnych študentov s PAS" 

 
Oboznámime sa s technikami, ktoré podporujú rozvíjanie vokalizácií u dieťaťa, ktoré: 
1.     skoro vôbec nevokalizuje 
2.     vokalizuje v nízkej frekvencii a produkuje limitovaný repertoár vokalizácií 
3.     vokalizuje,  ale nedokáže vokalizácie imitovať 
4.     vokálne imituje, ale nevie vokálne o veci alebo činnosti žiadať 
5.     si vokálne pýta veci, alebo činnosti, ale vokalizácie sú nekvalitné  
Súčasťou prednášky bude aj vysvetlenie ako učíme deti pýtať si veci alebo činnosti, v znaku alebo vokálne 
(učenie mandov). Povieme si na základe čoho sa rozhodujeme, či dieťa budeme učiť vokálne alebo učiť 
alternatívnu formu komunikácie. Vysvetlíme si techniku tvarovania - jednu z najpoužívanejších metód                    
v aplikovanej behaviorálnej analýze a naučíme sa ako tvarovanie využívame pri zlepšovaní kvality vokalizácií. 

 

ČAS 

Seminář bude probíhat v sobotu, 22. dubna 2017 od 13:00 do 18:00, od 12:30 bude prezence a vydávání 

příjmových dokladů (pouze u hotovostních plateb) 

 

MÍSTO 

Seminář se bude konat v centru Prahy – přesné místo bude přihlášeným upřesněno podle počtu zájemců (počet 

účastníků je z důvodu náročnosti omezen na 60 lidí). 

 

PŘIHLÁŠKA + PLATBA 

Účastnický poplatek činí 1 200,- Kč na osobu, pokud přijdou oba rodiče, platí pouze jednou (platí jen pro rodiče), 

jiný rodinný příslušník 900,- Kč, student 700,- Kč 

Pro přihlášení je zapotřebí zaslat kompletně vyplněnou závaznou přihlášku a provést platbu v případě 

bezhotovostní platby. Pro hotovostní platby na místě je zapotřebí pouze zaslat kompletně vyplněnou závaznou 

přihlášku. Z organizačních důvodů budeme vybírat peníze přes účet v Kč. Následně bude vše převedeno na 

EURO a posláno jedním příkazem lektorovi semináře - paní Mgr. Zuzaně  Maštenové, BCBA. 

Pokud někdo požaduje doklad o zaplacení, pak je nutné toto oznámit předem e-mailem včetně fakturačních 

údajů, a platba proběhne hotově na místě v EURech. Doklady o platbě těmto zájemcům na místě poskytne      

Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA. 

 

KONTAKT  Ing. Petr Brož tel.: 777 18 25 18, email: abapraha@email.cz,   (změny jsou vyhrazeny) 

mailto:abapraha@email.cz

