
J A K  N A U Č I T  D Ě T I  K O M U N I K O V A T  
A  S P O L U P R A C O V A T

On-line Kurz pro pokročilejší nabízí 10 na sebe navazujících on-line setkání zaměřených na rozvoj
funkční komunikace a spolupráce s dětmi. 
Chcete, aby Vaše dítě umělo spolupracovat při učení a uspělo při vstupu do mateřské i základní školy?
Představíme Vám metodu bezchybného učení, díky které se osvojování nových dovedností pro dítě stane
zábavou. 

Rozvoj řeči
Spolupráce u stolu
Výuka podle principů aplikované behaviorální analýzy

Bezchybné učení
Procvičování v každodenním životě
Praktický nácvik komunikačních dovedností
Zpětná vazba účastníkům kurzu k videím jejich práce s dítětem (osvojení postupů v praxi)

OBSAH KURZU:

Mgr. Veronika Bilanová, BCBA, pedagog
Mgr. Diana Pavljuk, dětský klinický psycholog
Mgr. Monika Petříková, speciální pedagog

LEKTOŘI:

Umí již Vaše dítě slovem nebo znakem požádat alespoň o několik oblíbených věcí? Pokud byste rádi
podpořili jeho další rozvoj řeči a připravili jej na úspěšný vstup do kolektivu vrstevníků, pomůžeme Vám
osvojit si praktické postupy, díky kterým budete vědět jak na to. 

Náš kurz je vhodný pro rodiče, rodinné příslušníky, asistenty a další pracovníky v pomáhajících
profesích. Tedy pro každého, kdo chce u dítěte podpořit rozvoj řeči a spolupráce. Vyučované metody jsou
vhodné pro děti bez poruch vývoje, stejně jako pro děti s narušeným vývojem řeči a spolupráce. To
znamená i pro děti s ADHD, dyslexií, vývojovou dysfázií, autismem a dalšími poruchami vývoje. 

KURZ PRO POKROČILEJŠÍ: 10 setkání každý čtvrtek od 29. dubna 2021 do 1. července 2021. V čase
vždy od 16 do 19.30 hodin (s možností zpětného zhlédnutí teoretické části ze záznamu). Ke kurzu se je
možné připojit nejpozději 13. května 2021.

Vyplnit si orientační testy Vašich znalostí principů chování a učení.
Zhlédnout videa o principech chování a učení (cca 7,5 hodin videozáznamu).

Před začátkem kurzu (ihned po zakoupení) budete mít možnost:
1.
2.

MÍSTO KONÁNÍ: Můžete se kurzu účastnit odkudkoli, kde máte spolehlivé připojení k internetu, nebo si
jeho teoretické části zpětně zhlédnout ze záznamu.On-line probíhají prostřednictvím aplikace Zoom. 

Kurz je akreditován Asociací klinických logopedů České republiky, z. s. (15 kreditních bodů) a Asociací
klinických psychologů České republiky, z. s. (12 kreditních bodů).

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.UCENIZABAVOU.CZ
Upozornění: Cyklus přednášek není přípravou pro mezinárodní certifikaci v oboru aplikované behaviorální analýzy.


