
  
 

Kurz 12 na sebe navazujících praktických on-line setkání  

zaměřených na osvojení základů aplikované behaviorální 

analýzy (ABA). 

Praktické dovednosti pro rodiče, rodinné příslušníky, asistenty a 

další pracovníky v pomáhajících profesích (speciální pedagogy, 

logopedy, psychology,..) pracující s dětmi a mládeží s poruchami 

vývoje, autismem, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem 

řeči, které ještě samostatně nemluví v 7-8 slovných větách. 

Obsah kurzu: 

o Principy chování a učení dle ABA 

o Rozvoj komunikace 

o Práce s nežádoucím chováním 

o Praktický nácvik dovedností 

o Pravidelný skupinový rozbor krátkých videí pořízených 

účastníky při jejích práci s dítětem v domácím prostředí  

Naší snahou je podpořit kompetence co nejvíce osob pečujících o 

stejné dítě. Výhodou on-line kurzu je, že v rámci jedné domácnosti 

se může zúčastnit neomezené množství osob.  

Lektoři: 

Mgr. Veronika Bilanová, BCBA, pedagog 

Mgr. Diana Pavljuk, dětský klinický psycholog  

Mgr. Monika Petříková, speciální pedagog  



Aktuální základní kurz: 12 setkání každý čtvrtek od 4. února 2021 až do 22. dubna 

2021. V čase vždy od 16 do 19,30 hodin (s možností zpětného zhlédnutí teoretické části 

ze záznamu).  

 

Místo konání: můžete se kurzu účastnit odkudkoli, kde máte spolehlivé připojení 

k internetu, nebo si jeho teoretické části pustit ze záznamu. 

 

Na tento základní kurz navážeme od 29. dubna 2021 kurzem pro pokročilejší, který 

bude pro účastníky základního kurzu za zvýhodněnou cenu. 

 

Platební podmínky: Cena jednoho setkání v délce 4 výukových hodin je 708 Kč. Kurz 

je možné absolvovat pouze jako celek v rozsahu 48 on-line výukových hodin rozdělených 

do 12 setkání + min. 2 hodin videomateriálů k samostudiu za celkovou cenu 8500 Kč. 

 

Kurz je možné uhradit ve 2 splátkách – první ve výši 4500 Kč do 1. února 2021, druhá 

ve výši 4000 Kč do 14. března 2021.  

 

Při uhrazení kurzu v jedné platbě do 1. února 2021 bude poskytnutá sleva na kurzovném, 

které po slevě bude činit 8000 Kč.  

 

Pokud další člen týmu pečujícího o stejné dítě potřebuje samostatné připojení do kurzu, 

bude mít kurzovné snížené na 50% celkové ceny kurzu. 

 

Po přihlášení Vám bude emailem zaslána faktura za kurz, po jejíž uhrazení obdržíte 

potvrzení o zařazení do kurzu. Poplatek se hradí převodem na bankovní účet do 1. února 

2021. V případě neuhrazení postupujeme místo náhradním zájemcům. Uhrazením 

poplatku je Vaše přihlášení závazné. Poplatek v případě neúčasti nevracíme. 

Přihlášením se do kurzu účastník souhlasí s danými podmínkami. 

 

Součástí ceny kurzu jsou materiály ke školení, průběžně poskytovaná zpětná 

vazba k rozvoji dovedností účastníků kurzu (u každého probraného tématu 

minimálně k prvním 10 včas zaslaným videím účastníků) a on-line přístup 

k videozáznamům teoretických častí školení po dobu celého kurzu.  

 

Přihlásit se na kurz můžete od 15. ledna 2021 na webu www.ucenizabavou.cz 

v sekci NÁKUP KURZŮ. Hlásit se do kurzu případně můžete do 15. února 2021 – 

první 2 teoretická setkání si stihnete zpětně doplnit ze záznamů a od 18. února se 

plnohodnotně zapojit do kurzu.  

Vaše případné dotazy Vám rády zodpovíme na emailu diana.pavljuk@ucenizabavou.cz.  

Do předmětu emailu prosím uveďte „Základní kurz“. 

Kurz není ukončen certifikátem v Aplikované behaviorální analýze. 

http://www.ucenizabavou.cz/
mailto:diana.pavljuk@ucenizabavou.cz

