ÚVOD DO APLIKOVANÉ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZY
- přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBTTM)
Pedagogická fakulta MU nabízí zájemcům o studium Aplikované behviorální analýzy (ABA)
možnost přihlášení k přípravnému kurzu pro behaviorální techniky (RBTTM)1.
Kurz poskytne účastníkům základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné k
zavádění základních behaviorálně analytických postupů v práci s osobami s autismem. Po dobu
trvání kurzu si účastníci osvojí techniky pro učení důležitých sociálních, komunikačních a
akademických dovedností. Naučí se identifikovat funkce problémového chování a nahradit je
alternativním, společensky přijatelnějším chováním. Dozvědí se o etických aspektech a
profesionálním jednání v komunikaci a interakci s klienty.
Stručný popis studia
Behaviorální analýza vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem
mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování
vzniká a jak je možné jej modifikovat.
Kurz se věnuje jak teorii aplikované behaviorální analýzy, tak její aplikaci v praxi. Absolventi
porozumí základním metodám a technikám měření chování, zpracování dat o chování, postupům při
učení adaptivních dovedností a redukci problémového chování. Součástí studia jsou též etické
aspekty behaviorálně analytické intervence. Obsah studia je v souladu s požadavky Komory pro
certifikaci behaviorálních analytiků (BACB) na vzdělávání behaviorálních techniků.
Organizace studia
Celkem 40 hodinové studium bude probíhat po dobu 1 semestru v 5 osmihodinových blocích (pátek
nebo sobota) od 10:00 do 17:00 (s 60 minutovou přestávkou na oběd). 10 hodin z kurzu bude
vyučováno formou e-learningu. Cena kurzu je 4 000 Kč.
Úspěšní absolventi (vyžadována 100% účast na seminářích, vypracování úloh a úspěšné složení
závěrečného testu) získají na konci studia osvědčení 2 o absolvování kurzu, které však NENÍ
certifikátem Registrovaného behaviorálního analytika dle BACB. Absolvování tohoto kurzu je pouze
jednou z podmínek získání certifikace.
Zájemci o studium jsou evidováni a budou podrobněji instruováni k podání přihlášky ke studiu a
zaplacení poplatku zasláním emailu. V případě zájmu o zařazení na seznamu zájemců o kurz prosím
kontaktujte Mgr. Lenku Žákovou na emailové adrese zakova@ped.muni.cz
Požadavky na uchazeče o studium:
•
•

1

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
Přednostně budou přijímání uchazeči, kteří mají další ambice ve vzdělávání v ABA (v České
republice nebo v zahraničí) a kurz je pro ně úvodem do jejich studia

RBT – Registrovaný behaviorální technik certifikovaný dle BACB je poloprofesionál, který praktikuje pod
dohledem expertů s vyšší ABA kvalifikací (BCBA, BCaBA nebo FL-CBA) a je primárně odpovědný za přímou
implementaci behaviorálně-analytických služeb,
2
Absolventi kurzu z řad pracovníků školních poradenských pracovišť, pracovníků školních poradenských
zařízení, a pracovníků středisek výchovné péče s kvalifikací psychologa nebo speciálního pedagoga získají
osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatní
absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu Celoživotního vzdělávání (CŽV).

