RATA o.z. v spolupráci s Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR,
Queen´s University Belfast, Ulster University a Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove
Vás pozývajú na prednášku
z cyklu:

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI V PRÍSTUPE K VZDELANIU

APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNA ANALÝZA – SPRÁVNA VOĽBA PRE AUTIZMUS
20. marec 2017
9:00 – 12:30
Kino Lumiére, Špitálska 2206/4, Bratislava
HOSTIA:

prof. Karola Dillenburger BCBA-D, riaditeľka Centra pre behaviorálnu analýzu,
Queen´s University Belfast, Severné Írsko
prof. Michael Keenan BCBA-D, profesor behaviorálnej analýzy na Katedre psychológie,
Ulster University, Severné Írsko

Mickey Keenan

Je profesor v odbore
behaviorálna analýza
na Katedre psychológie na Ulster University v Severnom Írsku a certiﬁkovaným behaviorálnym analytikom
s doktorátom (BCBA-D). Je zakladateľom prvého magisterského kurzu
v ABA v Írsku a zakladateľom prvej
rodičovskej charity v Írsku, ktorá sa
zameriava na vzdelávanie rodičov
v ABA (www.peatni.org). S ﬁnančnou
podporou programu celoživotného
vzdelávania Leonardo da Vinci viedol
zostavovanie online multimediálneho vzdelávacieho programu v ABA
(www.stamppp.com a www.simplestepsautism.com), ktorý bol preložený
do 8 európskych jazykov. Je nositeľom
viacerých ocenení za svoj prínos v oblasti aplikovanej behaviorálnej analýzy a autizmu, medzi iným Fellowship
from the British Psychological Society, Distinguished Community Fellowship (Ulster University), Michael
Hemmingway award, (Behavior Analysts Certiﬁcation Board www.bacb.
com), Ceny za medzinárodné šírenie
ABA (Society for Advancement in
Behaviour Analysis), International
Advocacy Award (Autism Speaks)
a i. Je členom správnej rady Cambridgského centra pre behaviorálne štúdiá
(www.behavior.org).

Pre ľudí s poruchami autistického
spektra je oblasť komunikácie a sociálnych zručností veľkým problémom, sú
pre nich typické repetitívne vzorce správania a úzko vymedzené záujmy. Podľa najnovších prieskumov je autizmus
diagnostikovaný u 1 z 50 detí, aj preto
je potreba dostupnosti „evidence based“
terapeutických prístupov pre tieto deti
naliehavejšia ako kedykoľvek predtým.
V priebehu posledných 40 rokov sa
ukázalo, že včasné intenzívne behaviorálne intervencie (EIBI), ako aj ďalšie
postupy založené na aplikovanej behaviorálnej analýze, sú veľmi efektívne a
majú pozitívne výsledky pri zvyšovaní
sociálno-komunikačných a akademických zručností a znižovaní problémového správania u detí s PAS. Intervencie
založené na princípoch ABA sú dnes pre
jednotlivcov s autizmom považované za
nevyhnutné z lekárskeho aj edukačného
pohľadu.
Vo svojej prednáške predstavíme
vedu aplikovanej behaviorálnej analýzy a relevantné odborné požiadavky
na jej vykonávanie, aktuálne výsledky
výskumu beneﬁtov ABA pre deti s PAS
a ukážeme ako sa rodičia vďaka „evidence based“ technikám dokážu naučiť
rozvíjať svoje dieťa a pomáhať pri jeho
progrese.
Karola Dillenburger, Michael Keenan

Karola Dillenburger

Je profesorka v odbore
behaviorálna analýza a
vzdelávanie a riaditeľka
Centra pre behaviorálnu analýzu (CBA; www.qub.ac.uk/cba)
na Fakulte sociálnych vied, vzdelávania
a sociálnej práce na Queen´s University v Belfaste, v Severnom Írsku.
Centrum pre behaviorálnu analýzu ponúka magisterské štúdium v odbore Poruchy autistického spektra
(MSc) a magisterské štúdium v odbore Aplikovaná behaviorálna analýza
(MScABA), ktoré zahŕňa diaľkový
vzdelávací kurz akreditovaný Radou
pre certiﬁkáciu behaviorálnych analytikov (BACB).
Je klinická psychologička (HCPC)
a certiﬁkovaná behaviorálna analytička s doktorátom (BCBA-D). Vo
svojom výskume sa zaoberá problematikou straty a traumy a včasnou intervenciou pre ohrozené deti, vrátane
detí s postihnutím, ktorá sa zakladá
na vedeckých dôkazoch (evidence
based). Venuje sa tiež vzdelávaniu rodičov a rodičovstvu v priebehu života. Je autorkou mnohých printových
a elektronických publikácií, online
multimediálnych tréningov, viac ako
80 recenzovaných vedeckých štúdií.
Pravidelne čestne hosťuje na podujatiach v Nemecku, Českej republike,
Austrálii a USA.

VSTUP IBA PRE REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV.
SVOJU ÚČASŤ POTVRĎTE REGISTRÁCIOU DO 15. 3. 2017 NA WWW.RATA.SK
PODUJATIE BUDE SIMULTÁNNE TLMOČENÉ Z ANGLICKÉHO JAZYKA.

Realizáciu
podujatia
ﬁnančne
podporila SEPS

