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Jazyk vzdělávacího programu český a anglický jazyk (dále AJ)
- program je zaměřen na osvojení si teoretických základů behaviorismu,
aplikované behaviorální analýzy a aplikaci jejich principů v pedagogické
nebo terapeutické praxi. Zabývá se zejména behaviorálními principy učení,
rozvojem nových dovedností a intervencemi u problémového chování.
- svým obsahem program pokrývá všechny oblasti požadované pro složení
mezinárodní zkoušky k získání kvalifikace behaviorálního analytika a titulu
Board Certified Behavior Analyst (BCBA).
UPOZORNĚNÍ:
- pro získání certifikace BCBA je dále nezbytné vykonat praxi pod supervizí
profesionálního aplikovaného behaviorálního analytika s titulem BCBA v
rozsahu 1 500 hodin a složit mezinárodní certifikační zkoušku v AJ.
Cíle vzdělávacího programu
- praxi a vykonání mezinárodní certifikační zkoušky si uchazeč zajišťuje
samostatně. PdF MU nezajišťuje supervizi a praxi ani vykonání mezinárodní
certifikační zkoušky. Tuto zkoušku lze vykonat pouze do 31. 12. 2022.
- část výuky je vedena anglicky mluvícími lektory. Je požadována znalost AJ
minimálně na úrovni B2, která je nezbytná pro úspěšné absolvování programu
a četbu odborné literatury v AJ. Úroveň znalosti AJ je nutné doložit
mezinárodně uznávanou zkouškou (např. TOEFL na úrovni 87, IELTS na
úrovni 5, FCE s hodnocením A, B nebo C atp.) nebo státní jazykovou
zkouškou z AJ nebo státní zkouškou ve studijních programech zaměřených na
AJ. V případě, že zájemce nemá žádnou z uvedených zkoušek, musí dodat
čestné prohlášení o znalosti AJ na úrovni B2.
speciální pedagogy, psychology, učitele MŠ, učitele ZŠ, učitele SŠ,
Program CŽV určen pro
vychovatele, asistenty pedagoga a vedoucí pedagogické pracovníky
- vzdělání požadované pro speciální pedagogy, psychology, učitele MŠ, učitele
ZŠ, učitele SŠ, vychovatele, asistenty pedagoga a vedoucí pedagogické
pracovníky (podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů)
- znalost AJ na úrovni B2
- podání elektronické přihlášky (tzv. e-přihláška)
Požadavky k přijetí
- zaplacení manipulačního poplatku za přijímací řízení ve výši 600 Kč přes
Obchodní centrum MU
- zaslání Průvodky, která se vytiskne u založené e-přihlášky, spolu s úředně
ověřenou kopií VŠ diplomu nebo maturitního vysvědčení, příp. i
osvědčení/certifikátu prokazující pedagogickou kvalifikaci, a úředně
ověřenou kopií dokladu nebo čestným prohlášením o znalosti AJ na úrovni
minimálně B2 na CCV PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
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Počet účastníků

Přijato bude prvních 20 zájemců, kterým bude potvrzena elektronická přihláška.
Přihláška bude potvrzena jen těm, kteří budou splňovat podmínky pro přijetí,
dodají všechny požadované dokumenty a uhradí manipulační poplatek.
4 semestry (POZOR: účast na seminářích je povinná, absence je možná pouze
v rozsahu 20 % výuky), výuka probíhá typicky v několika dvou- až třídenních
blocích, několikrát za semestr. Bloky výuky mohou probíhat i o víkendech.
min. 10, max. 20

Způsob ukončení

absolvování jednotlivých předmětů programu

Doklad o absolvování

osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

Cena za 1 semestr

8 000 Kč

Způsob přijímacího řízení
Délka / frekvence setkání
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1. semestr

KATALOG PŘEDMĚTŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Kód

2. semestr

Uk.

Kr.

Úvod do měření a experimentálního designu

15 hodin

zk

6

IVc302

Koncepty a principy behaviorální analýzy

45 hodin

zk

20

Název předmětu

Rozsah

Uk.

Kr.

IVc303

Úvod do etického kodexu a profesní přípravy

15 hodin

zk

6

IVc304

Aplikace metod behaviorální změny
Měření, zobrazování a interpretace dat;
experimentální design

45 hodin

zk

20

45 hodin

zk

14

Rozsah

Uk.

Kr.

45 hodin

zk

20

30 hodin

zk

6

Rozsah

Uk.

Kr.

30 hodin

zk

14

45 hodin

zk

14

IVc307

3. semestr

Rozsah

IVc301

Kód

Kód
IVc305
IVc306

4. semestr

Název předmětu

Kód
IVc308
IVc309

Název předmětu
Hodnocení, identifikace a diagnostika
chování
Úvod do intervence a implementace
behaviorálních programů

Název předmětu
Etický kodex, disciplinární postupy a
profesní příprava
Intervence a implementace behaviorálních
programů

vysvětlivky: z – zápočet; zk – zkouška; k – kolokvium
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