
 

 

 

 

 

Kritériá účasti na vzdelávaní ABA 
 

Základná myšlienka: 

Autizmus v sebe zahŕňa komplexný klinický obraz. Starostlivosť o ľudí s autizmom vyžaduje špeciálne znalosti, odborný 

dohľad v centrách, spoluprácu a prepojenie s ostatnými tímami, ako aj zvyšovanie kvalifikácie a ďalšie vzdelávanie. Preto 

je zmysluplné budovať vysokošpecializované centrá s kvalifikovanými terapeutmi, ktorí vedia ponúknuť deťom s 

poruchami autistického spektra terapiu založenú na metodike ABA. 

 

Oslovujeme predovšetkým ľudí, ktorí už pracujú v organizáciách, ktoré majú v starostlivosti deti s PAS. 

 

Podmienky účasti na vzdelávaní: 

• Zdrojové povolanie: špeciálni/liečební pedagógovia, psychológovia, odborníci včasnej intervencie, terapeuti, 

psychoterapeuti (zameranie: behaviorálna terapia), logopédi, ergoterapeuti (pracovní terapeuti) 

• Predchádzajúce skúsenosti: relevantné, viacročné skúsenosti v oblasti autistického spektra (uveďte činnosť) 

• Časové zdroje: cca 10 hod./ týždeň, minimálne do konca roka 2014 (okrem toho je prínosné mať dieťa 

v starostlivosti minimálne 1 rok, terapia ABA nemá zmysel v rámci krátkodobej starostlivosti) 

• Materiálne zdroje, vybavenie: jedna miestnosť so stolom, stoličkami (prispôsobené veľkosti dieťaťa), možnosť 

miesta pre hru (prestávky), pozitívne podnety, rôzne hračky, polica 

• Účastníci: ideálne tímy min. po dvoch z jednej organizácie (čo sa nám pravdepodobne nepodarí dodržať) 

• Znalosť anglického jazyka je nevyhnutná (teoretické semináre budú tlmočené z nemčiny resp. angličtiny do 

slovenčiny, jazykom praktických cvičení je angličtina) 

• Motivácia vysielajúcej organizácie: ľudia vo vedení by mali svojich zamestnancov uvoľniť z práce na 

vzdelávanie (hospitačné pobyty, teoretické semináre, supervízia). Väčšina školení bude prebiehať cez víkend, 

ale niektoré semináre/ supervízie aj v piatok. Okrem toho účastníci by mali dostať možnosť aplikovať terapiu 

v rámci svojej pracovnej doby (týždenný počet hodín pozri vyššie). Za týmto účelom bude vypracovaná písomná 

dohoda s vedením organizácie.  

 

Výsledky pre účastníkov:  

Účastníci a zúčastnené organizácie získajú na oplátku bezplatné špecializované vzdelanie v empiricky najlepšie 
podloženej forme terapie autizmu v súčasnosti. Vyškolenie sa stane obrovským prínosom ku kvalite starostlivosti 
v príslušných zariadeniach, a zároveň môže ušetriť aj vysoké výdavky vynakladané na starostlivosť o ľudí s PAS. 
Udržateľnosť špecifických znalostí o autizme a na to naviazané poskytovanie starostlivosti bude optimalizované 
utváraním malých tímov, vysokou špecializáciou a vyškolením supervízora. 
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