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Szkolenia ADOS-2
1. W dniu rozpoczęcia szkolenia uczestnicy obowiązkowo podpisują stosowny regulamin,
w którym zobowiązują się do zachowania poufności danych oraz wizerunku pacjentów
oraz ich rodzin uczestniczących w sesjach ADOS-2 szkolenia. Podczas prezentowanego
poniżej modelu szkolenia (model brytyjski) odbywają się sesje na żywo z pacjentami
oraz ich rodzinami – wolontariuszami.
2. Certyfikowani szkoleniowcy ADOS-2 nie publikują na stronach internetowych danych
imion i nazwisk osób, które zostały przez nich wyszkolone. Nie jest to przyjęty
standard, praktyka szkoleniowców ADOS-2 na świecie, zwłaszcza w Europie.
3. Wydawnictwa/dystrybutorzy weryfikują dane osoby, która rozpoczęła szkolenie
(proces certyfikacji) bezpośrednio u szkoleniowca ADOS-2, kiedy osoba ta ubiega się
o zakup któregokolwiek z elementów narzędzia.
4. Uczestnik szkolenia powinien zakupić zestaw ADOS - 2 (Podręcznik, Pomoce, Moduł 1,
2, 3, 4, T). Zakłada się, że uczestnik będzie korzystał w przyszłości z narzędzia. Zestaw
jest niezbędny do wykonania zadań po szkoleniu (własne nagrania sesji w procesie
certyfikacji).
5. Przyjęte jest jako standard, dobrą praktykę, aby udostępniać podczas szkolenia miejsca
dla osób ubiegających się o tytuł szkoleniowca, trenera ADOS-2 (ang. trainee trainer).
Formalne wymagania, które musi spełniać taka osoba oraz rola takiej osoby podczas
samego szkolenia oraz po szkoleniu, ujęte są w osobnym załączniku dla szkoleniowców
do przedstawianego opisu modelu szkolenia ADOS-2 (model brytyjski).
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6. Szkolenie w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) trwa 3 dni, do badań naukowych trwa
2 dni. Dzień szkolenia trwa od godz. 9:30 do godz. 16:30 z godzinną przerwą na lunch
oraz dwie przerwy kawowe (30 min.). Osoby ubiegające się o tytuł trenera ADOS-2
kończą dzień szkoleniowy o godz. 18:00 – opis aktywności po dniu szkolenia znajduje
się w załączniku dla trenerów.

Po szkoleniu:
7. Uczestnik zobowiązany jest wykonać dwa własne nagrania sesji ADOS-2. Wymagane
są dwa nagrania, jedno z Modułów niższych (T, 1, 2) oraz jedno z Modułów wyższych
(3, 4). Jest dozwolone aby jedna własna sesja poprowadzona była z dzieckiem,
nastolatkiem lub osobą dorosłą zdrową lub która podejrzewana jest o autyzm (ASD).
Druga sesja z nagraniem wymagana jest z osobą, która ma udokumentowaną diagnozę
autyzmu (ASD). Prawidłowe poprowadzenie (2) dwóch własnych sesji i kodowania
z 80% zgodnością oznacza, że uczestnik nabył umiejętności do samodzielnego
i prawidłowego posługiwania się testem w gabinecie i otrzymuje certyfikat ADOS-2 do
badan klinicznych (do gabinetu). Dla uczestnika, który chce używać ADOS-2 tylko
w praktyce klinicznej (w gabinecie) proces certyfikacji kończy się na tym etapie
szkolenia. Taka osoba nie może jednak używać ADOS-2 w badaniach naukowych ani
szkolić swoich kolegów, koleżanki pracujących w tym samym ośrodku, w projekcie
naukowym.
8. Osoby, które chcą uzyskać certyfikat rzetelności, zgodności naukowej (ang. reliability)
zaliczają te nagrania do wymaganych nagrań własnych w procesie certyfikacji do badań
naukowych. Po szkoleniu klinicznym (do gabinetu) uczestnik, który wykonał nagrania
i chciałby uzyskać certyfikat do badań naukowych będzie zobowiązany do udziału
w dodatkowym szkoleniu do badań naukowych (dwa dni) oraz wykonania dodatkowo
TYLKO jednego dodatkowego nagrania z modułów niższych oraz jednego z modułów
wyższych, których nie przedstawiał wcześniej.
9. Nagrania wraz z zakodowanymi protokołami uczestnik wysyła do szkoleniowca, który
sprawdza je pod względem poprawności. W przypadku gdy szkoleniowiec uznaje, że
nagrania i kodowania wymagają poprawienia, uczestnik jest zobowiązany wykonać
kolejną sesję z nagraniem i przesłać ją do ponownej analizy szkoleniowca.
Szkoleniowiec sporządza raport do każdego otrzymanego nagrania, które oceniał
i wskazuje w nim ewentualne błędy.
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10. Uczestnik powinien przygotować własne nagrania sesji wraz z wypełnionymi
protokołami ADOS-2 do sesji i przesłać przygotowany materiał do oceny szkoleniowca
do 6 miesięcy po zakończonym szkoleniu.
11. Uczestnik, który pozytywnie zakończył proces certyfikacji otrzymuje odpowiedni
certyfikat - do badań klinicznych (do gabinetu) lub/i do badań naukowych (rzetelności
naukowej) w języku polskim i angielskim, który uprawnia go do korzystania
z narzędzia ADOS-2 na całym świecie. Certyfikat wystawia tylko szkoleniowiec
ADOS-2, który prowadził szkolenie.
12. Prawidłowy certyfikat ADOS-2 zawsze zawiera wpisane miejsce, gdzie szkolenie
odbyło się oraz datę szkolenia.
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