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Vance 14 éven át tanított angol nyelvet felső tagozatosoknak és középiskolásoknak, ahol kitűnt
az autista diákok segítésében. (2017-ben nála is autizmust diagnosztizáltak.) De amikor egy
másik viselkedéstechnikust kezdett el kísérni az otthoni látogatásokra, felkészületlennek érezte
magát. A munkáltatójától kapott extra képzés (a magánélet védelméről, a betegjogokról és a
személyi korlátozásról) nem növelte az önbizalmát. Azt mondja, senki sem tanította meg neki,
hogyan kell pelenkát cserélni vagy megfelelően kezelni az agressziót, amit hasznosabbnak talált
volna.

Terra Vance 2015-ben elvégezte a regisztrált viselkedéstechnikus (RBT) tanfolyamot, a
tanári pályáról a pszichológusi pályára próbált átállni. Hogy megszerezze a pszichológusi
működési engedélyéhez szükséges szupervíziós órákat, munkát vállalt egy, a virginiai
Lynchburgban működő cégnél, hogy mentálisan beteg felnőttekkel dolgozzon. A munkaadója
azonban közölte vele, hogy a cég autista gyerekek kezelésével van túlterhelve, és azt szeretnék,
ha ebben segítene. A munkáltató �zette a viselkedéstechnikusi (RBT) képesítés megszerzéséhez
szükséges tanfolyamot, amely az ezt elvégzőket feljogosítja arra, hogy ezekkel a gyerekekkel -
felügyelet mellett- a sok kutató által az autizmus arany standardjának tartott terápiát, az
alkalmazott viselkedéselemzést (ABA) végezze.

Amikor 

Vance egy hétvége alatt végezte el az online tanfolyamot: megnézett egy Relias nevű cég
videóiból álló sorozatot, amelyet kvízkérdések követtek. Elmondása szerint tényleg szándékában
állt megtanulni az anyagot, de később rájött, hogy a többi hallgató ezt megspórolta. Hagyták,
hogy a videók lefussanak, miközben mással foglalkoztak, és a telefonjukon keresték a
kvízkérdésekre adott válaszokat. Könnyű volt átmenni a vizsgán: ha valaki megbukott egy kvízen,
egyszerűen újra megnézhette a videót, és megismételhette a tesztet.

.

Az ABA (Applied Behaviour Analysis, Alkalmazott Viselkedéselemzés) ipari
méretű, gyors növekedése és az alacsony képzési követelmények miatt a
kiszolgáltatott gyermekek rosszul felkészült szakemberek kezébe kerülhetnek
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Vance hamar szkeptikussá vált azzal a terápiával kapcsolatban is, amire kiképezték. Például
egyszer egy tapasztaltabb viselkedéstechnikust kísért el egy 10 éves autista és értelmi
fogyatékos �ú otthonába, aki képes volt �lmek teljes szövegét megjegyezni. Vance felismerte,
hogy a �ú árnyaltan és humorral kommunikált, amikor különböző helyzetekben meghatározott
sorokat idézett. De a szupervizorok azt mondták a viselkedéstechnikusnak,  hogy ne a
�lmszövegeken keresztül foglalkozzon a �úval, inkább jutalmazza őt cukorkával vagy
gabonapehellyel, ha követi az utasításokat, és triviális feladatokat végez, például kockákat
rakosgat egymásra. "Annyi mindent hagytak �gyelmen kívül ennél a csodálatos gyereknél, amikor
csak annyit állapítottak meg róla, hogy olyan, mint egy hároméves" - mondja Vance, aki most a
NeuroClastic nevű, az autizmusról szóló nonpro�t blogplatformot vezeti. Miután néhány hetet
dolgozott ezzel a �úval, Vance-t leépítették, a szupervizorát pedig kirúgták, mondja.

Az ABA körül burjánzó iparág sokaknak okoz frusztrációt, többek között a
viselkedéstechnikusoknak, a klienseknek és a szakértőknek. Rengeteg terapeuta a
legkülönfélébb környezetben, beleértve az iskolákat, otthonokat és klinikákat, jól használja az
ABA-t, és rengeteg tanulmány támasztja alá ennek a terápiának az értékét, mondja Zachary
Warren, a Tennessee állambeli Nashville-ben található Vanderbilt Egyetem klinikai
pszichológusa. Az ABA értéke azonban nagyban függ attól, hogy ki végzi. És mivel az elmúlt
évtizedben megnőtt az autizmus diagnózisok száma, és így az ABA iránti kereslet is, vitatéma
lett, hogyan lehet biztosítani, hogy az emberek megfelelő képzést kapjanak a terápia hatékony
alkalmazásához.

Hat évvel ezelőtt a Behavior Analyst Certi�cation Board (BACB, Viselkedéselemző Tanusító
Testület), ami nonpro�t társaságként a viselkedéselemzők szakmai minősítési követelményeit
állapítja meg, létrehozta a regisztrált viselkedéstechnikus ( RBT) minősítést, nagyrészt azért,
hogy egységes követelményeket állítson a viselkedéstechnikusok elé, akik egyre inkább a
frontvonalbeli ellátás nagy részét végzik. A magasabb szintű minősítésekkel szemben, amelyek
legalább főiskolai végzettséget igényelnek, ezeknek az asszisztenseknek csak érettségi
bizonyítványra, egy 40 órás tanfolyamra, erkölcsi háttérellenőrzésre, személyes jelenlétükben
történő felmérésre és 2016-tól kezdődően írásbeli vizsgára van szükségük.
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Az új képesítés létrehozását követően megugrott az ABA-tanfolyamot végzők száma. A kritikusok
azonban kifogásolták, hogy a követelmények túl lazák. Szerintük több száz órányi, hónapokon át
tartó képzésre van szükség ahhoz, hogy a terapeuták megfelelő képzettséget szerezzenek a
gyermekekkel való önálló munkára. "Negyven óra? Ez csak vicc lehet. Tegyünk még egy nullát
mögé, és talán közelebb kerülnénk ahhoz, amire szükség lenne." - mondja Jon Bailey, a
tallahassee-i Floridai Állami Egyetem ABA szakértője.

És nem csak a követelményeket kezdték el felülvizsgálni. A munkavégzés közbeni coachingnak
és a szupervíziónak kellene pótolnia a képzés hiányosságait, de egyes viselkedéstechnikusok úgy
gondolják, hogy az ügynökségek, ahol dolgoznak, egyiket sem biztosítják. A technikusok
beszámolói szerint a szupervizorok túlterheltek, a kevés útmutatás és a magas �uktuáció pedig
az ABA hírneve mellett a klienseknek is árt. "A viselkedéstechnikus a közvetlen munkát végző
személy" - mondja Bailey. "Rengeteg képzésben kellene részesülniük, mert ha hibáznak,
emberek életét tehetik tönkre. Ez nem olyan, mintha valaki odaéget egy hamburgert, vagy
ilyesmi."

A kritikusok szerint a viselkedéstechnikusokat alkalmazó ügynökségek gyakran hatalmas,
alulképzett munkaerő-állománnyal rendelkeznek. Ezek a vállalkozások együttesen több tízezer
technikust képeznek ki és alkalmaznak arra, hogy gyerekekkel dolgozzanak. "Ezt sok helyen
pénzszerzésre használják." - mondja Bailey. Becslése szerint több száz, ha nem több ezer ilyen
ügynökség van az Egyesült Államokban. Némelyik elég nyereséges ahhoz, hogy a magántőke-
befektetési társaságok között is népszerű akvizíciós cél legyen.

Egyes szakértők szigorúbb tanúsítási előírásokat követelnek. Mások a szakmában - köztük Melissa
Nosik, a viselkedéselemzői képzést tanúsító testület vezérigazgató-helyettese - azt állítják, hogy
a kezelés minősége sok területen változásban van. A képzési követelmények szigorodnak,
mondja, és a rendszer teszi a dolgát, hogy segítsen kielégíteni az ABA képzést elvégzett
szakemberek iránti keresletet.

https://www.asdkviz.com/
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A családok és a terapeuták nehéz helyzetben vannak. "Ha egy családban van egy autista
gyermek, akkor kétségbeesetten követelik ezeket a szolgáltatásokat, és nem hiszem, hogy
hajlandóak várni, amíg mi kitaláljuk a képzéssel, a szakmai megfeleléssel és ezek gyakorlati
megvalósításával kapcsolatos összes helyes megoldást." - mondja Warren. "Azonnali
szolgáltatásokat akarnak, és olyan munkaerőt amelyik képes ezt biztosítani."

az 1930-as évekre és B. F. Skinner pszichológus munkásságára nyúlnak
vissza, aki az emberi viselkedés magyarázatához olyan fogalmakra összpontosított, mint a
kondicionálás, a megerősítés és az ingerekre adott válaszok. Skinner behaviorista elmélete abból
a feltevésből indult ki, hogy a viselkedés tanulható, és hogy a megtanult viselkedés
befolyásolhatja az ember életminőségét. Az ABA lényegében egy módszer új viselkedések
megtanítására, mondja Ronald Leaf, okleveles pszichológus, aki egy kaliforniai székhelyű,
autisták számára szolgáltatásokat nyújtó ügynökség, az Autism Partnership igazgatója.

Az ABA gyökerei 

Az ABA különböző módozatokban létezik, beleértve a Denveri Korai Start modellt ( Early denver
Start Model, ESDM) és a Pivotális (sarkalatos) Válaszkezelést (Pivotal Response Treatment, PRT).
Általános célja a nyelvi, szociális és egyéb készségek megtanítása apró részekre bontva, gyakran
jutalmakkal és örömérzéssel kiegészítve a motiváció növelése érdekében. Bár a módszer
tudományos alátámasztottsága nem sziklaszilárd, az évtizedekre visszanyúló tanulmányok azt
mutatják, hogy ha jól végzik, az ABA megkönnyíti a tanulást és javítja a szociális kommunikációt,
minimalizálja a kihívást jelentő és önsértő viselkedést, és javítja a mindennapi működést többek
között autista, értelmi fogyatékos és �gyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral küzdő embereknél.
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Ha jól csinálják, az ABA gyakran játéknak tűnik, mert a tanulás a tevékenységekben való közös
részvétel útján történik, mondja Warren. Amikor értékel egy gyermeket, olyan tevékenységeken
keresztül keresi a kapcsolatot a gyermekkel, amelyek illeszkednek a gyermek érdeklődési
köréhez, mondja. "Ha több ilyen pillanatunk van a �gyelem lekötésére, akkor több lehetőségünk
van arra, hogy a nyelvvel, a játékkal vagy az interakció különböző módjaival foglalkozzunk." -
mondja. "A legtöbb szülő úgy érzi: "Ó, igen, persze, hogyne. Akarom azokat a gyönyörű
pillanatokat, amelyekről tudom, hogy valódiak és kézzelfoghatóak a gyermekem számára." De
sok ABA-terapeuta nem feltétlenül arra van kiképezve, hogy ilyen pillanatokat teremtsen. Egy
hírhedt, 1970-es években történt esetben egy �oridai ABA viselkedéselemző úgy bántalmazott
értelmi fogyatékos serdülőket, hogy megverte őket, ha elszöktek, megszégyenítette őket, ha
hazudtak, és maszturbálásra kényszerítette őket, ha rajtakapta őket maszturbáláson.

Bőségesen vannak ezek sikeréről szóló anekdotikus beszámolók is. "Elképesztő, ha jól csinálják"
- mondja B. Lynn, egy kaliforniai nő, akinek 20 éves �ánál 5 éves kora körül diagnosztizálták az
autizmust. (A Spectrum a magánéletük védelme érdekében Lynn valódi keresztnevét és a �a
nevét nem közli.) A család az évek során több ABA ügynökséggel is dolgozott. A �a korábban
naponta körülbelül 100-szor adott ki olyan hangokat, mintha csak minimálisan lenne képes
beszélni, pedig tud csevegni is. Egy ABA-terapeuta segítségével azonban 14 éves korára a
vokalizálás napi ötnél kevesebbre csökkent, és 5 éves kora óta először tudott társaival együtt
iskolába járni. Az ABA-terapeuták segítettek a �ú szobatisztaságra szoktatásában is,
megtanították őt zuhanyozni, és változatos színű ételeket enni. "Az igazán jól képzett, igazán jó
emberek hatalmas, óriási fejlődést képesek előidézni." - mondja Lynn.

https://www.asdkviz.com/
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Ám a terapeuták többsége nem bántalmazó. Sokukat csak nem tanítják meg arra, hogy az ABA-t
az adott gyermekhez kell igazítani, ami a módszer sikeréhez elengedhetetlen. A probléma
részben az, hogy a legtöbb viselkedéstechnikusokat képző tanfolyam sablonos, nem
gyermekbarát technikákat tanít, mintha az ABA terápia végrehajtása olyan lenne, mint egy
konyhai receptet követni, mondja Leaf. A technikusokat például arra tanítják, hogy egyszerű
utasításokat használjanak, mint például "Ezt csináld!", ahelyett, hogy variálnák a nyelvet és
módosítanák a szavakat, hogy javítsák a gyermek komplex utasítások feldolgozására való
képességét, mint például "Tedd, amit én csinálok" vagy "Tudod utánozni, amit csinálok?”

Leaf szerint sok tanfolyamon arra tanítják a hallgatókat, hogy minden klienssel, minden
alkalommal pontosan ugyanazt tegyék, ugyanabban a sorrendben. Azt is tanácsolják, hogy
használjanak egyértelmű jutalmakat, például cukorkát, ami olykor lekicsinylőnek tűnhet, és nem
olyan hatékony, mint az interakció során természetesen létrejövő pozitív visszajelzés. Vance
megdöbbent, mikor a tanfolyamon azt az utasítást kapta, hogy vegyen egy kutyaidomításban
használt klikkert egy állatkereskedésben. A tanfolyamon arra utasították a hallgatókat, hogy
klikkerrel erősítsék meg a kívánt viselkedést a gyerekeknél, ahogyan azt kutyák kiképzésére is
használják.

Azok az autista felnőttek, akik gyerekkorukban ABA terápiát kaptak, kritizálják a beavatkozást,
amiért olyan viselkedésre kényszerítette őket, ami kellemetlen volt számukra, és patologizálta
neurodiverzitásukat, mivel túlságosan forgatókönyvszerű, rugalmatlan és robotikus volt. A szülők
azt mondják, hogy a rosszul végrehajtott ABA elbátortalanítja a gyermeket, és hogy ha nincs
haladás, az súlyos kárt jelent, tekintve, hogy nagy a tét és magasak a költségek. Az évek során
Lynn �ának volt néhány olyan terapeutája, akik - elmondása szerint - lekezelően beszéltek a
gyerekkel, irritálva és frusztrálva őt, így nem sokáig tartott velük a kapcsolat. "Határozottan lehet
észlelni a különbséget, ha nem igazán nagyszerű emberek végzik a terápiát."-mondja.
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 kapcsolatos kérdések már régóta problémát jelentenek a szakterület számára.
Az 1970-es években a szakértők rájöttek, hogy egységes követelményekre, és a terapeuták
képzettségét tanusító eljárásra van szükség, mondja Gina Green, a kaliforniai San Diegóban
működő Association of Professional Behavior Analysts (Professzionális Viselkedéselemzők
Szövetsége) vezérigazgatója.

A képesítésekkel

1983-ban Florida úttörő szerepet játszott az első állami ABA terapeuta tanúsítási program
bevezetésében, és a következő évtizedben több más állam is hasonló tanusítási
követelményeket fogadott el. 1998-ban egy Jerry Shook nevű viselkedéselemző, aki a �oridai
egészségügyi minisztériumban dolgozott, országos nonpro�t egyesületként létrehozta a
Behaviour Analyst Certi�cation Board-ot (Viselkedéselemzőket Tanúsító Testület). A testület
kidolgozta a "Board-certi�ed behavior analyst" (BCBA , Testületileg Minősített
Viselkedéselemző) fokozatot, amely legalább mesterfokú egyetemi végzettséget igényel, és a
"Board-certi�ed assistant behavior analyst" (BCaBA, Testületileg Minősített Viselkedéselemző
Asszisztens) fokozatot, ami egyetemi alapképzettséget kíván meg. Nosik szerint csak több mint
egy évtizeddel később döntöttek úgy, hogy kidolgozzák a viselkedéstechnikusi minősítést. A
testület 2014-ben hozta létre ezt a belépő szintű minősítést.

A minősítési erőfeszítésekkel párhuzamosan a szakterület népszerűsége gyorsan nőtt, amit az
autizmus gyakoriságának növekedése is indokolt. Az Egyesült Államokban a BCBA minősítéssel
rendelkezők száma a 2000-es évben meglévő kevesebb mint 400-ról 2014-re 16 000-re nőtt,
és a tanúsító testület adatai szerint háromnegyedük valóban autistákkal dolgozik. 2017-re a
testület világszerte több mint 34 000 viselkedéstechnikust (RBT) avatott fel. 2020 októberére
csaknem 83 000 ember kapott RBT-bizonyítványt, és több mint 42 000-en kaptak minősített
viselkedéselemző asszisztens képesítést (BCaBA).
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A viselkedéstechnikusok egyre duzzadó sorai segítettek megoldani egy létszámbeli problémát,
mondja Warren. Egy viselkedéselemző közvetlenül csak kis számú gyermeket tud kezelni.
Például gyermekenként heti 20 órával számolva, egy viselkedéselemző csak két gyermeknek tud
segíteni egy 40 órás héten, de az alattuk dolgozó viselkedéstechnikusokkal együtt már sokkal
több klienssel tudnak foglalkozni.

Másrészt, a szakértők szerint, az ABA biztosítási fedezetében való állami részvétel (ma már
minden államban van ilyen) átformálta az iparágat, és nagyobb pro�tot jelent azoknak az
ügynökségeknek, amelyek több órát és nagyobb felelősséget hárítanak a
viselkedéstechnikusokra. Míg a kezdő viselkedéselemzők több álláshirdetés szerint óránként 60-
80 dollárt keresnek, addig egy átlagos viselkedéstechnikus kevesebb mint 20 dollárért dolgozik.
Ugyanakkor a biztosítótársaságok átlagosan 95 dollárt térítenek az ABA ügynökségeknek
óránként egy minősített viselkedéselemző munkájáért, míg egy viselkedéstechnikusért átlagosan
65 dollárt.

Az iparági változások növekedési fájdalmakkal járnak, mivel sok viselkedéstechnikus aggodalmát
fejezte ki a viselkedéselemzői felügyelet hiánya miatt. Évente 1200-3600 üzenet érkezik a
viselkedéstechnikusok, viselkedéselemzők és a családok részéről az ABA Etikai Forródrót
vonalára, amelyet Bailey több mint egy évtizede működtet valamilyen formában. Az
igazgatótanács szabályzata szerint a technikusoknak 10 óránként fél óra közvetlen felügyeletet
kell kapniuk. Green szerint a szupervizorok közvetve, a napi fejlődési jegyzetek áttekintésével is
�gyelemmel kísérik a terápiát. A forródróton azonban rendszeresen hallanak olyan
viselkedéstechnikusokról, akik hetek, sőt néha hónapok óta nem találkoztak a szupervizorukkal.
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A forródrótot olyan szülőktől is hívják, akik nem elégedettek azzal, ahogyan a
viselkedéstechnikusok a gyermekeikkel bánnak. Az egyik család rejtett kamerát szerelt fel, amely
megmutatta, hogy a viselkedéstechnikus többször is megpofozta a gyermeküket. "Hallok olyat is
a szülőktől, a terápiát végző technikus nem tudja, mit csinál. Erre a technikusok azt mondják:
'Engem nem képeztek ki erre, és nem kapok semmilyen segítséget. Eddig csak nyelvi
problémákkal küzdő gyerekekkel dolgoztam, most pedig egy agresszív tinédzsert kaptam." -
mondja Bailey.

A viselkedéstechnikusok rendszeresen megjelenítik a frusztrációjukat a Redditen is. Egyikük arról
számolt be, hogy az online képzés mellett nem kapott személyes jelenlétű képzést, és még
négy hónapos munkaviszony után sem tudta, mit kezdjen a kliensekkel. Egy esetmenedzser egy
olyan cügynökségről számolt be, amelyik "bárkit felvesz", és felügyelet nélkül, közvetlen
érintkezésű helyzetekbe dobja őket a gyerekekkel. A menedzser elmondása szerint néhány
gyermeket hat hónapja nem látott viselkedéselemző szupervizor. (A fenti kommentek szerzői
közül egyik sem válaszolt a Spectrumnak, amikor interjúra kérte őket.)

 reálisan nézve a viselkedéselemzők egyszerre legfeljebb 5-10 technikust
felügyelhetnek (attól függően, hogy kik a klienseik), tekintettel a meg�gyeléshez, a
visszajelzéshez és a papírmunka elvégzéséhez szükséges időmennyiségre. De sokan kapnak
megbízást 15-20 viselkedéstechnikus irányítására, mondja, részben azért, mert túl kevés
viselkedéselemző van. Az amerikai megyék több mint felében egyáltalán nincs
viselkedéselemző.

Bailey szerint
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Catherine Lord, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem klinikai pszichológusa szerint a
viselkedéstechnikusok hozhatnak olyan döntéseket, amelyek akár árthatnak is a családoknak.
Rengeteg iskola és ügynökség nyújt magas színvonalú ABA-t, mondja, de dolgozott egy autista
gyermekkel, aki 16 különböző technikushoz járt. Egyikük sem vállalt heti két óránál többet egy
klienssel, mert órabérben kapták a �zetésüket, és ha a kliens megbetegszik vagy nyaralni megy a
családjával, a viselkedéstechnikus elveszíti az erre a kliensre eső jövedelmét. A
viselkedéstechikusok néha ott is hagyják az klienseiket, ha úgy érzik, hogy nem elég
felkészültek, vagy nem kapnak támogatást a kliens problémás viselkedésének kezeléséhez. A
kapcsolat ilyen megszakítása árthat a kliens fejlődésének.

Amikor Shannon Des Roches Rosa magas szitű támogatást igénylő autista �a 12 éves volt, a
család egy, a kaliforniai Szilícium-völgyi otthonukhoz közeli ügynökséghez fordult. Az első
néhány évben a cég által küldött technikusok közül egy sem tartott ki néhány hónapnál tovább. A
családnak legalább 10 technikussal volt dolga, mondja Rosa, aki a Thinking Person's Guide to
Autism (A gondolkodó ember útmutatója az autizmushoz) című könyv vezető szerkesztője.
"Sokukban nem volt meg az, ami ahhoz kell, hogy egy olyan emberrel dolgozzanak, aki súlyos
autista viselkedést mutat." - mondja Rosa. A �uktuáció és a rossz tapasztalatok pedig megviselték
a családot. Rosa �a gyakran nyomorultul érezte magát, ami Rosa számára nagyon stresszes volt.
"Valahányszor új terapeuta érkezett a házba, az rosszabb volt számomra, mintha senki sem jött
volna." - mondja.

idején a terület kutatói el nem tudták volna képzelni, hogy a
módszert külső cégek veszik át, és úgy változtatják meg, hogy az árthat a módszer jó hírnevének.
"Jelenleg az ABA-t az autizmus kezelésének arany standardjaként ismerik, és ez azért van, mert
nagyon sok kutatást végeztek ezzel kapcsolatban." - mondja. "De ha nem ültetjük át a
kutatásokat a gyakorlatba, és ha nem ellenőrizzük a gyakorlatot, akkor ez nem marad arany
standard."

Bailey szerint az ABA indulásának 
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Green szerint az ABA akkreditációs bizottsága folyamatosan értékeli és felülvizsgálja a tanusítási
követelményeket, hogy biztosítsa, a lécet kellően magasra teszik. Például 2019-ben a testület új
tanúsítási követelményt vezetett be, amely szerint a viselkedéstechnikusoknak bizonyos
készségeket a kliensekkel történő munkavégzés közben kell bemutatniuk, nem pedig a
felügyelőkkel folytatott szerepjátékok során. A viselkedéselemzőknek tartott kötelező nyolcórás
szupervíziós tanfolyamot pedig úgy módosították, hogy több részletet tartalmazzon arról,
hogyan lehet hatékonyan felügyelni az viselkedéstechnikuoskat.

Warren hozzáteszi, hogy kevés adat támasztja alá a viselkedéstechnikusok által végzett ABA
előnyeit. "Azt hiszem, korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre a technikusokkal
dolgozó gyermekek haladásáról.” – mondja. "Valószínűleg ezek a gyerekek nem érnek el
hatalmas haladást, vagy nem tartoznak azon kisszámú gyerek közé, akik néhány kutatás szerint
óriási haladást érnek el.”

A jól képzett terapeuták számának növelése érdekében Leaf és kollégái 2020 márciusában
elindították saját 40 órás viselkedéstechnikusokat minősítő tanfolyamukat, amely a
rugalmasságot és a reagálókészséget hangsúlyozza a merevség és a forgatókönyvkövetés
helyett. Bár a 40 óra kevesebb, mint az ideális óraszám, Leaf és munkatársai aggódtak, hogy az
ügynökségek nem fogadnak el egy hosszabb programot. És hogy "megszüntessék a szörnyű
képzést nyújtó ügynökségek bevételi forrását" - mondja -, a tanfolyamukat ingyenessé és online
is elérhetővé tették Dara Khosrowshahi, az Uber vezérigazgatója és felesége, Sydney Shapiro
�nanszírozásával. Az első hat hónapban világszerte több mint 89 ezren kezdték el a tanfolyamot
- mondja Leaf. Nem követik nyomon, hogy hány jelentkező kap tanúsítványt, de a tanfolyamukat
elvégzők száma már most is több, mint a minősített viselkedéstechnikusok száma összesen.
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Leaf és kollégái a Viselkedéselemzői Tanúsító Testületnél változtatásokat szorgalmaznak, hogy
legalább 80 órára emeljék a viselkedéstechnikusok képzésének óraszámát, és ezt a képzést úgy
alakítsák át, hogy az egy progresszívebb, kevésbé protokollvezérelt megközelítést tükrözzön.
Emellett tanulmányozzák a képzési módszereket is, hogy kiderítsék, a megerősítés, a korrekció
és az utasítás mely stílusai működnek a legjobban. Munkájuk máris meglepetésekkel szolgált:
Például, bár az ABA legjobb alkalmazási módjának régóta az egyszemélyes szolgáltatásokat
tekintik, kutatásaik azt mutatják, hogy a kiscsoportos beavatkozások ugyanolyan jól működhetnek
az alapvető nyelvi készségek tanításában. Egy másik kis létszámú tanulmány pedig azt mutatta,
hogy az ABA új, rugalmas változatának 32 alkalmas, egyenként kétórás foglalkozása legalább
négy hónapig tartó javulást eredményezhet a szociális viselkedésben.

Külön erőfeszítéseket tesz a kaliforniai székhelyű Behavioral Health Center of Excellence
(Egészséges Viselkedés Professzinális Központja) nevű szervezet, amely a viselkedéselemzés
akkreditációját ajánlja fel a magas színvonalat alkalmazó szervezeteknek és cégeknek, mondja
Bailey, aki tagja a központ igazgatótanácsának. Amikor a Floridai Állami Egyetemen tanuló diákjai
állást keresnek, azt mondja nekik, hogy keressék ennek a központnak a tanúsítványával
rendelkező cégeket, hogy biztosak lehessenek abban, hogy magas színvonalú munkaadóknál
fognak dolgozni. A családok ugyanezt tehetik, amikor szolgáltatókat keresnek, mondja, de
országszerte eddig csak körülbelül 400 ügynökség szerezte meg az akkreditációt. A forródróton
keresztül Bailey olyan szülőkről is hall, akik csak egy vagy két ügynökség közül választhatnak 20
mérföldes körzetben, és ezeknél az ügynökségeknél hónapokig tartó várólisták vannak.

Vance rövid viselkedéstechnikusi munkája során tudta meg, hogy terhes a lányával, aki most 4
éves. Amikor csaknem 2 éves volt, nyelvi elmaradásokat állapítottak meg, és autizmust
diagnosztizáltak nála. Vance soha nem gondolt arra, hogy ABA-t kérjen a lánya számára. Túl sok
veszélyt lát ebben a gyermekek viselkedésének irányítását szolgáló eszközben. "Úgy gondolom,
hogy egy fenomenális, �gyelmes, gondolkodó, érzelmileg támogatott, boldog gyermeket
nevelek" - mondja. "Ez az, ami számít."
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Vance-nek még néha eszébe jut az a kliense, aki �lmszövegeket idézett, és az, hogy a terápia
merevsége miatt nem tudott kapcsolatot teremteni vele. "Ő archetípusokban gondolkodott, mint
a nagy irodalmi és történelmi szellemek, nála így működött a nyelv elsajátítása és a
kommunikáció," - mondja. "De a feladatok, amelyeket kapott, nagyon alantasak voltak. A
hangsúlyt arra kellene helyezni, hogyan segíthetünk abban, hogy az emberek felismerjék ezt a
fajta zsenialitást"."
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