
AZ AUTIZMUS SPEKTRUMZAVAR 
 

Az autizmus spektrum zavar pervazív fejlődési zavar, áthatja az egész személyiséget és életutat, a teljes élet 

során befolyásolja a fejlődést és a viselkedést. Kialakulásának hátterében komplex, poligénes öröklésmenet, 

összetett biológiai háttér valószínűsíthető, mellette a környezeti tényezők befolyásoló hatásával is számolni kell. 

Az eltérő idegrendszeri fejlődés következtében az agyi kapcsolatok másként alakulnak ki, s az autista személy 

másként érzékeli a világot. Ez az eltérő idegrendszeri működés viselkedéses tünetekben nyilvánul meg, melyek 

nagyon különbözőek lehetnek az egyének között és egyénen belül egyaránt. A változatos kép, a nagyfokú 

heterogenitás miatt beszélünk spektrum zavarról.  

Az, hogy egy egyén hol is helyezkedik el ezen a spektrumon, több tényezőtől is függ, melyek közül a 

legfontosabbak: az életkor, az autizmus súlyossága, az intelligenciaszint, a beszéd és a beszédértés szintje, a 

személyiség, a környezeti hatások, valamint a társuló zavarok köre (Gy. Stefanik, 2005). 

Az autizmussal élők populációjára jellemző rendkívüli heterogenitásban az „autisztikus triász” mégis közös 

pontot jelent (BNO-10 = Betegségek Nemzetközi Osztályozása, 1990 óta) 

Jellemzően a következő területeken figyelhetők meg minőségi eltérések: 

• a kölcsönös kommunikáció területén 

• a kölcsönös szociális/társas kapcsolatok területén 

• a rugalmas viselkedésszervezésben - korlátozott, ismétlődő viselkedésmintázatokban, érdeklődésben és 

tevékenységekben  

Mivel a kölcsönös kommunikáció és a szociális interakciók területe nehezen választható szét, ezért a DSM-5-

ben, az Amerikai Pszichiátriai Társaság legújabb diagnosztikus kritérium-rendszerében 2013 óta már triász 

helyett „autisztikus diád” szerepel. (APA, 2013. id. Stefanik & Prekop, 2015). 

Triászon/diádon kívüli jellegzetességek: 

• a szokatlan szenzoros reakciók: túlérzékenység, vagy alulérzékenység bizonyos ingerekre, szenzoros 

élménykereső viselkedés (a DSM-5-ben beemelődtek a diád második területe alá)  

• gyakran jelentkező egyenetlen képességprofil, illetve a szigetszerű képességek (Stefanik, 2011). 

 

Gyakoriság, nemi eloszlás 

Az emberiség kb. 1%-át érinti, de megoszlásuk tekintetében nincsenek jelentős földrajzi, vagy szociokulturális 

eltérések. 3-5-ször több fiú, mint lány. Intellektuális képességzavarral (IKZ) társuló autizmus gyakorisága: 40-

50% (ESZI, 2017). 

 

Kognitív magyarázatok 

Az információfeldolgozás sajátosságainak feltárása nemcsak az autizmussal élő emberek mélyebb megértéséhez 

visz közelebb bennünket, hanem a szűrés, a diagnosztika és a terápia eszköztárát is alapvetően befolyásolja. A 

három tudományosan bizonyított kognitív magyarázat a következő:  

A naiv tudatelméleti deficit megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi, hogy az autizmussal élő emberek mentális 

állapotokból (vágyak, vélekedések, szándékok) kiindulva értelmezzék és bejósolják mások, és saját maguk 

viselkedéseit. Emiatt a szociális világ kiszámíthatatlanná, válhat, szorongást kelt bennük. Ezért reakcióik sem 

illeszkedhetnek a társas helyzetekhez” (Stefanik & Prekop, 2015, p. 62). Gyakran nem megfelelően viselkednek, 

kerülik az emberekkel való együttlétet, hiszen ijesztő, érthetetlen számukra mások viselkedése. Emellett gyakran 

kiszolgáltatottá, veszélyeztetetté válnak, hiszen képtelenek arra, hogy reálisan megítéljék mások közeledési 

szándékát. 

A mentalizáció (naiv tudatelmélet) automatikus mechanizmus, mely elengedhetetlen a társas helyzetekben való 

eligazodáshoz és a sikeres részvételhez. Ennek segítségével következtehetünk arra, hogy partnerünk mit akarhat, 

hihet vagy tudhat, s ez alapján értjük meg, hogy mit miért tesz. Segít továbbá abban, hogy az adott helyzetnek 

megfelelően viselkedjünk illetve, hogy másokat befolyásolni tudjunk. A naiv tudatelmélet sérülése magyarázatul 

szolgál a kommunikációban és a társas interakciókban jelentkező nehézségekre (Stefanik, 2011) (Stefanik & 

Prekop, 2015). 

A végrehajtó működések zavara gátolja a távolabbi célok elérését szolgáló, nem automatikus cselekvési sorok 

kivitelezését. Ez okozhat aztán bármely szituációban elakadást, rugalmatlan viselkedésszervezést” (Stefanik & 

Prekop, 2015, p. 62) Ennek következtében jönnek létre sztereotip, repetitív viselkedések, a rutinokhoz, az 



állandósághoz való ragaszkodás. A végrehajtó működések zavarának következtében nagyon gyakran okoz 

nehézséget az alapvető önellátási feladatok és munkafolyamatok megoldása még a jó képességű, magasan 

funkcionáló autista emberek számára is. 

Végrehajtó működések egy olyan képességhalmaz, mely lehetővé teszi, hogy egy elérendő távoli cél eléréséhez 

tervezzük, szervezzük, kontrolláljuk, monitorozzuk, rugalmasan változtassuk viselkedésünket. Kulcsszerepet 

játszanak minden összetett kognitív feladatban, így például a problémamegoldásban, a naiv tudatelméleti 

funkciókban, a munkaemlékezeti működésben és emlékezeti keresésben, a nyelvi feldolgozásban és a 

kommunikációban stb (Csépe, Győri & Ragó, 2008) (Stefanik, 2011). 

Gyenge centrális koherencia = Részletekre fókuszált észlelés  

A centrális koherencia segítségével a különböző részinformációkat egységes, jelentés teli egésszé szervezzük a 

kontextus függvényében. Autizmusban saját feldolgozási stílus figyelhető meg: gyengébb a centrális koherencia 

működése, azaz a bejövő részinformációkat nehezebb egészleges mintázatokba szervezni, míg a bejövő 

információk különálló részletenként való feldolgozásában sikeresebbek. Ennek a következtében az autizmussal 

élő gyermek, felnőtt hajlamos elveszni a dolgok részleteiben (Stefanik, 2011). 

 

Diagnosztika és tünettan 

Jelenleg az autizmus spektrum zavarok azonosítása kizárólag viselkedés alapján lehetséges. A diagnosztikus 

gondolkodásban meghatározó a tüneti kép heterogenitása, valamint a tipikus fejlődés ismerete. Egyetlen olyan 

tünet sincs, amely önmagában autizmus diagnózist igazolhatna, s egyetlen olyan viselkedés sem, amely 

önmagában kizárhatná azt. Az autizmus tünetei ugyanis más fejlődési zavarokban és gyermekpszichiátriai 

kórképekben, sőt a tipikus fejlődésben is megjelenhetnek. A diagnózis sohasem támaszkodhat egyetlen forrásra 

vagy egyetlen életkori periódusból gyűjtött adatokra. A teljes fejlődést fel kell térképezni, fókuszálva az 

erősségekre is (Csepregi & Stefanik, 2012) (ESZI, 2017). 

 

A diagnosztika alappillérei 

• célzott, strukturált szülőinterjú 

• gyermek közvetlen diagnosztikus vizsgálata standardizált eszközökkel 

• egyéb információforrások: kortárs közösségből származó információk, feljegyzések, videó felvételek 

Jelenleg Magyarországon az autizmus spektrum zavarok diagnosztikai besorolása a BNO-10 klasszifikációs 

rendszer alapján történik, ahol az autizmus spektrumába tartozó zavarokat a pervazív fejlődési zavarok (PDD; 

F84) kategóriába sorolják. „Az autizmus spektrumzavar fogalmába több, eltérő diagnózis tartozik: a 

gyermekkori autizmust, az Asperger szindrómát, az atipusos autizmust, a nem meghatározott pervazív fejlődési 

zavart és az egyéb pervazív (átható) fejlődési zavart egyaránt ide sorolják” (Őszi, 2016. p.10). 

A - fentebb említett - DSM-5 a BNO-10-nél jóval frissebb besorolási rendszer, ennek megfelelően kurrensebb 

autizmus-tudás és korszerűbb szemlélet tükröződik benne. A DSM-5 az úgynevezett autizmus spektrum zavar 

egységes diagnosztikus kategóriát használja, azon belül nem különít el alcsoportokat (ESZI, 2017). 

A diagnosztikus kivizsgálás a gyanújelek észlelését követően bármely életkorban kezdeményezhető. Két éves 

kor alatti gyermekek esetében az autizmusra jellemző viselkedések kevésbé evidensek.  

A DSM-5 alapján autizmus spektrumzavar diagnózis akkor adható, ha a szociális kommunikációban és a 

szociális interakciókban minőségi eltérés tapasztalható, valamint, ha szűk körű, repetitív viselkedési, érdeklődési 

és aktivitási mintázatok azonosíthatóak. Kritérium továbbá, hogy az eltérő fejlődés tüneteinek hároméves kor 

előtt kell megmutatkozniuk. Az autizmus markáns esetei legkorábban 18 hónapos kor körül diagnosztizálhatók. 

Az első három életévben leginkább a társas és kommunikációs viselkedésekben érhetőek tetten a minőségi 

eltérések. 4 és 5 éves kor között a legmarkánsabb a klinikai kép. 6 éves kor tájékán gyakran tapasztalható 

jelentős gyorsulás a fejlődésben. A serdülőkor jellemzően újabb lendületet hoz, de előfordulhat hanyatlás, az 

autisztikus tünetek felerősödése is, amelynek hátterében olykor organikus okok, de leginkább a struktúravesztés 

(vége az iskolának) állhat (Csepregi & Stefanik, 2012). 

 

Korai felismerés 

„Az alapellátásban dolgozó szakemberek (óvodapedagógusok, védőnők, gyermekorvosok) nagymértékben 

elősegíthetik az autizmus spektrum zavarok korai felismerését és gyanú esetén elindíthatják a célzott 

kivizsgálást. Különösen nagy figyelmet kell fordítaniuk azokra viselkedésekre, amelyek autizmus spektrum 



zavarra utalnak: a társas kapcsolódás, a játék, a kommunikáció, a nyelvhasználat területein. A három év alatti 

gyereknél észlelt készségvesztés a nyelvi és/vagy a társas készségek területén azonnali célzott kivizsgálást 

igényel” (ESZI, 2017). Fontos a szülőkkel való együttműködés. „Egyformán lényeges a hiányzó vagy késve 

fejlődő készségekre, valamint a szokatlan viselkedésekre figyelemmel lenni” (ESZI, 2017, p. 13).  

Kutatások szerint az alábbi viselkedések, illetve ezek hiánya mindenképpen gyanújelként értékelendő: 

• a tekintet megfelelő használatának hiánya  

• a szemkontaktussal kísért, meleg, örömteli arckifejezések hiánya  

• az érdeklődés vagy öröm megosztásának hiánya 

• a névre adott válasz hiánya  

• a szemkontaktus, az arckifejezés, gesztusok és hangadás koordinációjának hiánya 

• a megmutatás hiánya 

• a szokatlan prozódia  

• a test, a karok, a kezek, vagy az ujjak repetitív mozgásai vagy tartása  

• tárgyakkal végzett repetitív mozdulatok”  
 

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL ÉLŐ GYERMEK, TANULÓ  

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló „az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd” (Nkt. 4.§ 

25.). 

A sajátos nevelési igény megállapítása az illetékes megyei szakértői bizottságok feladata. Szakértői véleményt a 

komplex gyógypedagógiai - pszichológiai- orvosi/pszichiáteri vizsgálatot követően kap a gyermek/fiatal, 

melyben meghatározzák sajátos nevelési igényét, leírják a gyermek jelen állapotát, a főbb anamnesztikus 

adatokat, a diagnózist. Javaslatot tesznek a gyermek/ tanuló intézményes nevelési formájával kapcsolatban: 

együttnevelés, illetve külön nevelés. Kijelölik az ellátó intézményt: óvoda, iskola pontos megnevezése. Az 

autizmus spektrum zavarban szenvedő óvodás és iskoláskorú gyermekek ellátása speciális intézményben vagy 

integrált nevelés, oktatás keretei között utazótanári ellátással valósítható meg. Együttnevelés esetén olyan 

intézmény jelölhető ki, melynek alapító okiratában szerepel az autizmus spektrum zavar ellátása. Megállapítják a 

habilitációs/rehabilitációs óraszámot (heti lebontásban), az ellátó szakember/ gyógypedagógus 

végzettségét/szakirányát, és javaslatot tesznek a fejlesztési területekre. Megjelölik a felülvizsgálat időpontját is.  

Az autizmussal élő gyermeket/tanulót három főként kell figyelembe venni a létszám számításánál.  

 

Az autizmus-specifikus beavatkozások 

Elsődleges célja a személy számára elérhető legnagyobb önállóság és a társadalmi részvétel erősítése, 

elősegítése, a kommunikáció és a társas képességek fejlesztése, a szorongás és stressz megelőzése. Mindez az 

autizmushoz és az egyéni szükségletekhez adaptált környezetben, olyan terápiás keretek között zajlik, ahol a 

fejlődési megközelítést - pozitív érzelmi közeg, természetes helyzetek kiaknázása - modern kognitív viselkedéses 

megközelítéssel ötvözik. (ESZI, 2017)  

Bármely életkorban kulcsfontosságú, hogy elsősorban a mindennapi funkcionális készségek elsajátítását 

biztosítsuk.  

A fejlesztést végző gyógypedagógusok az erősségekre és gyengeségekre egyaránt fókuszáló részletes 

megfigyelések, informális felmérések segítségével egyénre szabott fejlesztési tervet készítenek, mely tartalmazza 

az elérendő fejlesztési célokat, az feladatokat, az alkalmazott módszereket, eszközöket. A rövid-, közép- és 

hosszú távú tervezés, a fejlődés folyamatos ellenőrzése, módosítása, dokumentálása elengedhetetlen. 

A terápia/fejlesztés környezete protetikus, érzelmileg és fizikailag biztonságos, bejósolható, átlátható, 

kommunikációs akadályoktól mentes. Erőteljesen strukturált környezet kialakítása szükséges, mely magában 

foglalja a tér, az idő, a tevékenységek és a társas környezet egyénre szabott strukturálását. Fejlesztés során 

javasolt a vizuális környezeti támpontok alkalmazása (ESZI, 2017). 



Kiemelt szempont a fokozatos terhelés, az egyéni motivációs bázis felhasználása, illetve a már 

elsajátított képességek szisztematikus általánosítása és szinten tartása.  

A beavatkozás hatékonyságát növelheti a korai felismerés/fejlesztés, ám minden életkorban fontos 

feltétel, a képzett szakemberek, aktívan bevont családtagok, felkészített kortársak és más partnerek 

együttműködése. (Stefanik & Prekop 2015)  

„Fejlesztésre és gondozásra az autizmussal élő gyermeknek, felnőttnek valamilyen szinten a korai 

diagnózistól élete végéig szüksége van. A rászorultság általános szintje az autizmus súlyosságától, az 

intellektustól, az előző kezelés mennyiségétől és minőségétől, azaz az állapot kompenzáltságától, és a 

mindenkori élethelyzettől függ. Jellemzően hullámozhat, és nehezebb vagy csak bonyolultabb élethelyzetek, 

hirtelen stressz, bizonytalanság miatt átmenetileg sokkal fokozottabb segítségre is szükség lehet. Az életút során 

az érintett személy életkori sajátosságait is figyelembe vevő ellátásra van szükség, a kezeléssel kapcsolatban leírt 

közös elvek alapján.” (ESZI, 2017. p. 35) 

 

JELLEGZETES TÜNETEK ÓVODÁS ÉS ISKOLÁS KORBAN 

A kölcsönös kommunikáció minőségi zavarát jelzi 

• Beszédfejlődés késése, megakadása, melyet nem kompenzál metakommunikációval. Amennyiben a beszéd 

kialakul, sokszor nem funkcionális, nem kommunikatív, nem kölcsönös.  

• Előfordulhatnak azonnali és késleltetett ismételgetések (echoláliák).  

• A személyes névmások, személyragok felcserélése.  

• Szokatlan szóösszetételek, (idioszinkretikus kifejezések, neologizmák).  

• Beszélgetés helyett gyakran visszakérdez, folyamatosan ugyanarról a témáról beszél. 

• Hangerő, hangszín, hanglejtés szokatlan.  

• Sztereotip, modoros kifejezések, monológok. 

• Nem veszi figyelembe a partner szándékait, érdeklődését, visszajelzéseit. 

• Gyakran előfordul, hogy nem érti a kommunikáció lényegét! 

• Nehezen érti, vagy félreérti az arckifejezéseket, a gesztusokat, a mögöttük rejlő érzelmeket.  

• Nem érti az átvitt értelmű kifejezéseket, a mögöttes tartalmat, csak a konkrét megfogalmazásokat tudja 

értelmezni, a beszédet szó szerint érti (Stefanik, 2011) 

 

A kölcsönös szociális interakciók zavarát jelzi 

• A kölcsönösséget igénylő szociális interakciók területén komoly nehézségekkel küzd.  

• Nem érti jól a másik ember viselkedését: szándékát, közlését, érzelmeit, problémáit.  

• Az emberek viselkedéséből nem tudja jól bejósolni, hogy mi fog történni.  

• Nehézséget jelent számára az íratlan társadalmi szabályok megértése, betartása.  

• Jellemző a társaktól való elkülönülés, passzivitás. 

• Más személyeknél a szokatlan közeledés (térközszabályozás nehézségei).  

• Gyakori az egyoldalú interakció.  

• Saját érzéseit nehezen, vagy szokatlan módon fejezi ki.  

• Gyakran kerüli a szemkontaktust, vagy nem kontextusnak megfelelően használja (Stefanik, 2011). 

 

A rugalmas gondolkodás hiánya 

Szűk körű sztereotip, repetitív érdeklődés, aktivitás, viselkedések, melyek legmarkánsabban a strukturálatlan 

helyzetekben jelentkeznek. 

• Mereven ragaszkodik az állandósághoz, a megszokott dolgokhoz, eseményekhez.  

•  Nehezen alkalmazkodik a váratlan helyzetekhez, ismeretlen személyekhez, tárgyakhoz.  

• Tervezési készségek nehézségei → szokatlan, sztereotip, repetitív tevékenységek, rituálék, hobbik (játék, 

érdeklődés).  

• Spontán mintha- játék helyett a tárgyak nem funkcionális használata (pörgetés, sorba rendezés). 

• Tevékenységeit gyakran kísérik mozgásos tünetek („röpködés”, „jaktálás”, bizarr tartások felvétele, 

lábujjhegyen járás, furcsa grimaszok, ugrálás).  

• Furcsa étkezési szokások jellemzik (ételek elutasítása, vagy mértéktelen evés). 



• A bizonytalan helyzetek kiválthatnak frusztrációt, félelmet, mely kapcsán düh- és szorongási rohamok 

jelentkezhetnek (Stefanik, 2011). 

 

Szenzoros érzékelés jellegzetességei 

• Az autizmussal élő személyek egy részénél szenzoros alul érzékenység → szenzoros ingerkeresés: 

szagolgatás; vizuális ingerek keresése; hangingerek keresése; taktilis ingerkeresés: tárgyak, érdes felületek 

megérintése, tapogatása; vesztibuláris ingerek keresése: gyors forgás, pörgés, hintázás.   

• Másoknál szenzoros túlérzékenység jelentkezik → ingerkerülés: zavarják az erős hang-, illetve fényingerek, a 

szokatlan, gyors mozgások; ételek állaga, íze, szaga (Stefanik, 2011). 

 

AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐK PROTETIKUS KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA 

Egy autizmussal élő ember számára akkor akadálymentes a környezet, ha a társadalom akadálymentes! 

                                                                             

Akik autizmussal élő gyermekekkel foglalkoznak 

gyakran tapasztalják, hogy a hagyományos vagy 

ösztönös nevelési-tanítási módszerekkel gyakran 

falakba ütköznek. Kevésbé sikerül felkelteni a 

gyermek érdeklődését, nehéz a figyelmét irányítani, 

nehezebb elmagyarázni, megértetni valamit. A 

következőkben  az autizmussal élők megismerési, 

ismeretszerzési stratégiái közül néhányat, valamint 

praktikus ötleteket adni a protetikus környezet 

kialakításához, a vizuális segédeszközök 

használatához.Az autizmussal élő gyermekek 

megismerő tevékenységét és tanulását több tényező 

is befolyásolja  

A figyelem, érzékelés-észlelés  

„Az autizmussal élők többsége a különböző szenzoros, tehát a látási, hallási, szaglási, ízlelési, tapintási, 

egyensúlyi és proprioceptív (a test pillanatnyi helyzetét és a testmozgást érzékeli) ingerekre eltérően reagálnak. 

Ez jelentheti az ingerekre való túlzott reakciót (hiperszenzitivitás), de az ingerek figyelmen kívül hagyását is 

(hiposzenzitivitás). Ugyancsak nehézségbe ütközik a bejövőingerek közötti szelektálás. 

 

Információfeldolgozás  

Az autizmussal élő gyermekek információfeldolgozásának módja különbözik a tipikusan fejlődő gyermekekétől. 

A túlságosan szelektív figyelem eredménye, hogy az ingerek egy része el sem jut el az észlelésig. Azok az 

ingerek, melyek tünékenyek (pl. szavak) gyakran meg sem érik a feldolgozás fázisát, mert az észlelés 

folyamatáig sem érkeznek el. Emellett a bejövő ingereknek csak egy része kerül feldolgozásra, ami 

korlátozottabb megértéshez vezet.  

 

Szociális kogníció 

Az autizmussal élő gyermekeknél lényegesen ritkábban fordul elő, hogy másokkal közös figyelmet 

kezdeményezzen, melynek során a gyermek felhívja a számára fontos tárgyra, eseményre a környezete 

figyelmét, s ellenőrzi is a tekintetével, hogy a környezetében lévő 

személyek valóban azt nézik, amire ő a figyelmet felhívta. A közös figyelem nem csak az információkon való 

osztozást jelenti, hanem a közös figyelem tárgyára vonatkozó mentális állapotok megosztását is. Ennek nyomán 

érthető, hogy autizmusban komoly nehézséget jelent annak a felismerése, hogy a másik ember mit érez, mit 

gondol. Sérült az a képességük, amely segítségével másoknak gondolatokat, érzéseket, vágyakat, szándékokat, 

vélekedéseket és téves vélekedéseket képesek tulajdonítani, és ezek segítségével az illető viselkedését meg 

tudják magyarázni, be tudják jósolni” (Rácz, 2011, p. 9-14.). 



A figyelem, az érzékelés, észlelés, az információfeldolgozás és a szociális kogníció zavara és a részben ezek 

következményeként tapasztalható rugalmatlanság, sztereotípák, szorongások nagy mértékben befolyásolják az 

autizmussal élő gyermekek megismerő tevékenységét, tanulását. 

A vizuális környezeti támpontok alkalmazása nagy segítség az autizmussal élők számára, hiszen így könnyebben 

feldolgozhatók a látható, konkrét, térben és időben állandó információk. A vizuális támogatás a megértés kulcsa, 

az autizmusspecifikus akadálymentesítés eszköze. 

A vizuálisan közölt információknak számos előnye van. A feldolgozási folyamat nincs időhöz kötve, a bejövő 

információ bármikor újra megnézhető. Használatukkal kompetensebb a gyermek, mert önállóan is képes 

információhoz jutni. A vizuális csatornán bejövő információ sokszor kevésbé komplex és elvont (Rácz, 2011). 

A protetikus (támogató, segítő) környezet a következő elemekből áll: 

 

A tér strukturálása (Mit? Hol?) 

A terek átgondolt, egymástól elkülönített alkalmazása, mely alkalmazkodik a gyerek egyéni szükségleteihez. Az 

egyes tereknél viselkedési szabályokat is tanítunk (pl. melyik játékkal lehet az asztalnál vagy a szőnyegen 

játszani). Néha szükséges térelválasztók, paravánok használata. Az egyes tevékenységek helyhez kötött 

funkcionális tárgyai is segítik a gyermekeknek az eligazodást. A letisztult környezet segít az autizmussal élő 

gyermekeknek a koncentrálásban, az elmélyült (játék)tevékenységek kialakításában, hisz nem vonja el 

figyelmüket zavaró inger. 

 

Napirend (Mit? Mikor? Milyen sorrendben?) 
 

 
Napirend segítségével az autista gyermekeknek jól követhetők a napi események, helyszínek, előre jelezhetők a 

változások. Konkrétumokat „közöl”, a gyerek látja, hogy mit vár tőle a környezete. Segít az „idő” 

értelmezésének megértésében, kevésbé kedvelt dolgot jobban „elviselnek”, ha látják, hogy utána kedvelt 

tevékenység lesz. Átláthatóság jellemzi, a gyermek aktívabban tud részt venni a napi eseményekben, választ 

kapnak kérdésekre, melyeket nem tudnak feltenni. Önállóságuk, rugalmasságuk nő, szorongásuk csökken. 

A napirend mindig az adott gyermek igényeihez kell, hogy igazodjon. A felméréseket követően tudjuk 

kialakítani azt a napirendet, ami a gyermek számára a legoptimálisabb és amit a legnagyobb biztonsággal tud 

használni.  

A napirend lehet: 

• fix, rögzített (pl. falra) 

• hordozható, mobil 

A napirend szimbólumszintje lehet: 

• valódi tárgy 

• miniatürizált tárgy 

• átmenet a tárgy és a kép között 

(félbevágott tárgy felragasztva) 

• fénykép 

• színes sematikus rajz 

• fekete-fehér sematikus rajz 

• szóképes 

• írott 



A napirend időtartamának jelzése lehet: 

• egy tevékenység 

• két tevékenység 

• négy tevékenység 

• fél nap 

• teljes nap 

• heti programok 

• havi programok 

A használat módja lehet: 

• a gyermek magával viszi a helyszínre a tevékenységet jelölő szimbólumot 

• a gyermek csak megnézi a napirendjén a következő tevékenység jelét, de nem viszi magával. 

 

Kiegészítő információk is megjelenhetnek a napirenden, melyeknek segítségével a gyermekek választ kaphatnak 

olyan kérdésekre, amit nem tudnak feltenni (pl. ki jön érte az iskolába, kivel fog fürdeni). Jelezhetjük a 

bizonytalanságot, például egy kérdőjellel (ha reggel felhős az ég és lehet, hogy esni fog, de játszótéri játékot 

ígértünk). De előfordulhatnak olyan helyzetek is, amit nem tudunk előre kérdőjellel jelezni (p. elromlik az autó). 

Ilyenkor a gyermekkel együtt levehetjük az adott napirendi kártyát és elmagyarázhatjuk, hogy a program 

elmarad és mikor tudjuk pótolni. (Rácz, 2011) 

 

Tevékenységszervezés 

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy az autizmussal élő gyermekeknek nehézséget jelent bizonyos tevékenységek 

elvégzése, önállótlanabbak, mint azt a környezetük elvárná tőlük.  Nem tudja, hogyan kezdje el, nem tudja 

milyen sorrendben végezze el a feladatot, elakad, nem jut eszébe a következő lépés. Ebben tudnak segítségükre 

lenni a folyamatábrák, a megfelelő sorrendbe rendezett tárgyak, az „önmagukért beszélő”, vizuálisan szervezett 

játékok, feladatok. Fotókkal, képekkel megjeleníthetők a tevékenységek logikus menete felülről-lefelé vagy 

balról-jobbra haladva. 

 

Egyéb vizuális segítségek 

A szociális megértést és kölcsönös kommunikációt támogató vizuális stratégiák, az augmentatív-alternatív 

kommunikáció elemei lehetnek: természetes gesztusok 

• tárgyak 

• képcserén alapuló kommunikáció (PECS) 

• „Én-könyv” 

• napló- bejegyzésekkel az iskolai és az otthoni eseményekkel.  

 

Viselkedési szabályokra emlékeztető képek 

Az autizmussal élőknél gyakran tapasztalhatunk olyan viselkedésbeli megnyilvánulásokat, amelyek a környezet 

számára érthetetlenek, zavarók, elfogadhatatlanok. Ezek a viselkedésbeli eltérések sokszor nem szándékosak, 

legtöbbször a bejövő információáradat autizmusból fakadó megértési nehézsége áll a háttérben. 

 

Problémásnak tekintünk egy viselkedést, ha 

• a viselkedés vagy annak intenzitása nem felel meg a gyermek életkorának vagy fejlettségi szintjének, 

• a viselkedés veszélyt jelent magára a gyermekre vagy más személyekre 

• a viselkedés jelentősen rontja a gyermek környezetében lévők életminőségét, stresszt okoz 

• a viselkedés jelentősen akadályozza a világ megismerését, a tanulást 

• ha a viselkedése egy érzelmi-kapcsolati probléma tünete.  

 

A gyermek viselkedésének megváltoztatására minden esetben pozitív stratégiákat dolgozzunk ki, ami a helytelen 

viselkedés helyett elfogadható viselkedéseket tanít, kerüljük a büntetést, ami csak elfedi a problémát, de nem 

tanít alternatívát. Hatékony segítségnyújtási módszer az is, ha a gyermekkel kötött megállapodásokat vagy a 

gyermek felé közvetített elvárásainkat valamilyen vizuális csatorna (kép, piktogram, fotó) segítségével is 

rögzítjük, ezzel segítve azt, hogy a gyermek képes legyen a problémás helyzetben is a megállapodást vagy az 

elvárást felidézni, arra emlékezni. (Zarkowska és Clements, 2007) 

Akkor hihetjük, hogy jó úton haladunk, amikor a gyereket ebben a megismerő, felfedezőfolyamatban aktív 

félnek tekintjük. 



Protetikus környezet képekben 
 

A képek egy autizmussal élő számára létrehozott szegregált csoport eszközeit mutatja be. A gyermekek alsó 

tagozatosak, a csoportlétszám 6 fő. Vannak köztük autizmusban súlyosan, értelmileg enyhe fokban érintettek, 

illetve ép intellektusúak. Verbálisan nem vagy alig kommunikálnak. 

 

Napirendek 
 

       
 

Tevékenységszervezés  
 

                                                      
                Terítési sorrend                      Naplóírás-előkészítés                           Naplóírás 

 

          

             Kézimunka                                      Önálló tanulás                                       Egyéni tanulás  



                                               

         Öltözési sorrendek                 Babzsák foglalkozás- viselkedési szabályokkal 

 

                                                              

Vizuális segítség                                                     Személyes napló-színkódokkal 

 

 

                                                             

  Manuális időjelző                     Time Timer              Mobil applikáció        Időjelzés feladatok számával  

                  

                Azonnali jutalmazás                                                     Késleltetett jutalmazás 

 

 

 

 



Részintegrációs és integrációt előkészítő gyakorlat autizmus területen  

 

Elméleti háttér 

Teljes integráció – az érintett gyermek minden területen érintkezik a többségi gyerekekkel, gyakorlattal, 

résztvevője annak, kölcsönös interakcióban vannak egymással. 

 

• Spontán integráció: korábban hideg vagy rideg integrációnak is nevezett, külső körülmények hatására 

(nincs a közelben sérülésnek megfelelő ellátás, nehezített a közlekedés stb.) kialakult helyzet. Jellemzője, 

hogy általában nélkülözi a szükséges személyi és tárgyi feltételek részleges vagy teljes kelléktárát. 

• Funkcionális integráció: jellemzője, hogy előkészített, megjelennek a személyi és tárgyi feltételek 

szükséges részei vagy a hiányzó elemek elérésére folyamatos törekvés van jelen. 

 

Részleges integráció – az érintett gyermek részben találkozik a többségi gyerekekkel, történésekkel, rövid ideig 

részese annak. 

 

• Szociális integráció: bizonyos alkalmak, ünnepek, napi rutinok idejére vesz részt a többségi gyakorlatban. 

• Lokális integráció: helyileg ugyanabban az épületben, épületrészben helyezkednek el, de nincs egyéb 

találkozási, érintkezési pont a többségi élettel. 

• Funkcionális integráció: előkészített, általában valamilyen célt szolgál (teljes integráció előkészítése, 

fokozatos elérése, részképességek fejlesztése, meglévő erősségek használata, gyakorlatban való 

alkalmazása). 

 

Fordított integráció – szegregált intézményben, területen jelenik meg a többségi gyermekek egy-egy része. 

Szegregált iskolában, óvodában kap helyet többségi csoport, pl. használják a sport létesítményüket, oda járnak át 

étkezni stb. 

 

Inklúzió – a legmagasabb szintű integráció, teljes társadalmi elfogadás, befogadás. A természetes együttélés 

elérése a szükséges feltételek meglétével. 

 

Részleges vagy teljes integráció feltételei 

 Fogadó intézmény részéről alapító okiratban autizmus nevelésének, befogadásának megjelenése, ennek 

hiányában befogadó nyilatkozat, valamint együttműködési megállapodás a két intézmény között, 

amennyiben a szegregált nevelés és az integráció között fokozatos átvezetés történik. 

 TKVSZRB által kijelölt integrációs lehetőség megjelenése a szakértői véleményben. 

 Fogadó intézményben az SNI neveléshez szükséges habilitációs, rehabilitációs személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása  

− elfogadó, befogadó attitűd 

− protetikus környezet kialakíthatósága 

− egyéni adottságokhoz igazodó változtatások rugalmas alakíthatósága  

− autizmus ismerete 

− pedagógiai asszisztens, gyógypedagógus jelenléte 

− külön helység biztosítása 

 A gyermek részéről 

− átlagos vagy az átlagnál magasabb intellektus 

− jó problémamegoldó képesség 

− legalább átlagos beszédszint 

− jó frontális információ felvétele, feldolgozása 

− kevés viselkedészavar 

− kevés túlérzékenység 

− lehetőleg ne legyen étkezési zavara, nehézsége 

− korának megfelelő önkiszolgálás, önellátás megléte 

 



Autizmus és integráció 

Talán az egyik legellentmondásosabb területe az integrációnak az autizmussal élők együttnevelése. 

Ennek egyik oka, hogy az autizmus széles spektrumot foglal magában, a másik oka, hogy leginkább az 

együttéléshez szükséges képességek területén (szociális, kommunikációs, gondolkodás, rugalmas 

tevékenységszervezés és viselkedés) jelentkeznek a különbözőségek. Két irányban haladó gyakorlati 

megvalósulása az azonnali integrált óvodai és iskolai nevelés elindítása utazó gyógypedagógusi megsegítéssel és 

a fokozatos átvezetéssel megvalósuló szegregációból integrációba vezető ellátás biztosítása. Az utóbbira 

vonatkozó egységes protokoll még nem kialakult az országban, de eredményeket mutató része a mi 

intézményünk is. Tapasztalataink során hangsúlyoznunk kell a megfelelő időben kezdett, jól előkészített 

integráció szükségességét. A gyermek számára túl korán és nem megfelelő gondossággal előkészített, valamint a 

szülő által túlzóan sürgető együttnevelés megkezdése gátló és hátráltató tényező lehet célunk elérésében. 

Ugyanakkor az ép intellektus mindenféleképpen felveti a gyógypedagógusi nevelés kompetenciahatárait és nem 

utolsó sorban az a tapasztalat, hogy izolált, speciális környezetben milyen sikerességgel lehet hozzászoktatni 

gyermekeinket a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. A feladat az ajtónkon sürgetően kopogtat az egyre 

növekvő diagnózis következtében, könnyebb számunkra is, ha megtanulunk együtt élni vele. 

 

Részintegrációs és teljes integrációra felkészítő gyakorlat az Arany EGYMI- ben 

Az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Autista Intézményegysége két 

telephelyen működik. Az egyik a Vörösmarty Mihály Általános Iskola épületében kapott helyet a Liget soron, 

ahol egy iskolai és három óvodai csoportunk van. Minden iskolai csoportunk, így ez is képességek szerint 

strukturálódik több osztályfokot átölelve. Az „A” csoportba jelenleg, a  2018/2019-es tanévben nyolc gyermek 

jár az első osztálytól az ötödik osztályig. Most kettő gyermekünk jár át a többségi iskolába tanórákra és egy fogja 

megkezdeni még ebben a tanévben a részintegrációt. Minden tanulónk rendelkezik részintegrációs lehetőség 

megjelölésével a szakértői bizottság részéről, mi pedig szakmailag úgy határoztuk meg, hogy negyedik osztály 

végéig ki kell, hogy derüljön alkalmas-e a gyermek valóban az iskolai együttnevelésre. 

 

Részleges integráció megkezdése 

 Fogadó osztály közös kiválasztása a többségi 

intézménnyel 

 Fogadó osztállyal találkozás 

 Érzékenyítő beszélgetés 

 Fogadó pedagógusok szakmai felkészítése, 

tapasztalatok átadása 

 Többségi osztály „vendégül” látása 

 Tantárgy kiválasztása 

 Óralátogatás megkezdése teljes támogatással 

 Támogató jelenlét elhalványítása 

 Támogató jelenlét időbeni csökkentése 

 Önálló órai jelenlét 

 Következő tantárgy kiválasztása, folyamat 

megkezdése 

 Óraközi szünetek eltöltésének szoktatása 

 Részleges integráció szinten tartása  

 Teljes integráció elérése  

 

Kialakult teljes integráció 

 Még mindig szegregált intézmény tanulója 

 6. évfolyamig szöveges értékelés 

biztosítása 

 7-8. évfolyamtól érdemjegyes értékelés, 

továbbtanulás lehetősége szükségessé teszi 

a többségi bizonyítvány megszerzését 

 Státuszmódosítás kezdeményezése 

 Támogató jelenléttel (külön terem a 

visszavonuláshoz autizmusban jártas 

szakember jelenlétével) a gyermek 

többségi intézménybe kerülése 

 

Adminisztrációs háttér 

 Központilag nem szabályozott, kialakulatlan gyakorlat 

 Képességek, készségek szerinti strukturálódás, ezért több osztályfok megjelenése egy csoporton belül 

 Egyéni haladási tempó, tananyag biztosítása 

 Egyéni fejlesztési terv, egyéni tanulási terv, tanmenet egyidejű használata 

 Mulasztási és haladási, napközis, csoportbontásos naplók használata 

 Mindezek egyénre szabott összehangolt alkalmazása  



Az integráció eredményei 

 A gyermek képességeihez, készségeihez, egyéni adottságaihoz igazodó legmagasabb  szociális, 

kommunikációs szint elérése után a rugalmas tevékenységszervezés, gondolkodás terén nyújtott 

viselkedés folyamatos kondicionálása szinten tartása. 

 Alkalmazkodás, társadalmi beilleszkedés elősegítése. 

 Elfogadás, befogadás legmagasabb szintjének az inklúziónak folyamatos térhódítása. 

 Előítéletek elhalványulása. 

 

Javaslatok többségi pedagógusoknak, melyek segíthetik a sikeres integráció megvalósulását 

 Szerető, elfogadó attitűd 

 Türelem, kivárás 

 Bizalom 

 Segítségkérés 

 Együttműködés az utazó gyógypedagógussal 

 Autizmus ismeret 

 Motiváció megtalálása a gyermek számára 

 Strukturált környezet kialakítása (minden tevékenységnek legyen meg a helye a gyermek számára, 

melyet jól elkülöníthető állandó jelzéssel pl. színnel jelenítsünk meg számára, szőnyegen, térben történő 

játékhoz, műsor felkészülésnél használhatunk színes párnát, kicsi szőnyegdarabot) 

 Napirend használata, mely biztonsággal jelzi számára az egymás után következő tevékenységeket, azok 

múlását, így a bejósolható nap végét és az előretervezést is. 

 Idő múlását jelző óra használata, amely nem csak az általunk használt eszközt, hanem annak specifikus 

változatait is jelenti (homokóra, Time Timer) 

 Szabadidő strukturálása addig, amíg ő maga nem tudja ezt önállóan alakítani (képek segítségével jelzem 

egymás után, mely tevékenységeket végezze szabadidő alatt). A szervezetlen idő számukra komoly 

bizonytalansággal, stresszel járó helyzet lehet (Mit kell csinálnom? Mit várnak tőlem? Jól csinálom-e? 

Játszanak velem, nem akarom. Miért vannak ennyien körülöttem? Forogni akarok. Futni akarok. 

Felmászni akarok. Miért nem tehetem? stb). Tévedés azt hinni, hogy ez rossz számukra, mert minden 

gyerek szereti maga szervezni a játékidőt. Számukra ez eleinte segítség, biztonságot adó keret, ami 

jelzi, hogy mi a feladata, mit várnak el tőle ez alatt az idő alatt és mikor lesz vége. 

 Az én idő, kedvelt tevékenység végzésének a biztosítása ellenőrzött keretek között. Mikor, hol, mennyi 

ideig csinálhatja azt, amit nagyon szeretne. Fontos, hogy ez az igénye is ki legyen elégítve (pörgés, 

pörgetés, ugrálás, forgás, repkedés, homok tapicskolás stb.) amit a vizuális jelzésekből is jól le tud 

olvasni. 

 Egyszerű, rövid mondatok használata szükségszerűen vizuális megsegítéssel. Magasan funkcionáló 

autizmussal élő emberek elmondták, hogy tévhit az, miszerint nekik nincs szükségük erre az eszközre, 

jelzésük szerint nagyon is sokat segít és sokkal könnyebbé és gyorsabbá teszi számukra a 

kommunikációt. 

 Iskolában lehetőleg elől, segítő padtárs mellett kapjon helyet. 

 Óra elején a házi feladat és az órai vázlat írásban való biztosítása. Az óra végére már annyira 

elfáradnak, hogy nem tudja követni, mi lesz otthon a feladat a tananyaggal. Az óravázlat pedig 

segítséget nyújt a téma követésében. 

 Osztálytárs füzetének a lefényképezése, a jegyzetelés lemaradása, elmaradása miatt. 

 Differenciált feladatadás, feladatelvárás, kooperatív technikák alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 



SZEMPONTOK A PEDAGÓGIAI VÉLEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  - A gyermek, intézmény pontos neve, jellemzés időpontja  

Mióta jár a gyermek a csoportba, mennyi időt tölt ott? Hányadik osztályba jár és/vagy a tanterv melyik 

osztályfokánál tart? Amennyiben iskolás: milyen tanterv szerint oktatják?  

Az intézményben részesül-e valamilyen egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésben (miben, milyen rendszerességgel 

és óraszámban)? Mi az összbenyomása a gyermekről? Mit tart a legfontosabbnak vele kapcsolatban?  

TÁRSAS VISELKEDÉS - Csoporttársaihoz viszonyítva hogyan, mennyi idő alatt fogadta el, illetve tartja-e a 

csoport szokásait, szabályait? Elfogadták-e őt csoporttársai? Milyen a társaival, pedagógusaival, idegenekkel 

való kapcsolata? Hogyan, kivel, milyen formában, milyen céllal kezdeményez kapcsolatot? Hogyan, milyen 

témáról kezdeményez beszélgetést? Hogyan reagál arra, ha hozzá közeledik valaki (idegen/ismerős)? A 

csoportban van-e barátja (hány? mi köti őket össze?)? Bekapcsolódik-e, bevonható-e csoportos tevékenységbe 

(milyen típusúakba), esetleg kezdeményez-e közös játékot (ha igen, mit?). Helyesen alkalmazza-e a játék 

szabályait? Kötetlen helyzetben (pl. szünetek, udvaridő, szabad játékhelyzetek) mivel foglalja el magát, mivel 

foglalkozik a legszívesebben? Milyen problémák, furcsaságok fordulnak elő viselkedésében?  

BESZÉD, BESZÉDÉRTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ - Hogyan beszél? Beszédében elfordul-e halandzsa, 

ismételgetés, személyes névmás-, személyragcsere vagy egyéb furcsaság? Történeteket, olvasmányokat követi-e, 

lényegüket képes-e önállóan kiemelni? Igényeit, kívánságait milyen formában jelzi? A közös tevékenységekben 

frontális instrukciókkal irányítható-e? Ha nem beszél, hogyan fejezi ki magát?  

ÉRTELMI KÉPESSÉGEK, TÁJÉKOZÓDÁS, ÉRDEKLŐDÉS - Tájékozódik-e korának megfelelő szinten 

térben és időben? Érdekli-e őt jobban valamelyik foglalkozás, téma, mint a többi? Ezekben a témákban milyen 

teljesítményt nyújt (magához képest, kortársaihoz képest)? Van-e olyan foglalkozás, amelyiken feltűnően jól, 

vagy rosszul teljesít? Milyen okok játszhatnak szerepet ebben? Milyen területen, formában jellemző leginkább 

önálló játéktevékenység? Feladathelyzetet elfogadja-e, milyen körülmények között? Összességében milyennek 

értékeli a gyermek értelmi képességeit?  

JUTALMAZHATÓSÁG - Mivel jutalmazható leginkább (szociális, tárgyi, egyéb)? Hogyan vehető rá 

tevékenységváltásra, általa kevésbé kedvelt tevékenységek elvégzésére, kérések teljesítésére?  

ÉRZELMI REAKCIÓK - Mi okoz a gyermeknek örömet, bánatot? Bánat, fájdalom esetén igényel-e 

vigasztalást, mit tesz ilyenkor, hogyan lehet megnyugtatni? Ő maga nyújt-e vigaszt hasonló helyzetben 

másoknak (pl. hogyan reagál egy kortárs sírására). Mennyire jól érti, illetve alkalmazza a mimikát és a 

gesztusokat? Mennyire ismerhető fel a gyermek aktuális hangulata? Élményeit elmeséli-e? Számára érdekes 

játékra felhívja-e mások figyelmét? Hogyan fogadja a változásokat (személyek, tárgyak, napirend, stb.)? 

Vannak-e indokolatlannak tűnő érzelmi megnyilvánulásai, megalapozatlan félelmei?  

ÉSZLELÉS - Tapasztalt-e szélsőséges vagy furcsa reakciókat egyes hallási, vizuális, tapintási, ízlelési, szaglásos 

ingerekre (mire)?  

MOZGÁS - Milyen színvonalú nagymozgása, finommozgása? Tapasztalt-e furcsaságokat ezen a területen? 

Vannak-e ismétlődő, sztereotíp mozgásai, ha igen, milyen helyzetben jelentkeznek?  

ÖNKISZOLGÁLÁS - Étkezés, öltözködés (pl. időjárásnak megfelel-e), vécéhasználat, stb. 

 

 



AUTIZMUSSAL ÉLŐ TANÍTVÁNYOD SZERETNÉ,  HA TUDNÁD  

1. Nehezen tudom értelmezni az érzelmeket, nem tudom leolvasni az arcodról, hogy mire gondolsz, mit érzel. 

Gyakran félre értem mások szándékait. Előfordul, hogy szomorú dolgokon nevetek, nem értem a viccet sem. 

Ezeket a dolgokat nekem meg kell tanulnom. 

2. Vannak köztünk olyan gyerekek, akik nem tudnak beszélni, vagy nehezen kommunikálnak másokkal. Nekik 

képekkel, ábrákkal, rajzokkal lehet segíteni, hogy megértessék magukat másokkal. Ha kérsz tőlem valamit, 

akkor kérlek, tedd a lehető legegyszerűbb módon! Nem tudok figyelni a bonyolult körmondatokra. A rövid, 

tömör, érthető utasításokat értem meg. Persze megbeszélhetjük a házi feladatot, de előbb írd fel a táblára, és 

engedd meg, hogy leírjam magamnak. 

3. Fontos számomra, hogy pontosan tudjam, mi fog velem történni a nap folyamán, mert ez biztonságot nyújt 

számomra. Mivel az idő múlását is nehezen értem meg, ezért szükségem van napirendre, ami megmutatja, 

hogy melyik tevékenységet mi fog követni és az meddig tart. Ebben írott, képes, vagy tárgyas eszközök 

segítenek nekem. 

4. Gyakran ragaszkodom bizonyos tevékenységekhez, mert rugalmatlan a gondolkodásom. Például szeretek 

ugyan azon az útvonalon iskolába menni, vannak kedvenc ruhaneműim, tárgyaim. Ezek a rituálék 

megnyugtatnak, biztonságot adnak nekem. 

5. Sokszor nehezemre esik, hogy számodra érthetően építsem fel a mondandómat. Csaponganak a gondolataim, 

ha sok mindent szeretnék egyszerre elmondani. Ilyenkor könnyebb írásban felelnem. Viszont ilyenkor 

általában nem tudok a helyesírásra figyelni, mert leköt a tartalmi mondanivalóm. 

6. A tanteremben világító neonlámpák nagyon zavaróan hatnak rám. Hallom, ahogy zúgnak és látom, ahogyan 

vibrál a fényük. Ez megterheli az érzékszerveimet. Jobban szeretem a természetes fényt. Ha lehet, akkor 

inkább az ablakhoz közel kínálj hellyel! 

7. Kérlek, ne vedd zokon, ha rajzolgatok az órákon! Ezt nem azért teszem, mert nem figyelek arra, amit 

mondani próbálsz. Éppen ellenkezőleg, sokszor ez segít a memorizálásban. Egy-egy feleletnél, vagy 

dolgozatnál elég a „firkámra” gondolnom, és eszembe jut minden, amit mondtál akkor. 

8. Van, hogy színeket társítok bizonyos dolgokhoz. Ezeket önkéntelenül teszem, és ez sokat segít nekem a 

memorizálásban. Előfordulhat, hogy színesen látom a betűket, vagy a hangokat. Ha időd engedi, kérlek, 

figyeld meg ezeket a tulajdonságaimat, és segíts abban, hogy ezek a dolgok a javamat szolgálják. Az is lehet, 

hogy kifejezetten zavarnak az erős színek. Erre Te is tehetsz egy próbát. Nézz rá a Napra, vagy egy világító 

lámpára majd csukd be a szemed. Csukott szemmel is érzékelni fogsz egy kék fényt. Képzeld, vannak olyan 

gyerekek, akik minden erős szín mellett hasonlókat látnak nyitott szemmel. Ez nagyon zavaró tud lenni a 

koncentráció során. 

9. Mindenkinek vannak jobb és rosszabb napjai. Előfordul, hogy az érzékeink működése hullámzó. Egyik nap 

semmi nehézséget nem okoznak dolgok, míg másik napon kész gyötrelem lehet. Például egyik nap nem 

zavarnak a színek, hangok, vagy zajok. Máskor pedig szinte fájdalmasan hatnak. Úgy tudsz segíteni nekem, 

ha megfigyeled azt, amire érzékeny vagyok, és a lehető legkevésbé teszel ki annak, ügyelve arra, hogy ne 

tarts burokban sem. Én is szeretnék színházba menni az osztállyal, és a közös kirándulások is érdekesek 

lehetnek. 

10. Néha láthatod, hogy befogom a fülem, az orrom, esetleg becsukom a szemem. Ezt azért teszem, mert 

valamilyen inger roppant módon zavar. Ez lehet olyan inger is, amely nem nyilvánvaló számodra. Például 

egy számodra kellemes illatú parfüm nekem egyszerűen túl sok lehet. Ha túl sokáig vagyok kitéve egy a 

zavaró ingernek, akkor egyszerűen szorongani kezdek, dühkitörésem lehet, vagy el is sírhatom magam. 

11. Ha figyelsz a viselkedésemre, észreveheted akár azt is, hogy bizonyos esetekben dörzsölöm a szemem, 

esetleg ütöm a fejem vagy a fülem és még sorolhatnám. Ez mind azért teszem, hogy az adott területet, 

érzékszervet ingereljem. Előfordul ugyanis, hogy az érzékelésem nem működik megfelelően. Ezért kevésbé 

érzem a fájdalmat, a szagokat, hőmérsékletet stb… De mindez nem jelenti azt, hogy kevésbé lenne 

sérülékeny a testem. 

12. Előfordulhat, hogy a ritmikus mozgásokat végzek, előre-hátra hintázom, rázom a kezem, „röpködök”, körbe 

szaladgálok, apró tárgyakat tapogatok – forgatok. Ezek a mozgások megnyugtatnak engem. Sokszor 

segítenek kizárni a zavaró ingereket, és segíthetnek az adott feladatok elvégzésében is, hiszen így jobban 

tudok összpontosítani. 



13. Vannak köztünk olyan gyerekek, akik nem tudnak beszélni, vagy nehezen kommunikálnak másokkal. Nekik 

képekkel, ábrákkal, rajzokkal lehet segíteni, hogy megértessék magukat másokkal. Ha kérsz tőlem valamit, 

akkor kérlek, tedd a lehető legegyszerűbb módon! Nem tudok figyelni a bonyolult körmondatokra. A rövid, 

tömör, érthető utasításokat értem meg. Persze megbeszélhetjük a házi feladatot, de előbb írd fel a táblára, és 

engedd meg, hogy leírjam magamnak. 

14.  Ne hidd azt, hogy bizonyos dolgokra képtelen vagyok. Elsősorban gyerek vagyok, nem autista. Nekem is jól 

esik, ha napos, vagy hetes lehetek, ha megbízatásokat kapok, és felelősséget vállalhatok. Segíts, hogy ne 

legyek kirekesztetett! 

15.  Ha túlterhelődöm, dühös vagyok, engedd meg, hogy elvonuljak és megnyugtassam magam! Ilyenkor nem 

segít, ha hozzám akarnak érni, vagy kiabálnak velem, és azt kérdezgetik mi a bajom. Kérlek, csak engedd 

meg, hogy megnyugodjak! Sokszor csak befogom a fülem, vagy belebújok egy párnába és később 

csatlakozom a többiekhez. 

16.  Előfordulhat, hogy képekben gondolkozom. Képként látom a betűket is, ezért könnyen összekeverhetem 

őket, esetleg fordítva írhatom le őket. Segíts abban, hogy megjegyezzem azt, ahogy valójában használni kell 

őket! Azzal nem segítesz, ha pirossal aláhúzod az összes rossz szót a füzetemben. 

17. Bármi könnyen kizökkenthet. Ezért feleletnél úgy tűnhet, mintha nem készültem volna az órára. Segíthetsz, 

ha hagysz időd nekem a gondolkodásra, esetleg megengeded, hogy belepillantsak a füzetembe. Ez jó eséllyel 

visszazökkent a gondolatmenetembe. 

18.  A hagyományos ösztönzés (motiválás) és büntetés nálam nem feltétlenül működik. Ha ösztönözni akarsz 

valamire, akkor először kerülj velem egy hullámhosszra! Éreznem kell, hogy jót akarsz nekem. Ekkor 

szívesen működök együtt veled és teljesítem, amit kérsz. Másod soron tudd meg mi az, ami igazán érdekel, 

és a feladatokat „csomagold” az érdeklődési köröm szerint. Meg fogsz lepődni, mennyi mindent tudok. 

19.  Sokszor, amikor illetlen vagyok, azt nem direkt teszem. Egyszerűen nem tudom, hogy nem szabad. 

Segíthetsz, ha egyértelműen elmondod, mit kell csinálnom vagy, hogy hogyan kell viselkednem. 

20.  Néha nem szeretnék valamit megtenni, például iskolai ünnepségre menni, ahol sok kellemetlen inger ér, ahol 

nem tudom, hogy mi fog velem, körülöttem történni, akkor kérlek, ne erőltesd rám! Ezektől a 

rendezvényektől sokszor előre szorongok.  

21.  Meglehet, hogy a félelmeim, szorongásaim kihatnak az akaratlan (vegetatív) idegrendszeremre is. Ezért 

előfordulhat, hogy ijedtemben bepisilek, vagy egy tanóra alkalmával többször ki kell mennem a mosdóba. De 

eredményezhet fokozott keringést és heves szívverést is. Segíthetsz nekem, ha ilyenkor például kiengedsz a 

mosdóba. Kérlek, legkevésbé se hozz szégyenbe vagy illess gúnyos szavakkal! 

22.  Tudom, hogy előre meg van határozva, hogyan kell írni a számokat vagy a betűket. Sok mindent azonban 

más nézőpontból látok, ezért lehet, hogy másképp írok dolgokat, esetleg másképp oldom meg a feladatokat, 

mint ahogy kell, de ez nem befolyásolja az eredményt. Ha lehet, engedj ennyi teret nekem! 

23.  Előfordul, hogy nehezen megy a hangos olvasás is. Ez azért van, mert képekben látom a szavakat és 

esetenként könnyen összekeverem őket. Ez nem befolyásolja a szövegértést, ha magamban olvasom, hiszen 

ki tudom javítani az egyes tévedéseket. Azonban meglehetősen furán, viccesen hathat, ha hangosan olvasom 

félre a szavakat. Nem szeretném, ha rajtam nevetnének. Senki sem szereti. Esetleg előre jelezheted, hogy 

mikor és mit kell hangosan olvasnom, hogy addig előre elolvashassam és ne érjen meglepetés. 

24.  Végezetül tudnod kell, hogy pontosan tudom azt, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. Tudom, hogy 

furcsa vagyok. Viszont gyerek vagyok, pont úgy, mint a többiek az osztályban vagy a csoportban. Nekem is 

vannak érzéseim, vágyaim. Én sem szeretem a kirekesztettséget, a különböző negatív címkéket. Én is tudok 

szeretni, nevetni, örülni vagy játszani. Nekem is vannak rossz napjaim. Nekem is van életem, amihez 

hozzátartozik valami más is. Úgy hívják autizmus, amivel régóta együtt élek. Neked én vagyok FURCSA, 

nekem viszont mindenki „MÁS”, aki nem olyan, mint én. Én igyekszem olyan lenni, mint mindenki MÁS, 

viszont Te is lehetnél néha kicsit FURCSÁBB. Lehet, hogy olyan dolgokat tapasztalnál, ami nem is annyira 

FURCSA, mint gondoltad. 

 

 

 

 

 

 



AUTIZMUSSAL ÉLŐ EMBEREK IDÉZETEI 

 

Sok autizmussal élő ember „vizuális gondolkodó”. Én képekben gondolkodom. Nem gondolkodom nyelv 
segítségével. A gondolataim úgy mozognak a képzeletemben mint a videofelvételek. A képek az 

„anyanyelvem” és a szavak csak a második nyelvem.” 
(Temple Grandin) 

 

„Rengeteg időt töltöttem egyedül, minden más elől elrejtőzve, úgy, mintha csak a saját világomban lettem 

volna. Csakhogy bennem nem volt egy világ. Nem volt más, mint egyfajta rétege a semminek, egy sem ilyen 

– sem olyan állapot. Mintha egy üreg lett volna bennem, miközben nem voltam üres, vagy mintha lett volna 

bennem valami, miközben nem voltam tele. Csakúgy volt, benne, bennem. Ez az üresség önmagában nem 

volt fájdalmas. Én léteztem az ürességben, az üresség meg bennem, ennyi, semmi több. Ez nem volt más, 

mint az idő egyfajta kiterjesztése. Én ebben az állapotban voltam, és a dolgok csak úgy haladtak. De az 

irrealitást, és azt, hogy mindig rossz vagyok, amikor kikerülök a saját világomból, egyre nehezebb 

volt elviselni.“ 

“A hallásom olyan, mintha maximális hangerőre állított hallókészülékem lenne. Olyan, mint egy bekapcsolt 

mikrofon, amely mindent felvesz. Két választásom van: vagy bekapcsolom a mikrofont és elárasztanak a 
hangok, vagy kikapcsolom. Anyám mesélte, hogy időnként úgy viselkedem, mintha süket lennék. 

(Temple Gradin) 

 

A valóság egy autista számára események, emberek, helyek, hangok és látványok zavarba ejtő, egymással 

kölcsönhatásban álló egyvelegét jelenti. Látszólag semminek sincsen világos körvonala, rendje vagy 

jelentése. Életem nagy részét a dolgok hátterében rejlő mintázat megfejtésével töltöttem. A megrögzött 

szokások, az időpontok, a konkrét útvonalak és a rituálék segítenek rendszert teremteni az élet 

elviselhetetlen zűrzavarában.” 
(Therese Joliffe) 

“Időnként elvesztettem a távolság-érzékelésemet. A dolgok szörnyen nagynak látszottak, amikor gyorsan 

közeledtek felém, vagy nem voltam felkészülve rájuk. Rendkívüli módon meg tudtam rémülni, ha valaki 

hirtelen felém hajolt. Úgy éreztem, hogy valami rám esik, akár szét is morzsolódhatok alatta. Nem 

szaladtam el, nem dőltem a másik oldalra. Pánik volt bennem. Segítség! Összepréselődöm. Hol vagyok? 

Hol van a testem? Mi van fent és mi van lent?“ 

„Az iskola totális kínlódás volt már önmagában is, mert nem voltak szociális készségeim, és rettegtem az 

emberektől (részben azért, mert nemcsak, hogy képtelen voltam megérteni a szociális szabályokat, de ha 
mégis megtanultam őket, folyamatosan emlékeztetnem kellett magamat rájuk – mégis, ki lenne képes 

mindezzel FOLYAMATOSAN megbirkózni?)” 
(Karen) 

 

A társas lét nehéz, mivel látszólag nem követ semmilyen meghatározott sémát. (…) Amikor fiatal voltam, 
soha nem gondolkoztam el azon, hogy hogyan tudnék beilleszkedni a többiek közé, mivel nem vettem észre, 

hogy az emberek mások, mint a tárgyak. Amikor aztán rájöttem, hogy az embereket fontosabbnak tartják a 

tárgyaknál, és általában véve is többet megtudtam, a dolgok kezdtek új fénybe kerülni és még nehezebbnek 
tűnni.” 

(Therese Joliffe és munkatársai) 

„Időm nagy részét egyedül töltöttem a hálószobámban, és akkor voltam a legboldogabb, amikor az ajtó 

becsukódott és én magamra maradtam. Nem emlékszem, hogy valaha is gondoltam volna arra, hogy hol 
van az anyám, az apám, a testvéreim, úgy tűnt, hogy ők nem érdekeltek. Azt hiszem, ez azért volt, mert egy 

darabig nem jöttem rá, hogy ők emberek és az embereknek a tárgyaknál fontosabbnak kellene lenniük. Az 
volt a szokásom, hogy egy nagy sötét takarót borítottam a fejemre, és még most is van ilyen vágyam. Ez a 

vágy egyre nő olyankor, amikor ismeretlen emberekkel vagyok együtt ismeretlen környezetben. Ha így 

teszek, sokkal nagyobb biztonságban érzem magam.” 
(Therese Joliffe és munkatársai 

 



32/2012. (X. 8.) EMMI RENDELET 

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVE ÉS  

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE KIADÁSÁRÓL 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 

rendelem el: 

1. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában meghatározottak szerinti 

sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: sajátos nevelési igényű) gyermekek óvodai nevelését végző óvoda a 

helyi pedagógiai programját az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint az e rendelet 1. mellékleteként 

kiadott Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltak figyelembevételével 

készíti és fogadja el. 

 

 

1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

 

 

1. Általános elvek 

1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében 

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára szükségesek. 

Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására 

törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az 

önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, 

a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha 

a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges. 

 

1.2. Az Irányelv célja 

Az Irányelv célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek. 

Annak biztosítását szolgálja, hogy 

- az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

- fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

- a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, 

- a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak az óvodák nevelési 

programjainak tartalmi elemeivé. 

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert 

minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. A többségi óvodában 

történő együttnevelés - az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményének figyelembevételével - minden 

esetben egyéni döntést igényel a gyerek szükségletei szerint. 

 



1.3. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

A sajátos nevelési igény kifejezi 

a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavar által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, 

b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan teammunkában kialakított 

és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől 

függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, terápiák) alkalmazását teszi szükségessé. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 

differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 

rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

A nevelés, a fejlesztés feltételeit a köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. 

Az általánosan kötelező feltételeket a jogszabályok több területen módosítják, illetve kiegészítik olyan 

többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé kell tenni. 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság szakértői 

véleménye. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

- a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket értékelő környezet 

segíti; 

- a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg; 

- terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei befolyásolják. 

A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés elsősorban gyógypedagógiai kompetencia, 

amely kiegészül a társszakmák - pszichológiai, orvosi - terápiás együttműködésével. Az egyéni fejlesztési terv 

elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának, pszichés fejlődési zavarának típusához igazodó szakképzettséggel 

rendelkező gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító, 

terapeuta, pszichológus, orvos együttműködése szükséges. 

 

1.4. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai 

komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni. 

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, töb 

b fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból 

fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával, 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

e) Az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása. 

 

1.5. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága. 



b) A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás megkezdésének ideje, 

c) korai fejlesztésben és gondozásban részesült gyermek esetében a korai időszak fejlődésmenete 

d) A gyermek 

- életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

- képességei, kialakult készségei, 

- kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 

- családi háttere. 

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, a 

motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és az értelmi képességek fejlesztését. Az egyes 

fogyatékossági típusok függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. 

Halmozottan fogyatékos gyermek, gyermekcsoport esetén a megállapított fogyatékosságok mindegyikére 

tekintettel kell lenni. 

A nevelési programot egyéni fejlesztési terv is kiegészíti. 

 

1.6. A szükséges gyógypedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek számára 

a) A sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és alkalmazása; 

b) az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok biztosítása; 

c) az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a segédeszközök elfogadtatása, 

azok következetes használatára és megóvására nevelés; 

d) a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók differenciáltabb 

működésének tudatos fejlesztésével; 

e) annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken kiemelkedő teljesítményre 

is képes; 

f) rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni foglalkoztatásának 

megvalósulásához; 

g) az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő tájékoztatása a 

sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült gyermek családjával. 

 

1.7. A többségi óvodákban megvalósuló - integrált - nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését elősegíti/elősegítheti 

a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált nevelése. Az együttnevelést vállaló intézmény 

többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget. 

Az integrált fejlesztésben résztvevő óvoda: 

a) pedagógiai programjának kiegészítésekor és a speciális tevékenységek megvalósításakor figyelembe veszi 

a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, 

b) külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez, 

c) a befogadó óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai integrációt segítő szakmai 

programokon, akkreditált továbbképzéseken. 

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, 



terapeuta segíti (módszertani intézmény, utazótanári szolgálat). Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő 

óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére és folyamatos 

tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt 

helyez. 

Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, egészségügyi 

és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság javaslatot tesz. 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a foglalkozásokhoz, önmagához mért 

fejlődése tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szolgálják: 

a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a 

sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a 

„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni 

fejlődési sajátosságokhoz. 

b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai 

képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal 

rendelkező óvodapedagógus 

- szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat alkalmaz, 

- a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a gyermek fejlődésének 

elemzése alapján - szükség esetén - eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó módszereket 

megválasztja, 

- egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

- együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a 

pedagógiai folyamatokba. 

c) A gyermek fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés fejlődési zavarának 

típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező szakirányú végzettségű gyógypedagógus az együttműködés 

során: 

- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, 

- javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására, az egyéni 

fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására, 

- segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzés lehetőségéről, 

- együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

- segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában, 

- kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával, 

- részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, 

- részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában. 

Az integrált nevelésben részt vállaló óvodák - a köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás 

szerint - vehetik igénybe az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét. 

 

 



2.7. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a kölcsönösséget igénylő 

kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó kognitív készségek minőségi károsodása, amely 

jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll. Az 

autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekre jellemző a kölcsönösséget igénylő társas helyzetek megértésének 

és azokban való részvételének zavara, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a 

rugalmatlan, sztereotip viselkedés, a viselkedésszervezés és kivitelezés zavara és az egyenetlen képességprofil. 

Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag 

feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag 

feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés 

folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikus fejlesztésre minden érintett gyermeknek joga 

és szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. 

A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös 

kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy 

hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, 

hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő habilitációs terápiája 

megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés devianciáját. Ennek eredményeként a nembeszélő, 

vagy megkésett beszédfejlődésű gyermek (ha mentális szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet 

korlátozott mennyiségű, de célszerűen használt augmentált - vizuálisan segített - kommunikációs eszköztárral. A 

gyermek a szociális interakció csecsemőkori fejlődési szintjének megfelelő egyes képességeket segítséggel 

használhat, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési helyzetekben, illetve környezetében az egyéni 

fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel képességeitől függően rendelkezhet. 

A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve a 

viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a korai elemi 

készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) fejlesztésének elemeivel. 

A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermekek számára 

is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az óvodai nevelés elsődleges feladata. Ennek 

érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a szülőkkel való együttműködés eredményeképpen az egész ébren 

töltött idő - különösen a természetes élethelyzetek - használandóak a fejlesztésre. Az óvodai fejlesztés alapja 

minden esetben pszichológiai képességmérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni 

felméréssel történik, speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési helyzetben megalapozva. 

A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő kialakítása, és a speciális 

módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges. 

 

 

 

 



32/2012. (X. 8.) EMMI RENDELET 

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVE ÉS  

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE KIADÁSÁRÓL 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 

rendelem el: 

2. § (1) A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását végző iskola helyi tantervét az 

oktatásért felelős miniszter által az iskolatípusra kiadott kerettantervek közül választott kerettanterv, és az e 

rendelet 2. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében foglaltak 

figyelembevételével készíti el és fogadja el. 

(2) A sajátos nevelési igényű tanulót a többi tanulóval együtt nevelő, oktató iskola a helyi tantervének 

elkészítésénél az e rendelet 2. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelvét is figyelembe veszi. 

 

2. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

1. Általános elvek 

1.1. A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásában 

A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is 

alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek - nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a 

műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A 

sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük elkészítésénél 

figyelembe veszik: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a Nat és az 

Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

- a kollégiumi nevelés országos alapprogramját, 

- a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

- a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, 

- a szülők elvárásait és 

- az általuk nevelt tanulók sajátosságait. 

Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a többi tanulóval részben vagy 

egészben együtt (integráltan), azonos iskolai osztályban történő, illetve az e célra létrehozott gyógypedagógiai 

nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, iskolai osztályban a sajátos nevelési 

igényű tanulók számára külön szervezett (gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási 

intézményekben) nevelésére, oktatására. 

 

 

 



1.2. Az Irányelv célja 

 

Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a 

gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását 

szolgálja, hogy: 

- a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb 

önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

- az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

- ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki, 

- a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai programjainak 

tartalmi elemeivé, 

- a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

- a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, illetve új 

területek bevonásának lehetőségeit, 

- a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

- a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat. 

1.3. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása 

A tanulók között fennálló - egyéni adottságokból és igényekből adódó - különbségeket az iskolák a 

pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor veszik figyelembe. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, 

b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő ütemét, esetleg 

részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 

differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 

rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti szükségessé. 

 

1.3.1. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-oktatási intézmények egész 

nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, 

melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és szervezett 

nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő 

eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teheti szükségessé. 

 

1.3.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból vagy egyéb pszichés fejlődési 



zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók 

bevonásával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok, 

funkciók fejlesztése. 

e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása. 

1.3.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar típusa, súlyossága. 

b) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar kialakulásának, 

felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 

c) A sajátos nevelési igényű tanuló 

ca) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

cb) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, továbbtanulás, 

pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés. 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, tevékenységeket, 

követelményeket meg kell jeleníteni: 

a) az intézmény pedagógiai programjában, 

b) a helyi tantervben 

c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

d) az egyéni fejlesztési tervben. 

A fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusának megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta, 

kompetenciája: 

1. a programok, programcsomagok összeállítása, 

2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli megsegítés, 

3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő habilitációs, 

rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a konzultációban. 

 

1.4. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára 

A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési törvény foglalja 

össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező feltételeket 

több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és 

hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint például: 

- speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 

- speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

 

 

 



1.5. A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos 

nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk (teljes vagy részleges integrációjuk). Az 

együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. 

Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása 

tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 

- A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai programokon 

akkreditált továbbképzéseken. 

- Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, gyermek- és szülői 

közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs 

szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, 

módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény 

típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

- A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes gyermek 

vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, 

a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas szintű 

pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportjaira jellemző - módosulásait; 

b) egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus - konduktív nevelés esetén konduktor - 

együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából 

individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a 

folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - 

megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a 

pedagógiai folyamatokba. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő - a tanuló 

fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, 

konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és 

helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 



c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, ismerteti a 

speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz az 

egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv 

alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló 

meglévő képességeire, az ép funkciókra; 

h) segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához mért fejődésének 

megítélésében; 

i) segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló nevelési, oktatási intézmények vegyék igénybe az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást 

nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények 

segítségét a köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint. 

 

 

8. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

 

8.1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

 

8.1.1. Általános jellemzők 

 

Az autizmusspektrum zavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, 

illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Az iskoláskor 

eléréséig - vagy tovább - kezeletlenül maradt fejlődési zavar és szélsőséges viselkedésformák gyógyító és 

fejlesztő célú ellátása a gyermek növekedésével egyre nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság 

időszaka belenyúlik a felnőttkorba, így sosem túl késő a fejlesztést elkezdeni. Az autizmusspektrum zavarok 

lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely 

jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a 

kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos 

hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés 

és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil. Autizmus spektrum zavar 

minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett 

épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is 

jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas 

viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikusfejlesztésre minden érintett gyermekeknek joga és szüksége van. 

Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. A központi 

probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös 



kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy 

hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, 

hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához szükséges képesség hiányok 

egész életen át jellemzően megmaradnak, de a speciális intenzív terápiás és pedagógiai ellátás segítségével 

jelentős fejlődés érhető el. A hiányzó/sérült képességek okozta elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az 

igen súlyostól a jól ellensúlyozott állapotokban csaknem tünet mentessé fejlődhetnek, változhatnak, és az élet 

különböző szakaszaiban különböző formákban jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események, 

körülmények hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek változatossága mellett a tanuló autizmusának 

súlyossága széles skálán szóródik. 

 

8.1.2. A halmozottan sérült autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

 

Az autizmusspektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási szükségletet, 

taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó előjelzéseket jelentősen befolyásolják. 

Ezek lehetnek: 

- értelmi fogyatékosság (mint a leggyakoribb társuló fejlődési zavar), 

- beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság, 

- viselkedésproblémák (főleg, ha azok súlyosak, pl. agresszió, önbántalmazás). 

A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszertanát illetően a tanuló autizmusa az 

elsődlegesen meghatározó tényező. Általában a szükségletek egyéni kombinációjához kell a járulékos zavar 

speciális szempontjait és az autizmus-specifikus pedagógiai módszereket összehangolni. 

 

8.1.3. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók pedagógiai szempontú jellemzése 

 

Gyakorlati célból a társas viselkedési készségek, szociális viselkedés szerint az autisztikus spektrumon 

elhelyezhető sokféle személyiségű és viselkedésű tanulók négy típusba sorolhatóak. 

 

8.1.3.1. Izolált típus 

Társas kapcsolatokat nem kezdeményező, a kezdeményezést, társas helyzeteket kerüli, elutasítja, nem érti. 

Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros ingerfeldolgozás zavarai is. A legrosszabb prognózisú, 

legnehezebben tanítható alcsoport. 

 

8.1.3.2. Passzív típus 

Szociálisan nem kezdeményező, a közeledést passzívan elfogadja, gyakran jól irányítható. A legjobban 

tanítható, legjobb prognózisú a későbbi beilleszkedés lehetősége szempontjából is. Passzivitása, együttműködési 

készsége miatt nehéz észrevenni, amikor már nem követi a tananyagot, csak jelen van, illetve rugalmatlanul, 

formálisan „tanul”. 

 

 



8.1.3.3. Aktív, bizarr típus 

Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran a helyzethez nem illő, szokatlan módon, esetleg sokat kezdeményező. 

Kapcsolatteremtése egyoldalú, a partner személyiségét, szándékát nem veszi tekintetbe, saját érdeklődési körbe 

tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik. 

8.1.3.4. Merev, formális típus 

Főként a serdülő- és felnőttkorban, a legjobb értelmű és beszédszintű személyekben alakulhat ki a jellegzetes 

viselkedés, amelynek hátterében erős kompenzációs igyekezet áll. 

A gyermekek fejlődésük során többször is típust válthatnak. 

 

8.1.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók - a tanítás, illetve a hagyományos tanítási módszerek és 

tervezés módosítása szempontjából - kiemelkedő jelentőségű tulajdonságai 

 

a) A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak (pl. az információátadás 

szándékának) meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya. Legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy 

az embereket, mint a valóság egyéb elemeinél fontosabbakat megkülönböztesse. 

b) A szociális megerősítés jutalomértékének hiánya, vagy az ezzel kapcsolatos öröm későbbi, direkt tanítás 

útján való kialakulása, illetve a belső motiváltság gyengesége - gyakran teljes - hiánya. Többnyire nagyon kevés 

vagy szokatlan dolog okoz számukra örömöt. 

c) A beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet nehezítenek a beszéd 

érzelmi, társas viselkedési sajátosságai, mint pl. a hanghordozás. 

d) A beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas alkalmazásának sérülése. 

e) Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek és az önellátás vagy a mechanikus és a 

személyes memória közötti szakadékszerű különbség. 

f) Hiányzó vagy korlátozott belátás, pl. saját tudásával, az ismeret forrásával, módjával, a szubjektív 

jelentőséggel kapcsolatban. 

g) A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás. 

 

8.1.4.1. Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet 

- A megfelelő szintű vizuális információ általában jól értelmezhető. 

- Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás. 

- Jó mechanikus memória. 

- Megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témáknál kiemelkedő koncentráció, kitartás. 

- Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken - pl. szó szerinti tanulás, nem szöveges számtan, 

földrajz, zene - viszonylag jó képességek. 

 

8.1.4.2. Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanítás során 

- Az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai, túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre utaló 

viselkedések (hallás, látás, fájdalom stb.). 

- Figyelemzavar gyakorisága. 

- Az utánzási képesség kialakulásának hiányosságai. 



- Inger feldolgozási, vizuomotoros koordinációs problémák. 

- Tér-idő értelmezés interiozációjának gyengesége, esetleg hiánya. 

- Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája. 

- Ok-okozati összefüggések felismerésének problémája. 

- A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje. 

- Az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése. 

- Felidézési problémák (pl. speciális szociális tartalmaknál és személyes élményeknél). 

- Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem bevezetésével vagy új körülmények 

közötti alkalmazás során. 

- A feladat céljának nem értése, reális jövőre irányultság hiánya. 

- A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága. 

- A valóság téves értelmezése, felfogása. 

- Realitás és fantázia összetévesztése. 

- A szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, többrészes utasítások 

esetén. Szó szerinti értelmezés. 

- Képességek, ismeretek önálló, változatos alkalmazásának nehézsége (). 

- Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetekben szociálisan a helyzetnek nem 

megfelelő viszonyulás a kortársakhoz. 

- Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák megjelenése. 

- Félelmek, fóbiák, szorongás. 

 

8.2. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók speciális fejlesztésének elvei, céljai, feladatai és módszerei 

 

8.2.1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének általános céljai, feladatai 

 

- A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori szociális 

adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, kommunikációs és gondolkodási 

készségek hiányának speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

- A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a fejlődési elmaradás, a 

másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos készségek kompenzálása különös 

jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 

- Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek segítségével történő 

elsajátítása. 

- A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt - a továbblépés előtt - külön kiemelt fejlesztési 

feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos használata a 

fenntartás biztosítására, valamint a változatos, probléma-megoldási módszerek tanítása. 

- A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át megfelelő 

alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a felesleges információkat szűrni kell, mert a 

tipikusan fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az 

autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek számára nehéz tananyagot jelent. 



A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, és e szerint kell az 

egyéni fejlesztési tervekbe iktatni. 

A tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, hogy mennyire 

szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és önszabályozása kialakításához (az egyéni fejlettségének 

szintjén). A típusos egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a hiányzó vagy elmaradó készségek spontán fejlődésére 

nem építhetünk: minden egyes hiányzó részfunkció, illetve korábbi fejlődési szakaszból hiányzó alapozó funkció 

fejlesztését be kell illesztenünk ebbe a hierarchiába. Pl. a veszélyeztető viselkedések kezelése, más, elfogadható 

viselkedések kialakításával, viselkedésterápiával a célok hierarchikus rendjében így alakul: 

- az ön-(esetleg köz-)veszélyes viselkedések kezelése, 

- a családi életet akadályozó viselkedések kezelése, 

- a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 

- az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. 

 

8.2.2. Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésében 

 

- A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a mért intelligencia 

szintje és a kommunikációs színvonal alapján történik, az egyenetlen képességprofil, valamint tanulási 

képességek miatt egyénhez igazodó módon, a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való 

folyamatos követésével. 

- Protetikus környezet és eszköztár kialakítása (strukturált környezet biztosítása az időbeli és téri tájékozódás 

segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer kialakítása). 

- Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

- Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek között: beleértve a 

gyermek felé irányuló minden kommunikációt. 

- A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ átadására a 

gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább független módszereket és 

médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek 

szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” 

tanítási helyzetben való tanulás). 

- A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitív-viselkedésterápia 

módszereinek alkalmazása. 

 

8.2.3. A speciális fejlesztés szervezési feltételei 

 

8.2.3.1. A fejlesztés formái 

- Speciális csoportban: egyéni és kiscsoportos formában. 

- Többségi iskolában integráltan, az integráció különböző szintjeinek, formáinak alkalmazásával. 

 

 

 



8.2.3.2. Speciális csoportsajátosságok 

- A szükséges pedagógus létszám függ a csoportlétszámtól, a csoporttagok közti hasonló szükségletektől, az 

egyéni fejlesztési szükséglettől és a viselkedésproblémák súlyosságától, gyakoriságától. A szükséges egyéni 

fejlesztés csak megfelelő létszámú és képzettségű szakember jelenlétében biztosítható. A szakszerű integráció, 

illetve a súlyosan érintett tanulók minőségi ellátása csak a szükséges szakemberlétszám biztosításával valósítható 

meg. 

- Törekedni kell a csoport homogenitására. Az egyéni fejlődési eltérések az általános értelmi, önállósági, 

beszédképességi szint, illetve a viselkedésproblémák jellege szerint további csoportbontást tehetnek szükségessé. 

8.2.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése és a rugalmasabb 

viselkedésrepertoár kialakítása határozza meg. Iskoláskorban is folytatni kell a korai fejlesztésben és óvodai 

nevelés során alkalmazott fejlesztő eljárásokat, illetve szükség lehet az iskoláskor előtti képességfejlődés 

területeinek fejlesztésére. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai általában módosításokkal egyeznek meg a 

Nat-ban és a kerettantervekben rögzített pedagógiai szakaszokkal és tartalmakkal. A módosításokat a helyi 

tantervekben és egyéni fejlesztési tervekben kell meghatározni a gyermekek egyéni szükségleteinek, 

fejleszthetőségének megfelelően. Az alsó szakasz (1-4. évfolyam) elvégzéséhez általában hosszabb időkeretre 

van szükség. 

A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében előfordulhat, hogy az egyes műveltségi 

területeken meghatározott tartalmak jelentős részét a NAT-ban és a kerettantervekben meghatározott életkorban 

képesek elsajátítani. Ezekben az esetekben egyéni fejlesztési terv alapján a szociális-kommunikációs és speciális 

kognitív készségek párhuzamos fejlesztése szükséges. 

Az alábbi szakaszolás az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek speciális fejlesztésének általános 

vázlata. Tartalmazza azokat a többlettartalmakat, amelyeket az egyéni fejlesztési tervekbe szükséges beépíteni. 

A fejlesztést minden gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni. Az egymásra épülő szakaszok 

időtartama előre nem határozható meg. A fejlesztés üteme és a tanuló továbblépési lehetősége függ a fejlődés 

mért eredményeitől, azaz: a gyermek képességeitől és a szakszerű képzés intenzitásától. 

 

8.2.4.1. Első szakasz 

Korai diagnózis esetén egybeeshet a korai fejlesztés és az óvodai nevelés időszakával, de gyakran belenyúlik 

az alsó tagozat időszakába. 

Fő célja a habilitáció. A gyermek formális és informális felmérésének) tapasztalataira alapozva, egyénre 

szabott hosszú, közép- és rövid távú tervre épül. 

Célja a gyermek/tanuló elemi beilleszkedési készségeinek, adaptív viselkedésének kialakítása. Ennek 

érdekében: 

- a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése, 

- az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges célirányos 

kompenzálása, 

- az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés kialakulásának megelőzése, illetve rendezése, 



- fogyatékosság-specifikus vizuális információhordozókkal segített ún. protetikus, segédeszközökkel 

felszerelt augmentatív környezet, eszközök használatának elsajátítása, adaptív viselkedési formák, szokások 

kialakítása. 

Fejlesztési területek: 

a) Kommunikáció/szociális viselkedés 

- Beszéd előtti, csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása. 

- Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel). 

- Beszéd vagy - beszéd kialakulásának hiányában - augmentatív és alternatív eszközzel történő kommunikáció 

használatának tanítása. 

- Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása. 

- Augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. az írott nyelvet) használatának tanítása 

napi rutinokban, a gyermek életének valamennyi színterén. 

b) Fejlődési funkcióelmaradások, önkiszolgálás 

- Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, öltözködés). 

c) Kognitív fejlesztés 

- Elemi ismeretek, fogalmak. 

- Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása. 

- Szociális kognitív készségek fejlesztése. 

- Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. játék-, használati és taneszközök célszerű 

használata). 

- Általánosítás képességének fejlesztése. 

- Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása. 

- Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata. 

- Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb. 

d) Viselkedésproblémák kezelése 

- Viselkedésproblémák megelőzése. 

- Alternatív viselkedések kialakítása. 

- Meglévő viselkedésproblémák kezelése. 

8.2.4.2. Második szakasz 

Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával, de gyakran belenyúlik a középfokú nevelés-oktatás szakaszába. 

Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb részvétel iskolai, 

otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben. 

Fejlesztési területek: 

Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal: 

- képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével, 

- a szociális-kommunikációs kompetencia fejlesztése, spontán, funkcionális kommunikáció kiterjesztése, 

- kognitív fejlesztés, különös tekintettel a problémamegoldó gondolkodásra 

- ismeretek bővítése 

- önellátás körének bővítése, 

- házimunka, 



- munkára nevelés megalapozása. 

 

8.2.4.3. Harmadik szakasz 

Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával vagy a középfokú nevelés-oktatás szakaszával. Cél a felnőtt 

korban egyénileg elérhető legmagasabb szintű adaptáció, önállóság és munkavégző képesség elérésének 

megalapozása. 

Fejlesztési területek: 

Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal: 

- képességek szinten tartása, 

- tantárgyi ismeretek a Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott tartalmak adaptálásával, az egyén 

képességeinek megfelelően, 

- önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció, 

- munkára nevelés, pályaorientáció. 

 

8.2.5. A Nat és a kerettantervek alkalmazása 

 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi sérülés azonos 

jellege miatt meghatározhatók közös szükségletek és egységes módszertani javaslatok. 

Esetükben számolni kell azzal, hogy a Nat kulcskompetenciáihoz rendelt tudások elsajátításához hosszabb 

időtartamot szükséges biztosítani, a szociális megértést kívánó attitűdök, képességek fejlődését pedig kognitív 

stratégiákkal kell támogatni. 

A Nat fejlesztési területei, nevelési céljai„ műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a sérülés 

típusának megfelelő adaptációval. A Nat szakaszaihoz rendelt célok elérésére szükség esetén hosszabb 

időtartamot kell biztosítani, egyes, az alábbiakban részletezett tartalmak hangsúlyosabban jelennek meg. A 

többlettartalmakat, mint az önismeretet, társas viselkedést, a spontán, funkcionális kommunikációt, 

egészségnevelést és munkakészségeket speciális rehabilitációs tantárgyként javasolt tanítani. A kerettantervek 

adaptálása szempontjából az autizmus súlyosságát, az intelligenciát és a nyelvi képességeket egyaránt 

figyelembe kell venni. Mivel autizmus spektrum zavar az értelmi képességek bármely szintjén jelen lehet, a 

többségi iskolák kerettantervét, valamint az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára és a középsúlyos értelmi 

fogyatékos tanulók számára készült kerettantervet egyaránt adaptálni szükséges autizmusra. A tananyagot 

mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni kell a tanulók speciális szükségletei szerint. Az 

egyes műveltségi területekre vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben 

kell rögzíteni. A tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök használata szükséges. 

 

8.2.5.1. A Nat fejlesztési területei-nevelési célok 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal való harmonikus 

kapcsolat. 



Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen élményeiken keresztül, esetleg 

speciális érdeklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit. Ezen a területen 

rendkívül nagy egyéni különbségekre számíthatunk. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja, hogy olyan 

gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek lehetővé teszik az egyén részvételét 

szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel módja és mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a tanulók 

többsége jelentős támogatást igényel abban, hogy jogait gyakorolja, társadalmilag elfogadott viselkedésmódokat 

tanúsítson, alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan szabályaihoz. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, a saját 

viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel azok intuitív megértésére, 

spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. A sikerélményeket biztosító, a gyermek érdeklődését és 

motivációját fenntartó oktatási környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép 

kialakításában. 

Testi és lelki egészségre nevelés 

Elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés támogatása, a fejlődési 

zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása. 

A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása szintén prioritást 

kap az egyéni fejlesztési tervben. 

A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a családok számára hatékony segítséget kell nyújtania az 

iskolának, mivel a szociális megértés sérülése e területet speciálisan nehézzé teszi. 

A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése hozzájárul a testi-lelki egészség megőrzéséhez és 

kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést. 

A családi életre nevelés 

A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében is kiemelkedő jelentőségű. Az iskola 

alapvető feladata, hogy segítse az érintett családokat az autizmus-specifikus célok kitűzésében és megfelelő 

nevelési stratégiák alkalmazásában, mivel a hagyományos módszerek többsége nem válik be az érintett 

gyermekek esetében. 

A nevelési-oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével érhetők el és terjeszthetők ki az egyéni 

fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös tekintettel a szociális-kommunikációs készségek 

általánosítására, valamint a rugalmasabb viselkedés és gondolkodás fejlesztésére. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében is cél lehet az önkéntes feladatvállalás egyéni 

mérlegelést követően, ha annak értékét, saját szerepüket és kompetenciájukat az önkéntes tevékenység során 

megértik. Az önkéntes feladatokban való részvétel segítheti együttműködési és problémamegoldó képességeik 

fejlődését, elősegítheti pozitív énképük alakulását, önbecsülésük növekedését. Fontos azonban figyelembe venni 

szociális naivitásukat, sebezhetőségüket, ezért a család és a pedagógusok egyénre szabott támogatásával, 

kísérésével vonhatók be önkéntes feladatokba. 

 



Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív közreműködése nélkül elképzelhetetlen. A 

fejlesztés e területen is a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos tapasztalatokon alapul. Elsődleges a helyes 

szokásrend kialakítása. 

Pályaorientáció 

Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően fontos. Az autizmus spektrum 

zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása már a fejlesztés kezdetétől jelen van, mivel számos 

alapfeltétele hiányozhat, többek között a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság tolerálásának és 

kezelésének képessége. Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket mutat. A pályaorientáció során 

a munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és a munkaviselkedés színvonalát is 

figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció során építsünk a tanuló speciális érdeklődési körére, 

erősségeire. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

E területen az érintett tanulók esetében a pénz értékével és a takarékossággal kapcsolatos alapvető ismeretek 

megszerzése kulcsfontosságú. Előnyös, ha ezek az ismeretek valódi élethelyzetekben, cselekvésbe ágyazottan 

jelennek meg. Az alapvető gazdasági összefüggések megértése, illetve azok kamatoztatásának lehetősége a 

mindennapi életében nagy egyéni eltéréseket mutat. 

Médiatudatosságra nevelés 

A médiatudatosságra nevelés kiemelt jelentőségű az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésében. 

Az érintett tanulók különösen veszélyeztetettek lehetnek a különböző médiumok által közvetített tartalmak 

meg nem értése, félreértése tekintetében és fokozott a függőségek kialakulásának veszélye is. Ugyanakkor a 

különböző médiumok lehetővé teszik az élő nyelvtől és szociális közvetítéstől független tanulást és 

kapcsolatteremtést, valamint olyan multimédiás tananyagok kialakítását, mely lelassítja és hozzáférhetővé teszi a 

szociális interakciókat, nagyban hozzájárulva a fejlődési zavar következményeinek enyhítéséhez. 

A tanulás tanítása 

Az autizmus számos speciális kognitív nehézséggel és a kommunikáció sérülésével jár együtt. A tanulási 

folyamatban az élő nyelv és a szociális közvetítés megnehezíti, míg a vizuális információhordozók alkalmazása 

segíti a világ megismerését. Az állandósághoz való ragaszkodás oldása, valamint az egyén motivációs 

lehetőségeinek ismerete és kiaknázása kulcsfontosságú a tanulás szempontjából. 

 

8.2.5.2. A kulcskompetenciák 

Anyanyelvi kommunikáció 

A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az 

információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési zavara, hanem a 

kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkciók megértésének sérülése. Minden autisztikus 

gyermeknél - függetlenül verbális képességeik színvonalától - elsődleges cél az egyén képességszintjének 

megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. A cél eléréséhez szükséges lehet alternatív 

kommunikációs eszközrendszerek alkalmazására. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 



Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek esetében a kommunikációs képességek fejlődése és 

nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipikusan fejlődő kortársakétól. A fejlődési zavar kihat a szókincs, 

jelentés, nyelvtan és nyelvi funkciók elsajátítására, rugalmas alkalmazására. Hiányozhatnak vagy sérülhetnek 

azok a képességek, melyek lehetővé teszik a helyzetnek megfelelő személyközi kommunikációt és a nyelvi úton 

történő ismeretszerzést. Különösen nehezített az élő nyelv és szociális közvetítés útján való tanulás. A 

kommunikációs képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége egyénenként mérendő fel, a fejlődési zavar 

spektrum jellege, az egyéni képességek és tünetek nagyfokú változatossága miatt. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóknál - hasonlóan az anyanyelvi kommunikáció esetében 

tapasztaltakhoz - hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a kommunikatív partnerhez alkalmazkodó használata, a 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények valódi megértése és kifejezése, annak ellenére, hogy a 

nyelv mechanikus elsajátítása megtörténhet. Így esetükben különösen nagy hangsúlyt kap az idegen nyelv 

funkcionális használatának fejlesztése. Egyénenként mérlegelni kell, hogy a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető 

készségek adottak-e? 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket a 

jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő tanulók képesek lehetnek elsajátítani. Nehézségek a 

szociokulturális és interkulturális készségek területén mutatkozhatnak. 

Matematikai kompetencia 

Kiemelkedő jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítása, az ismeretek önálló, 

gyakorlati alkalmazásának segítése, a problémamegoldás menetének tanítása. Különös hangsúlyt kap az oktatás 

szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses tanulás alkalmazása. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A matematikai ismeretek elsajátításában és a matematikai képességekben nagy egyéni különbségekre 

számíthatunk az autizmus spektrumán, a kiemelkedő matematikai tehetségtől a súlyos megértési nehézségekig 

terjedően. Cél a matematikai műveltség és kompetencia egyén által elérhető legmagasabb szintjének biztosítása. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos ismeretek elsajátítása tartozhat az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 

erősségei közé, többlettámogatást igényelhetnek azonban az ismeretek gyakorlati alkalmazása terén. Az érintett 

tanulók jellegzetesen sajátos speciális ismeretszerzési nehézségei miatt a tanulás során nem számíthatunk a 

gyermekek spontán érdeklődésére, előzetes megfigyeléseire, élményeire. E területen is nagy hangsúlyt kap a 

közvetlen tapasztalás. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A természettudományok területén szintén nagy egyéni különbségeket tapasztalunk az autizmus spektrumán. 

Egyes tanulók különösen tehetségesek lehetnek valamely, speciális érdeklődési körükbe tartozó 

tudományterületen, más tanulók esetében inkább a praktikus, mindennapi életben alkalmazható ismeretek 

kerülnek előtérbe. 

 

 

 



Digitális kompetencia 

Az IKT eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés helyettesítésére, a kölcsönös 

kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A későbbi munkavállalás szempontjából is szerepe lehet 

az informatikának, mivel számos tanuló mutat érdeklődést e terület iránt. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az autizmussal élő tanulók számára, a kommunikációs 

akadálymentesítés, a tanulás és későbbi munkalehetőségek tekintetében egyaránt, sokan közülük pedig 

kifejezetten tehetségesek az IKT alkalmazásában. Az érintett tanulók esetében azonban kiemelten fontos a 

lehetséges veszélyek megelőzése. Fokozottan veszélyeztetettek azzal kapcsolatban, hogy függővé váljanak a 

számítógép és internet használat során. Szociális-kommunikációs sérülésük miatt nehézséget jelenthet számukra 

az IKT interaktív használattal összefüggő veszélyek felismerése, elkerülése, valamint a rendelkezésre álló 

információk közötti kritikus válogatás. 

Szociális és állampolgári kompetencia: 

Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a társas viselkedés szabályainak 

ismerete, betartása. A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, valamint az elvont, szociális jelentést hordozó 

fogalmak megértését kívánó tartalmak elsajátítása általában nehézséget jelent. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A szociális és állampolgári kompetencia körébe tartozó ismeretek, képességek és attitűdök teljes-körű 

elsajátítása mélyebb szociális megértést feltételez. Mivel az autizmus spektrum zavarok lényegi jellemzője a 

szociális megértés sérülése, az érintett tanulók esetében elsősorban a tények, ismeretek, együttélési szabályok 

elsajátítása kap prioritást. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Az autizmusban azonosított kognitív sérülések jellege miatt (végrehajtó működések zavara, naiv tudatelméleti 

sérülés) e kompetencia fejlesztésekor általában sokféle képesség, készség célzott, egyénre szabott, intenzív 

fejlesztésére van szükség. A szükséges képességek többsége (pl. tervezés, szervezés, irányítás, hatékony 

kommunikáció, csapatmunka, kreativitás) az autizmussal élő tanulók esetében sérült, illetve hiányozhat. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A képességek terén a 

típusos nehézségek mellett szintén nagy egyéni különbségek mutatkoznak az autizmus spektrumán. A felnőttkori 

munkavállalásra való felkészítés, az egyén erősségeihez illeszkedő foglalkozások körének meghatározása 

prioritást kap. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési cél fontos terápiás lehetőséget jelent. A művészeti 

tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet játszanak. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A művészetek 

sokoldalúan segíthetik az autizmus-specifikus egyéni fejlesztést. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 

között lehetnek kiemelkedő zenei, rajz vagy egyéb művészi tehetséggel bíró gyermekek. 

 

 



A hatékony, önálló tanulás 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében minden esetben egyénileg azonosítjuk a hatékony és 

önálló tanuláshoz szükséges feltételek meglétét, majd a felmérés alapján egyéni fejlesztési célokat tűzünk ki. A 

szükséges feltételek közül a sérülés természete miatt általában számolni kell a gyenge, vagy sérült motivációval, 

az énkép, önismeret hiányával, töredékességével. A tanulás tanítása során alapvető fontosságú arra alapozni, 

hogy a tanuló mely ismeretek, tudások, képességek birtokában van, illetve milyen kialakulóban lévő 

képességekre építhetünk. 

Az önállóság elősegítésének egyik fontos módszertani eszköze az élő nyelv és a szociális közvetítés 

helyettesítése, kiegészítése egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal. Az informatikai eszközök egyénre 

szabott alkalmazása elősegíti a fejlődést. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek e területen is az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A 

munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése prioritást kap az érintett tanulók iskolai nevelése-oktatása 

során. Az autizmussal élő tanulók között lehetnek olyan, az autizmus mellett értelmi fogyatékossággal is küzdő 

gyermekek, akik nem, vagy kortársaiknál jóval később sajátítják el az írást, olvasást, számolást, ill. az IKT-

eszközök használatát. 

Az értelmi és nyelvi képességektől függetlenül hiányozhatnak a hatékony és önálló tanulás egyes feltételei: a 

tartós, irányítható figyelem, a motiváció, a tanulás céljának, jelentőségének megértése. Hiányozhatnak a 

csoportos helyzetben való tanulás kognitív és viselkedéses feltételei, ezért szükség lehet az új ismeretek egyéni 

helyzetben való tanítására. 

A tanulás iránti pozitív attitűd gyakran csak a saját érdeklődési kör esetében jelenik meg, egyébként 

számolnunk kell az újdonságokkal szembeni ellenállásra. 

 

8.3. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

 

Céljai és feladatai az iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és elsősorban egyéni, 

kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg. 

Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív és 

viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása szükséges. 

Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos viselkedésproblémák és 

tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú kezelését soroljuk ide, a következő 

területeken: 

- elemi szociális-kommunikációs készségek, 

- viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések stb.), 

- figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb., 

- érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia korrigálása, 

- elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók, 

- önkiszolgálás, önellátás, 

- saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata, 

- lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása, 



- szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása, 

- iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés szabályainak 

elsajátítása, 

- a halmozottan fogyatékos tanulók speciális ellátása. 

 

8.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek integrációja 

 

A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció csak akkor indokolt, ha 

egyértelműen a gyermek javát szolgálja. Az integráció valamennyi formája (pl. lokális, szociális, fordított) 

alkalmazható egyénre szabottan. Az integráció szükségességének és lehetőségének megítéléséhez az alábbi 

tényezők alapos mérlegelése szükséges, úgy, hogy a feltételek együttesen és perspektivikusan legyenek adottak. 

Teljes, funkcionális integráció a következő feltételek megléte esetén javasolható: a tanuló részéről átlagos 

vagy átlag feletti intelligencia, enyhe fokú autisztikus fogyatékosság, jól kompenzált, minimális 

viselkedésproblémák. 

A családtagok részéről egyértelmű szándék a szakemberekkel való szoros együttműködésre és a gyermek 

intenzív támogatására. 

Az iskola részéről 

a) a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens, 

b) jól előkészített, ütemezett egyéni fejlesztési terv, 

c) speciális eszközök, módszerek és környezet, 

d) együttműködés a családdal és/vagy a diákotthonnal, 

e) a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra, folyamatos támogatása, 

f) szakértői csoporttal való intenzív kapcsolattartás. 

Szakértői csoport, amely rendelkezésre áll a szülők felvilágosításában, a pedagógusoknak nyújtandó szakmai 

tanácsadásban, problémakezelésben, a fejlesztés irányának kijelölésében, követésében. 

Az integrált gyermek legyen elégedett az iskolai élettel, fontos, hogy jól érezze magát. 

A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos megkezdése, a szociális, kommunikációs és 

kognitív deficitek figyelembevétele, az egyénre szabott mérés, tervezés, fejlesztés, a tananyag szűrése (egyes 

tantárgyakból, tananyagrészekből felmentés), továbbá a fogyatékosságot kompenzálandó alternatív eszközök, 

módszerek igénybevétele egyéni szükségletek szerint (pl. kézírás helyett gép használata, szóbeli felelet helyett 

írásbeli beszámoló vagy fordítva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auti -kisszótár  

(kivonat1)  

 

A.D.H.D. Attention Deficit Hyperactivity Disorder; olyan rendellenesség, melyet nagymértékű figyelmetlenség, 

motoros hiperaktivitás, impulzív magatartás jellemez, általában korai, 7 éves kor előtti a kezdet. 

aktivációs szint a központi idegrendszer energizáltsági, gerjesztettségi állapota, amely autizmus spektrum esetén 

szélsőséges is lehet pozitív és negatív irányban egyaránt 

alacsony szinten funkcionáló gyenge értelmi képességekkel, szociális, kommunikatív és önellátási 

készségekkel rendelkező 

affektív érzelmi, hangulati, indulati 

agrammatizmus nyelvtani szerkezetek, jelek, ragok hiánya a beszédben 

agyi reprezentáció a külvilág egyes tárgyainak, jelenségeinek tükröződése a tudatban 

Asperger szindróma az autizmus enyhe formája, gyakran mint magasan funkcionáló autizmust említik; az 

Asperger szindrómás személyeknek általában normális intelligenciájuk és nyelvi képességeik vannak, de a 

kommunikációs és társas képességeik gyengébbek. 

autisztikus nem meríti ki az autizmus jellemző kritériumait, csak néhány megnyilvánulásában mutat autista 

jegyeket  

autisztikus spektrum az autizmus egy folyamatos skálán helyezhető el, ami az enyhe, nagyon magasan 

funkcionáló és kommunikálótól a súlyos, alacsonyan funkcionáló és nem kommunikálóig terjed. 

babzsákos foglalkozás játékos szociáliskommunikációs fejlesztő program, az Autizmus Alapítvány és 

Kutatócsoport módszertárában 

beszédészlelés az a készség, amely lehetővé teszi az anyanyelv beszédhangjainak, azok kapcsolódásainak 

felfogását. 

differenciált oktatás az oktatás megszervezésének az a módja, amely lehetővé teszi, hogy a pedagógus a 

tanulók közötti egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tananyag feldolgozásának módszerét; 

autista, autisztikus tanuló esetében csak ez az oktatási forma a hatékony 

echolália a hallottak visszhangszerű ismétlése 

egyéni bánásmód a nevelésben az a nevelői magatartás és gyakorlat, amelynek során a nevelő egyénileg, tehát 

minden növendék személyiségét ismerve, szükségleteihez képes alkalmazkodni és megtervezni számára a 

leghatékonyabb pedagógiai eljárásokat 

 egyéni fejlesztési terv az egyéni fejlesztésben részesülő gyermek/tanuló számára szükséges dokumentum 

 egyéni korrekció a pedagógiában alkalmazott fejlesztés prevenció, korrekció, tehetséggondozás, egyik területe, 

amely a sajátos nevelési igényből adódó egyéni megsegítést célozza meg, illetve a sérült funkciók 

helyreigazítására törekszik 

frusztráció szándékban, tevékenységben való akadályozottság, sikertelenség érzése; csalódás  

                                                           
1 Forrás: Faragó Ferenc: Auti kisszótár 



frusztráció tolerancia tűrőképesség, ellenállóképesség, a szervezet bizonyos célkitűzés elérésében való 

akadályoztatása esetén funkció működési kör, szerep, feladat 

hiperaktív túlzott mértékben aktív, , mozgékony csapongó, nyughatatlan  

hiperkinetikus zavar ADHD néven is ismert, betegség, amely a gyermek, koncentrálási képességét, 

viselkedését és a nyugodt, csendes tevékenységekben való részvételi képességét érinti 

hyperaktivitás fokozott mozgással járó viselkedészavar  

hypermotilitás túlmozgásosság 

inklúzió a többségi intézmények olyan jellegű nevelő, oktató, fejlesztő tevékenysége, amely a sajátos nevelési 

igényű tanulók számára biztosítja az igényüknek megfelelő individuális, differenciált ellátást, és az ehhez 

szükséges tárgyi személyi feltételrendszert, a gyógypedagógus, illetve egyéb szakember és az eszközök 

biztosítása tekintetében egyaránt  

inklúzív pedagógia az óravezetés igazodik a gyermekhez, a pedagógus a differenciáló, önértékelésre is alkalmas 

pedagógia módszereivel dolgozik, a pedagógus és gyógypedagógus között partneri a viszony, gondok esetén 

együtt változtatnak a módszereken, az egész tantestületben szemléletváltozás történik 

integráció közösségbe történő beillesztés, behelyezés 

izolált típus az érintett személyek a szociális környezetükről nem vesznek tudomást, szociálisan nem 

kezdeményeznek, illetve a kapcsolatot, közeledést elutasítják, nem értik; mozgásukat, aktivitásukat bizarrériák 

jellemzik 

kognitív folyamatok a megismerést szolgáló eljárások összessége észlelés, emlékezet, gondolkodás 

lateralitás az egyik oldali szem, kéz, láb vezető szerepe 

magasan funkcionáló az átlagosnál magasabb értelmi képességekkel rendelkező; átlagos övezetbe eső vagy 

annál jobb értelmi képességekkel rendelkező, relatíve jó nyelvi és némi önellátási készséggel bíró 

neologizma az egyén által alkotott szavak, melyek nem szavai egyetlen nyelvnek sem, de mégis hordoznak 

valamilyen jelentést;. az autizmussal élő gyermekek esetén jellemző kommunikációs tünet 

passzív típus viszonylag jó értelmi képességekkel rendelkező személyeket tartoznak ide, ezek a gyermek, 

felnőttek szociálisan nem kezdeményeznek, de a közeledést passzívan elfogadják, gyakran jól irányíthatóak 

repetitív ismétlődő 

rituális viselkedés pervazív zavarban szenvedő egyének saját belső késztetéseik alapján rendezett 

cselekvéssorozatai 

szegregáció elválasztás, elkülönítés; külön, speciális intézményben történő oktatás, nevelés 

szigetszerű képesség kiemelkedő tehetség egyetlen területen, mely az egyéb képességektől elszigetelten 

mutatkozik meg; autizmussal élő embereknél jellemző 
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ellátását vállaó intézményeket és tanácsadó 

szakembere

ket 

kereshetünk

. 

http://www.autizmusiroda.hu/ 

 

Autistákat 

támogató 

szervezetek 

 

 

Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú 

Nonprofit Kft.  

www.fszk.hu 

 

Kézenfogva Alapítvány 

www.kezenfogva.hu 

 

 

 

Autisták Országos Szövetsége 

www.aosz.hu 

       

Autista Segítő Központ 

https://www.autista.hu/ 

 

 

Út a mosolyért Alapítvány 

http://www.utamosolyert.hu/ 
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DIAGNOSZTIZÁLÓ HELYEK BUDAPESTEN 

 

 

Heim Pál Gyermekkórház- Faludi utcai 

telephely  

Mentálhigiéniai Központ 

1131 Budapest, Faludi u. 5. 

Tel.: +36-1-349-1514; +36-1-329-1836 

http://heimpalkorhaz.hu 

 

Magyarországi Református Egyház Bethesda 

Gyermekkórháza 

1146 Budapest, Bethesda utca 3. 

Tel.: +36-1-920-6000 

https://www.bethesda.hu/ 

 

 

Nemzetközi Cseperedő Alapítvány 

1136 Budapest, Tátra u. 28. 

Tel.. +3670/646-2746 

http://cseperedo.hu/ 

 

 

Vadaskert Alapítvány 

Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház 

és Szakambulancia 

1021 Budapest, Lipótmezei út 5 

Tel.: 06-1-392-1400; 06-1-392-1414 

http://vadaskert.hu/ 

 

Autizmus Alapítvány 

Budapest, Delej utca 24-26 

Tel.: 06-1/314-2859 

https://www.autizmus.hu/ 

 

Diagnosztika, korai fejlesztés és tanácsadás 

Fejér megye 

 

 
 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. 

Tel.: (06-22) 315-832 

http://fejermepsz.hu/ 

  

http://heimpalkorhaz.hu/
https://www.bethesda.hu/
http://cseperedo.hu/
http://vadaskert.hu/
https://www.autizmus.hu/
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AUTIZMUSRÓL SZÓLÓ FILMEK 

 

 

➢ Testről és lélekről (2017) 

➢ Hósüti (2006) 

➢ Temple Grandin (2010) 

➢ Esőember, (1988) 

➢ Hóbortos szerelem (2005) 

➢ Ben X (2007) 

➢ Thomas után (2006) 

➢ Rém hangosan és irtó közel (2011) 

➢ Adam (2009) 

➢ A kód neve: Merkúr (1998) 

➢ Nevem Sam (2001) 

➢ Jégszekrénybe zárva (2015) 

 

 
 

ÉRZÉKENYÍTŐ KISFILMEK AZ AUTIZMUSRÓL 
 

➢ Csodás dolgok történhetnek (Amazing Things Happen - Hungarian Edition) 

https://www.youtube.com/watch?v=IwdN10jSL3g&t=2s 

➢ Autista vagyok videócsatorna 

https://www.youtube.com/user/autistavagyok 

➢ NAS kampányfilm 

https://www.youtube.com/watch?v=WDrqYrn_T0I 

➢ Sensory Overload 

https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw&t=7s 

➢ Autizmus minden nap 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9d-J3O6thg&t=92s 

➢ Sorsfordító 

https://www.youtube.com/watch?v=e2tAyyA3uok 

➢ The Special Ones: A Short Film About Autism 

https://www.youtube.com/watch?v=CgS1FES__6k 

➢ Carly's Café - Experience Autism Through Carly's Eyes 

https://www.youtube.com/watch?v=KmDGvquzn2k 

➢ Can you make it to the end? 

https://www.youtube.com/watch?v=Lr4_dOorquQ 
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