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Ez a szemelvénygyűjtemény a „Autizmus szempontú infokommunikációs akadálymentesítés a szolgáltatások-
ban – Az autizmus szempontú, infokommunikációs akadálymentesítés alapelvei – Képzési programcsomag szol-
gáltatók és szolgáltatás szervezők számára” című képzési program hallgatói számára készült. A szemelvény-
gyűjtemény célja, hogy gyakorlatcentrikus alapismereteket nyújtson a hallgatók számára. A kötet nem tartal-
mazza a teljes tananyagot, a kurzusok sikeres elvégzéséhez további kötelező olvasmányok és az oktatók által ki-
adott további segédanyagok is szükségesek.

A kötet két fő részre tagolódik: a gyűjtemény elején elméleti áttekintő tanulmány olvasható az autizmus-spekt-
rumzavarokról, mely mindhárom kurzushoz kapcsolódik, majd az egyes kurzusok tananyagához illeszkedő vá-
logatás található az angol Nemzeti Autizmus Szövetség (National Autistic Society) információs anyagaiból és
módszertani füzeteiből.

1. 
Bevezetés 

a szemelvénygyűjteményhez
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(A tanulmány korábban megjelent a Dinamikus gyermekpszichiátria c. könyv fejezeteként. Szerk.: Vikár György,
Vikár András, Székács Eszter, Medicina 2007. melyet a Medicina Könyvkiadó engedélyével használunk fel a Sze-
melvénygyűjteményben)

2.1. BEVEZETÉS

„Ha a normális emberek egy idegen lényekkel teli bolygón találnák magukat, valószínűleg megijednének, nem tud-
nák, hogyan illeszkedjenek be, és minden bizonnyal nehezen tudnák megérteni, hogy az idegen lények mit gondol-
nak, hogyan éreznek és mit akarnak, és hogyan kell megfelelően reagálni ezekre a dolgokra. Ilyen az autizmus.”
(Therese Joliffe)

Az idézet Therese Joliffe önéletrajzi írásából származik. aki ezzel a gondolattal igyekszik elképzelhetővé tenni szá-
munkra az autizmussal élő ember mindennapi élményeit.

Az utóbbi évtizedekben az autizmus és a körébe tartozó állapotok a gyermekpszichiátria és a pszichológia
egyik legintenzívebben kutatott területe. Gazdag nemzetközi és egyre több hazai szakirodalom tükrözi a kuta-
tások eredményeit és a gyorsan bővülő gyakorlati tapasztalatokat. Az autizmussal kapcsolatos tudományos és is-
meretterjesztő kiadványokon kívül számos olyan önéletrajzi leírással is találkozhatunk, amelyeket igen jó ké-
pességű, önmagukra nagy rálátással bíró, ugyanakkor rendkívül árnyaltan író, autizmussal élő felnőttek írtak.
Jelen írásban az ő műveikből kiemelt részletek segítik a megértést (Therese, Joliffe, Julia Moor, Marc Segar, Donna
Williams, Temple Grandin) Műveik komoly segítséget jelentenek mindannyiunk számára, akik az autizmus mé-
lyebb megértésére törekszenek.

Napjainkra olyan tudományos adatoknak és tapasztalatoknak a birtokába kerültünk, amelyek segítségével el-
oszlatható a „rejtélyes” állapottal kapcsolatos számos tévhit, félreértelmezés. Korántsem mondható azonban,
hogy tudásunk akár az etiológia, akár a terápia terén teljes lenne, számos kérdés vár még válaszra, megoldásra.
A tisztánlátást nehezíti az állapotra jellemző, elsősorban a viselkedésben megfigyelhető nagyfokú heterogenitás.
A szülők (és szakemberek) által feltett kérdés valószínűleg ismerős: „Én már láttam autizmussal élő kisgyereket,
de egészen máshogy viselkedett, mint az én gyermekem! Hogy lehetséges ez?” Ahhoz, hogy valóban hatéko-
nyan és közösen tudjunk gondolkodni, talán legfontosabb a fogalmi tisztázás: mit is értünk ma az autizmus fo-
galma alatt, melyek a korszerű fogalmi kategóriák?

A hatékony segítségnyújtáshoz a megfelelő elméleti felkészültség, gyakorlati tapasztalat megszerzésén és a
megértésen keresztül vezet az út. Az állapot felismerése, a megfelelő diagnózis kulcsot adhat a megértéshez mind
a szülők, mind pedig a szakemberek kezébe..

„Amikor kiderült a diagnózis, bármennyire is felkavaró volt a számunkra, úgy éreztük, mintha egy térképet kaptunk
volna, ha nem is az útvesztőből való kijutáshoz, de legalább ahhoz, hogy megértsük, hol is vagyunk benne.” (Julia
Moor, szülő)

2.2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Az első tudományos leírások a XX. század közepéről származnak, mai tudásunk szerint azonban egyértelműen
autizmus fejlődést és viselkedést mutató emberekről szóló történetekkel már ennél lényegesen korábbi időkből
is találkozhatunk. A mezopotámiai agyagtáblák egyikén, melyeken az orvoslással kapcsolatos tudásukat gyűj-
tötték össze, a következő feliratot találták a történészek: „Ha egy asszony életet ad egy gyermeknek és az újszü-
lött elutasítja az édesanyját….” („BE SAL U.TA-ma AMA-su I-zir”, Summa Izbu IV 42) Gyakori tapasztalat, hogy
autizmussal élő csecsemők egy része olyan érzékeny lehet az érintésre, hogy még az anyai ringatást is elutasítja.
Talán ez a több ezer éves leírás is erre utal. 

2. 
A pervazív fejlődési zavarok –

az autizmus spektrum
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Olyan mesék, történetek is ismertek, melyekben valamilyen csoda folytán, „elvarázsolt” gyermekek kerülnek va-
lódi gyermekek helyébe. Számos helyen olvashatunk Assisi Szent Ferenc követőjéről, Boróka testvérről, akinek
a viselkedése sokszor megmosolyogtatóan egyszerű, naiv volt, melyre elsősorban a szociális helyzetek fel nem
ismerése vagy félreértelmezése volt jellemző. 

A legismertebb történet talán az aveyroni fiú, Viktor esete, akit a 18. század végén találtak Franciaországban,
Aveyron erdejében. Itard, egy orvos vette magához és gondoskodott róla, tapasztalatait pedig részletesen leírta.
A leírások és mai tudásunk alapján igen valószínűnek tűnik, hogy Viktor autizmussal élt. 

A 19. század második felében felmerült, hogy ez a viselkedés valójában a gyermekkori pszichózis megjelenési
formája (Henry Maudslay). Az első leírás, melyben az állapotot már az „autizmus” kifejezéssel jellemzik, Leo
Kannertől származik, 1943-ból. A gyermekeket szociálisan zárkózottnak, közömbösnek írta le, akiknek a be-
szédfejlődése zavart, nem beszélnek vagy csak ismételgetnek, és erősen ragaszkodnak bizonyos megszokott ri-
tuálékhoz. A sajátos viselkedés mellett általános képességeik elmaradnak az átlagostól, bár bizonyos területeken
meglepően jól teljesítenek. Kanner feltételezte, hogy az autizmus önálló kórkép, mely eredetét és lefolyását te-
kintve is eltér az ismert pszichiátriai kórképektől.

Kannertől függetlenül, egy évvel később, 1944-ben egy bécsi pszichiáter, Hans Asperger is leírt egy hasonló vi-
selkedésű gyermekcsoportot, akik ugyan jól beszéltek és értelmi képességeik sem tértek el az átlagostól, a társas
kapcsolatok, a kommunikáció és a viselkedés terén azonban sok szempontból hasonló nehézségeket mutattak,
mint a Kanner által leírt csoport. Asperger az „autizmus-pszichopáthia” meghatározással jellemezte az állapotot. 

Annak ellenére, hogy eredeti leírásaikban Kanner és Asperger is feltételezte, hogy az állapot veleszületett és
agyi funkciózavar következménye, hosszabb ideig meghatározó volt az a nézet, hogy az autizmus a szkizofrénia
szokatlanul korán megnyilvánuló formája, etiológiájában pedig jelentős szerepe van az anyai-szülői érzelmi el-
hanyagolásnak, a rideg, érzelmileg elutasító anyának.  Ma már tudjuk, hogy ez a feltételezés nem volt megala-
pozott, az autizmus fejlődési zavar, melynek organikus okai vannak és a skizofréniától is határozottan elkülö-
níthető. (Napjainkra a szkizofréniával kapcsolatos álláspontok is jelentős változáson mentek keresztül.)

A 60-as évektől induló széleskörű klinikai és elméleti kutatások megerősítették, hogy az autizmus valóban önálló,
a jellegzetes viselkedés és fejlődés alapján jól definiálható kórkép, melynek tünetei három meghatározó területén
jelentkeznek:
– a szociális kapcsolatok zavara,
– kommunikációs zavarok,
– képzeleti működések, rugalmas gondolkodás,
mely eltéréseket rituális viselkedés, szűk körű, sztereotip, repetitív érdeklődés és tevékenységek kísérik. Nyil-
vánvalóvá vált is, hogy a tünetek, legalább egyik területen, 3 éves kor előtt megnyilvánulnak.

Egyértelművé vált, hogy – bár a tünetek sok tekintetben változnak – az állapot felnőtt korban is fennmarad. Ettől
kezdve intenzív és napjainkig tartó kiterjedt vizsgálatok és kutatások folynak világszerte, melyek célja a fejlődési
zavar eredetének pontosabb feltárása és ezzel szoros összefüggésben a beavatkozás, kezelés lehetőségeinek meg-
határozása. 

A vizsgálatok azt is nyilvánvalóvá tették, hogy ismereteink bővülésével illetve az érzékenyebb diagnosztikus
eszközök használatával egyre több esetben kerül felismerésre az állapot, melyet az epidemiológiai adatok is tük-
röznek. Ugyanakkor az is egyértelművé vált, hogy a sajátos és jellemző fejlődési eltérés mellett ez a populáció sok
tekintetben, elsősorban a viselkedés területén igen változatos képet nyújt.

2.3. AZ AUTIZMUSSPEKTRUM FOGALMA

Mind a viselkedésben tapasztalható nagyfokú változékonyság, mind pedig a későbbiekben részletezett etioló-
giai heterogenitás indokolttá tette egy átfogóbb fogalom megalkotását. Ennek jogosultságát az adja, hogy a vál-
tozatosság mellett az autizmusspektrumba tartozó állapotokban mindig megtalálható a fent említett sajátos, mi-
nőségi zavar a kommunikáció és a szociális fejlődés és viselkedés terén, valamint a képzeleti működés zavarát kí-
sérő eltérő, beszűkült, repetitív, sztereotip érdeklődés és tevékenység. A spektrumban való gondolkodás a sok-
szor eltérő viselkedéses kép mögött is a fejlődési eltérés közös hátterét és hasonló vonásait feltételezi. A pszi-
chológiai modellek, továbbá a diagnosztikával és a terápiával kapcsolatos tapasztalatok megerősítik ezt az el-
képzelést, ugyanakkor az oki háttér összetettsége és jelenlegi tisztázatlansága miatt tudományosan még nem
egyértelműen bizonyított. Az autizmusspektrumon belül jól körülírható alcsoportokat különíthetünk el, de to-
vábbra is vita folyik az egyes alcsoportok validitásáról és elkülöníthetőségéről. 

Az autizmus-spektrumzavar nem orvosi diagnosztikus kategória, a gyorsan változó és bővülő kutatási ered-
mények alapján azonban mégis elsősorban ez a meghatározás terjedt el az utóbbi 10 év nemzetközi szakirodal-
mában. Az autizmusspektrumba tartozó fejlődési zavarokat a mai orvosi diagnosztikus rendszerek (A WHO
által összeállított Betegségek Nemzetközi Osztályozása, BNO-10 és az Amerikai Pszichiátriai Társaság osztá-
lyozása a Mentális Betegségek Diagnosztikus és Statisztikai Kézikönyve, DSM-IV) a pervazív (átható) fejlődési

2. A pervazív fejlődési zavarok az autizmus spektrum
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zavarok csoportjába sorolják. A pervazív fejlődési zavarok lényegében átfedést mutatnak az autizmus-spekt-
rumzavaraival. 

A spektrumba tartozó alcsoportok, diagnosztikus kategóriák a következők:
– Gyermekkori autizmus (BNO-10) vagy autizmuszavar (DSM-IV). Az autizmus-spektrumzavarok klasszikus

„alaptípusa”, minőségi és súlyos zavar észlelhető a kommunikáció, szociális kapcsolatok terén, melyet típu-
sos, szűk körű, repetitív, sztereotip érdeklődés és aktivitás kísér. A zavart fejlődés 3 éves kor előtt jelentkezik.
Társulhat értelmi fogyatékossággal, vagy megjelenhet anélkül. 

– Asperger-szindróma. Jellegzetes, súlyos minőségi zavar a szociális kapcsolatok terén, a nonverbális kommu-
nikációs eszközök használatában, melyet szűk körű, repetitív, sztereotip érdeklődési kör és viselkedés kísér.
A nyelvi fejlődési zavar nem jellemző, az értelmi képességek a normál övezetbe esnek. Máig tisztázatlan, hogy
az Asperger-szindróma és a klasszikus autizmus jó verbalitású, jó képességű csoportja azonos vagy elválaszt-
ható alcsoportok. 

– Atípusos autizmus. 3 éves kornál későbbi kezdet lehet jellemző, és/vagy az, hogy nem meríti ki teljes mér-
tékben a gyermekkori autizmus diagnózisához szükséges feltételeket: a három típusosan sérült pszichopato-
lógiai terület közül egy vagy két területen nem vagy enyhe szinten találunk eltérést, a harmadik azonban tí-
pusos autizmus vonásokat mutat. Atípusos autizmust gyakran súlyos értelmi fogyatékosság mellett észlelünk. 

– Nem meghatározott pervazív fejlődési zavar (az angol rövidítésből: PDDNOS). Összességében típusos autiz-
mus fejlődés és viselkedés jellemző, mindhárom terület jellegzetes sérülésével, de a tünetek enyhébb formá-
ban nyilvánulnak meg, jobb kognitív és kommunikációs készségekkel. (Az atípusos autizmust és a nem meg-
határozott pervazív fejlődési zavart a BNO külön a DSM együtt tárgyalja.)

– Gyermekkori dezintegratív zavar. Legalább két év korai, ép fejlődést követően a már megszerzett készségek
elvesztése figyelhető meg (nyelvi készségek, szociális készségek, motoros készségek, játék, hólyag és végbél
kontroll), aminek következtében jellegzetes autizmus viselkedéses kép alakul ki. 

– Rett-szindróma. A betegség nemhez, de nem az X-kromoszómához kötött, lányokban fordul elő többnyire
szórványosan, de családi előfordulást is leírtak. Átmenetei ép fejlődést követően 1-1,5 éves kor körül fejlő-
désmegállás és hanyatlás, ataxia, sajátos kéztördelő mozgások, szerzett microcephalia és az esetek egy ré-
szében autizmus viselkedés jellemzi, melyhez a későbbiekben számos más tünet kapcsolódik. A Rett szind-
róma is megnyilvánulhat enyhébb és súlyosabb formában. Molekuláris genetikai vizsgálattal a kórkép már
azonosítható. 

Az autizmus-spektrumzavar fogalmának tisztázása kapcsán feltétlenül ki kell térnünk egy sok zavart okozó kér-
désre. „Autista vagy „csak” autizmus a viselkedése?” A kérdés azt sugallja, hogy van egy „igazi” állapot és egy
„csak olyan” állapot, a különbségtétel azonban sok félreértéshez vezethet. Talán a viselkedésben tapasztalható
nagyfokú heterogenitás, ami életre keltette ezt a megkülönböztetést. Mint már korábban láttuk, illetve a későb-
biekben tárgyaljuk, autizmus alatt egy körülírt, meghatározóan genetikai hátterű, a viselkedés jellegzetességei
alapján jól definiálható, bár igen változatos megnyilvánulású fejlődési zavart értünk, amely lényegét tekintve és
minőségileg különbözik más állapotoktól. Ahhoz, hogy az autizmussal kapcsolatos, jelenlegi tudásunk és ta-
pasztalatunk alapján tudjuk értelmezni az eltérő fejlődést és viselkedést, mindenképpen célszerű, hogy egységes
és egyértelmű fogalmi rendszert használjunk. Ezért feltétlenül javasoljuk, hogy egy személy viselkedésére, fejlő-
désére akkor használjuk az „autizmus” jelzőt,, ha ebben a sajátos fejlődési zavarban szenved, még akkor is, ha
esetleg csak enyhébb formában. Az adott fejlődés és állapot hátterének megértésében zavaró lenne ezt a fogalmat
olyan viselkedés jellemzésére használni, amely ugyan egyes elemeiben hasonlíthat az autizmusban is észlelhe-
tőhöz (pl. szokatlanul visszahúzódó viselkedés, szegényes kapcsolatok, sajátos hobbi), de egészében nem meríti
ki a diagnózist, eltérő eredetű zavar vagy inkább sajátos személyiségvonásnak tekinthető. 

Jelen írásban , igazodva a nemzetközi gyakorlathoz, az autizmus jelzőt az autizmus-spektrumzavar okozta vi-
selkedés jellemzésére használjuk, az autizmus vagy autizmus-spektrumzavar meghatározással pedig az említett
tágabb fogalmi kategóriát jelöljük, mely alatt a gyermekkori autizmust, Asperger-szindrómát, atípusos autiz-
must és a nem meghatározott pervazív fejlődési zavart értjük. A Rett-szindróma és a dezintegratív zavar lefo-
lyásában, elsősorban annak progresszív jellegében különbözik az előbbi állapotoktól, noha a fejlődés bizonyos sza-
kaszára az autizmus klasszikus tünetei jellemzők. Kerüljük továbbá az autista, mint jelző, vagy különösen mint
főnév használatát. 

2.4. EPIDEMIOLÓGIA

2.4.1. Gyakoriság

Az autizmusspektrumba tartozó zavarokat korábban igen ritka eltérésnek tartották. A legáltalánosabban elfoga-
dott adatok szerint az autizmus prevalenciáját 2-5 tizezrelék között jelölték meg. Ismereteink bővülésével és szem-
léletünk fejlődésével lehetővé vált az addig kallódó, vagy más eltérésekbe sorolt enyhébb illetve kevésbé típusos
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vagy összetettebb esetek felismerése is. Ezeknek az eseteknek a felismerése igen fontos, mert a célzott segítség-
nyújtás szemléletében és jellegében hasonló, mint a súlyos esetekben! A diagnosztikus kritériumok változása és
a szemléletbeli különbségek miatt az elmúlt 50 év epidemiológiai adatai csak igen korlátozottan vethetők össze.
Mai ismereteink szerint az autizmus-spektrumzavarok előfordulási gyakorisága konzervatívabb becslések sze-
rint is 1, mások szerint 5-6 ezrelék! Ez Magyarországon, becsült adatok szerint legkevesebb 50-60 ezer embert je-
lent. Ez a szám sokakat arra engedett következtetni, hogy az autizmus „járványszerű” terjedése figyelhető meg.
A vizsgálatok ezt nem igazolták, a növekedést elsősorban az autizmus új koncepciójával, az új diagnosztikus
szempontokkal és az egyre növekvő társadalmi figyelemmel magyarázzák. 

Kontrollált vizsgálatok alapján a gyakorisági adatok függetlenek földrajzi helytől, etnikai hovatartozástól vagy
társadalmi-gazdasági helyzettől. Az ezzel kapcsolatos korábbi vélekedéseket, miszerint az autizmus a felsőbb
társadalmi rétegek betegsége, minden bizonnyal az okozta, hogy elsősorban ezek a csoportok jutottak el a meg-
felelő szakemberig és ellátáshoz. 

2.4.2. Nemi megoszlás
A fiúk lényegesen gyakrabban érintettek. A teljes spektrumra vonatkozóan a fiú-lány arány: 4:1. Több vizsgálat
tapasztalatai mutatják, hogy az értelmileg is súlyosan érintett csoportban a fiúk érintettsége kevésbé hangsúlyos,
ebben az esetben akár 1:1-2:1 aránnyal kell számolnunk, ugyanakkor a jobb képességű populációban ez az arány
10:1-12:1. Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy a fiúk (genetikailag?) hajlamosabbak az autizmusra,
lányoknál az autizmus kialakulása nagyobb valószínűséggel kiterjedtebb agyi károsodás következménye. 

Az autizmus-spektrumzavarokat tehát ma már korántsem tarthatjuk ritka kórképnek! Ezek az adatok felhívják
a figyelmet arra, hogy nemcsak a szűkebb értelemben vett szakmai közegben, de a szélesebb társadalomban is in-
tenzív ismeretszerzésre és tájékozottságra van szükség a megfelelő ellátás biztosításához és segítségnyújtáshoz. 

2.5. AZ AUTIZMUS-SPEKTRUMZAVAROK ETIOLÓGIÁJA

2.5.1. Genetika

Ma már általánosan elfogadott, hogy az autizmus-spektrumzavarok etiológiájában elsősorban genetikai zavart
kell feltételeznünk. Az iker és családkutatások eredményei azt bizonyították, hogy az állapot családi halmozódást
mutat, az autizmus spektrumba tartozó zavarok többsége komplex genetikai prediszpozíció talaján alakul ki. A
vizsgálatok azt mutatták, hogy az autizmus-spektrumzavar diagnózisát kimerítő eseteken túl, még nagyobb
számban találunk az érintett családokban szociálisan zárkózott, kommunikációban gyenge, sajátos nyelvi és kog-
nitív zavarral küszködő embereket. Ezt a megjelenési formát nevezzük szélesebb fenotípusnak. Úgy tűnik tehát,
hogy az autizmus-spektrumzavarok kialakulása erős genetikai hatás alatt áll, ugyanakkor a genetikai meghatá-
rozottság olyan szélesebb értelemben vett kognitív, szociális-kommunikációs zavarra vonatkozik, mely nem kor-
látozódik az autizmusra. A szociális deficitbe tartozik például az empátia és az érzelmi kölcsönösség hiánya,
gyengesége, egyoldalú, szűk körű érdeklődés. A kommunikációs zavarra jellemző lehet a túlzott vagy éppen be-
szűkült kommunikációs késztetés, a nyelvi, pragmatikai nehézségek. A szélesebb fenotípus tehát, a autizmus
spektrumon kívül eső, de az említett sajátos nehézségekkel küszködő csoportot jelöli. Ezek a vizsgálatok azt su-
gallják, hogy az autizmus fenotípus messze túlterjed a tradicionális diagnózison. A tünetek minőségükben nagyon
hasonlóak az autizmushoz, de súlyosságukban és a következményeket illetően egyértelműen különböznek, és át-
lagos intellektuális képességek kísérik. 

A további kutatások ma már a gének azonosítása irányában folynak. Az érintett gének száma 5 és 10 között fel-
tételezhető. A felelős gének illetve a genotípus ismerete és a klinikai szindrómának való megfeleltetése jelentős
előrelépést hozhat a biokémiai és patofiziológiai folyamatok megértésében és a fenotípust befolyásoló környezeti
faktorok feltárásában. Új utat nyithat a célzottabb kezelés és a hatékony genetikai tanácsadás terén.

2.5.1. Autizmus és egyéb állapotok, betegségek közötti kapcsolat
Bár az adatok sokszor ellentmondásosak, a 70-es évek óta az autizmust számos betegséggel hozták összefüg-
gésbe, ennek az összefüggésnek a természete azonban kevéssé tisztázott. A kongenitális rubeola és a fenilketo-
núria korábban jelentősnek vélt szerepét ma már nem erősítik meg. A legszorosabb összefüggést autizmus és
epilepszia előfordulása között találták. Az epilepszia ebben az esetben ritkábban a kisgyermekkorban, jellem-
zőbben azonban a serdülőkorban és fiatal felnőttkorban jelenik meg, átlagos előfordulása 20%. Az átlagos elő-
fordulásnál gyakrabban várható autizmus kialakulása fragilis X szindrómában, sclerosis tuberosában és neuro-
fibromatosisban. A fragilis X-szindróma a genetikai eredetű mentális retardációk egyik leggyakoribb oka. A be-
tegség hátterében az X-kromoszóma egyik karjának törékenysége áll, amely célzott kromoszóma vizsgálattal ki-
mutatható. A mutációt hordozó nők többnyire tünetmentesek vagy enyhe tünetekkel rendelkeznek, fiúgyerme-
keikben azonban mentális retardáció és sajátos  diszmorfiás jegyek figyelhetők meg. A szklerózis tuberoza auto-
szomális, domináns öröklődésű betegség, gyakoriak az új mutációk. A mentális retardáció mellett sajátos bőrel-
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változások és epilepszia előfordulása jellemző. A neurofibromatosis szintén autoszomális, domináns öröklődést
mutat. Jellemzők a testszerte megjelenő neurofibrómák, jóindulatú tumorok, melyek a perifériás idegek és az
agyidegek ideghüvelyeiből indulnak ki.

Hallás-és látássérült gyermekek gyakran mutatnak súlyos kommunikációs és szociális zavarokat, sajátos szte-
reotip viselkedést, azonban ez összességében gyakran az érzékszervi sérülésnek tulajdonítható és nem meríti ki
az autizmus-spektrumzavar kritériumait. Különös figyelemmel kell lennünk ezekben az esetekben, mert az ér-
zékszervi sérülés és autizmus együttes előfordulása sem kizárható, mely nem ritkán okoz differenciáldiagnosz-
tikai nehézséget.

Az utóbbi években több kutató hívta fel a figyelmet az autizmus és immunizáció esetleges kapcsolatára, kü-
lönösen a kanyaróoltásra. A feltételezés a kanyaró vírus patogén szerepére és az oltóanyagban használt tartósí-
tószerre (thiomersal) egyaránt vonatkozik. A vizsgálódások ezzel kapcsolatban is ellentmondásosak, tudomá-
nyos igényű vizsgálatok azonban mindeddig nem támasztották alá ezt a feltételezést. Nem mutat adat arra, hogy
oltott gyerekek esetében gyakoribb lenne az autizmus-spektrumzavarok előfordulása, vagy hogy az oltás beve-
zetésével összefüggésben változtak volna az epidemiológiai adatok. További vizsgálatokra természetesen szük-
ség van, addig pedig komoly megfontoltságra, hiszen a kanyaró oltás elutasítása és a kanyaró esetleges járványos
előfordulása igen komoly veszélyt jelenthet!

2.5.2. Pre- és perinatalis tényezők 
A genetikai okok mellett lényegesen kisebb szerepe van a szülés körüli ártalmas eseményeknek, ugyanakkor
egyes esetekben ha nem is bizonyítható, nem kizárható az oki szerepük. Az anamnesztikus adatokat áttekintve
azt tapasztaljuk, hogy autizmussal élő gyermekek esetében gyakoribbak az anamnézisben a terhesség és a szü-
lés alatti komplikációk. A szülés körüli problémák esetében a vizsgálati eredmények arra engednek következtetni,
hogy ezek gyakran a magzat veleszületett zavarának (pl. a gyakori  izomhipotóniának) következményei. Peri-
natális ártalom feltételezése esetén gyakoribb, hogy az autizmustünetek kiterjedt idegrendszeri károsodással, je-
lentős fejlődésbeli elmaradással állnak összefüggésben.

2.5.3. Neuroanatómiai vizsgálatok
Hogyan és hol okoznak a központi idegrendszerben zavart az említett tényezők? A képalkotó és funkcionális
képalkotó eljárások robbanásszerű fejlődése az utóbbi évtizedben, komoly eredményeket hozott ezen a területen
is. Már Kanner leírta, hogy az általa megfigyelt gyerekek fejkörfogata nagyobb az átlagosnál. Ez a tény az MR vizs-
gálatok elterjedésével kapott újabb figyelmet. Egyes vizsgálatok szerint autizmussal élő kisgyermekek agytérfo-
gata 10 %-al megnövekedett, ugyanakkor ez az arány nem tapasztalható még az újszülöttkorban és felnőttkor-
ban sem érzékelhető. Nem világos még, hogy a növekedés milyen mértékben érinti az agy egyes területeit. Az ész-
lelt növekedés és az autizmus tüneteinek súlyossága között mindeddig nem találtak összefüggést. 

Az agy másik intenzíven kutatott területe a limbikus rendszer, különösen az amygdala és a hyppocampus sze-
repe az autizmus kialakulásában. 

A funkcionális képalkotó eljárások lehetővé tették azoknak a körülírt agyi területeknek a feltérképezését, ame-
lyek az autizmust meghatározó kognitív, viselkedési és szociális-emocionális tünetekért lehetnek felelősek. Rá-
világítottak egyes kérgi területek szerepére, elsősorban a frontális és a temporális lebenyben. 

Számos vizsgálat történt a kisagy szerepével kapcsolatban. Több vizsgálatban mutattak ki szövettani eltéré-
seket, a vermis hypoplasiáját illetve a kisagyi-kérgi összeköttetések diszfunkcióját. .

A neurotranszmitterekkel kapcsolatos vizsgálatok egyelőre ellentmondásosak, terápiás konzekvenciák nem
vonhatók le.

2.6. AZ AUTIZMUS-SPEKTRUMZAVARRAL ÉLő GYERMEKEK VISELKEDÉSE

Minden autizmussal élő gyermek viselkedése más és más! Első pillantásra, vagy kevésbé hozzáértő szem számára
egy átlagos intellektusú, jó verbalitású, passzív viselkedésű, autizmussal élő gyermek és egy súlyosabb értelmi
elmaradást mutató, nem beszélő, számos bizarr tünetet mutató, ugyancsak autizmussal élő gyermek kevés ha-
sonlóságot mutat. A tünetek látszólag nagy mértékben különböznek egymástól, mégis ebben a fejlődésben és vi-
selkedésben igen heterogén csoportban a háttérben mindig megtalálható a jellegzetes, minőségi zavar a szociá-
lis interakciók, a kommunikáció és a képzeleti működések terén, melyet szűk körű, repetitív érdeklődés és akti-
vitás kísér. 

Az autizmus-spektrumzavar diagnózisa tehát a jellegzetes – a fejlődésben és a viselkedésben megnyilvánuló
– sérülés alapján állítható fel, mely Lorna Wing után a károsodások triászaként (minőségi sérülés a szociális in-
terakciók, a kommunikáció és a képzeleti működések terén) ismert. 

2.6.1. Minőségi zavar a szociális interakciókban
A szociális fejlődésben és viselkedésben megfigyelhető eltérések alapvetően minőségi és nem mennyiségi zava-
rok! Az autizmus-spektrumzavarokra jellemző szociális sérülésre nem a kevés vagy éppen túlságosan sok kap-
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csolat a jellemző, hanem mindenek előtt a kölcsönösség és annak fenntartására való törekvés hiánya, a szociális
szabályok megértésének hiánya, a szociális jelzések (pl. szociális tartalmú gesztusok) megértésének és azok hasz-
nálatának zavara és a másokkal való élménymegosztás zavara.

„…a többi diák csúfolódásának és zaklatásának komoly célpontja lettem, igaz ekkoriban kezdtem megtanulni, hogyan
védhetem meg magam, és arra is rájöttem, hogy az emberi viselkedésnek és magatartásnak sok olyan íratlan sza-
bálya van, amelyeket rajtam kívül mindenki ismer.” (Marc Segar)

Lorna Wing a szociális fejlődés és viselkedés zavarai alapján négy csoportot különített el: izolált típus; passzív
típus; aktív, bizarr típus; formális, mesterkélt típus. Az egyes csoportok viselkedése között nincs éles határ, sőt a
fejlődés során nem ritka, hogy a szociális viselkedés olyan mértékben változik, amely már egy másik csoportra
jellemző. 

2.6.1.1. Az izolált típus
Talán ez a viselkedés hasonlít leginkább Kanner eredeti leírásához. Jellemző, hogy az érintettek a szociális kör-
nyezetükről szinte egyáltalán nem vesznek tudomást, a környezet felé nem kezdeményeznek, a feléjük irányuló
kezdeményezéseket figyelmen kívül hagyják, vagy elhárítják. A szélsőséges érzelmeken kívül mimikájuk rend-
kívül szegényes. Szemkontaktust ritkán létesítenek, inkább „átnéznek” környezetükön. A testi kontaktust gyak-
ran elutasítják. Kéréseiket gyakran a felnőtt eszközszerű irányításával jelzik, anélkül, hogy ezt pillantásukkal kí-
sérnék, ruhájuknál fogva, vagy kezüket irányítva vezetik őket például a kívánt tárgyhoz. A tárgy megszerzésé-
vel azonban a másik személy iránti érdeklődésük megszűnik. 

Ugyanakkor nagymozgásos játékokban, csiklandozásban, pörgés – forgásban szívesen részt vesznek, ilyen
erősen motivált helyzetben nem ritka, hogy szemkontaktust is létesítenek a folytatás érdekében. 

Igen félrevezető és nem ritka, hogy a szemkontaktus létesítését az autizmust kizáró vagy igazoló tünetnek
tartják. Az autizmus-spektrumzavaroknak azonban egyetlen olyan tünete sincs, amelyet önmagában diagnosz-
tikus értékűnek tarthatnánk. A tüneteket mindig a fejlődés tükrében és a teljes viselkedéses kép ismeretében ér-
tékeljük! A szemkontaktus esetében igaz, hogy számos érintett nem veszi föl, vagy kerüli, azonban mások igen
gyakran néznek szembe. Ami azonban a legtöbb esetben sérült, az a szemkontaktus megfelelő használata a szo-
ciális kapcsolatok szabályozásában, melynek célja többek között a másik figyelmének fenntartása, „ellenőrzése”,
a szociális időzítés jelzése. 

Gyermekkorban a szociális kapcsolatok megítélésének fontos terepe a kortárs közösség. Az izolált, autizmus-
sal élő gyermekek kortárs közösségben gyakran pánikba esnek, vagy teljesen közömbösek a többiek iránt. Közös
tevékenységbe nem vonhatók, magukba zárkóznak. 

A visszahúzódás erre a csoportra ugyan gyakran jellemző, de megint csak nem kizárólagos tünete az autizmus-
spektrumzavaroknak! Az intenzív szociális közeledés és kapcsolatteremtés – mint azt később látni fogjuk – nem
mond ellent az autizmus diagnózisának!

„Egyszer azt olvastam, hogy az autizmus a valóságtól való visszahúzódás……….., de ez nagyon félrevezető. Téve-
dés lenne….(ezt) mondani, hiszen ez azt jelenti, hogy az embernek ahhoz, hogy valamilyen okból visszahúzódjon a
valóságtól, először is tudnia kell, hogy az mit jelent. Szerintem ezt úgy kellene leírni, hogy ez elsősorban a valóság
megértésére való képtelenséget jelenti, amelynek következtében a személy visszahúzódóvá válik” (Therese Joliffe)

2.6.1.2. A passzív típus
Az ebbe a csoportba tartozók a környezet kezdeményezéseit rendszerint nem utasítják el, de ők maguk ritkán kez-
deményeznek. Szemkontaktus-használatuk szegényes, de figyelmeztetésre ránéznek a másik emberre. Kortárs kö-
zösségben közös játékba bevonhatók, az irányítást elfogadják, az utasításokat teljesítik, ezért a játszótársak álta-
lában szívesen vonják be őket játékukba. Egy passzív viselkedésű gyermek ideális „kisbaba” a „papás-mamás-
ban”, vagy ugyancsak ideális páciens az orvosos játékban. A játékban azonban nem kreatívan vesz részt, és ha
szerepváltásra van szükség, kiesik a játékból. 

A passzív viselkedésű gyermekek az „ideális” gyermekek otthon is és a közösségben, viselkedésük jól irá-
nyítható, de a szociális szabályokat nem értik, nem tudnak azokhoz alkalmazkodni. 

Az autizmusspektrumban az ő viselkedésük a legelfogadhatóbb a környezet számára, ugyanakkor a diagnó-
zis és a terápia szempontjából is fokozottan „veszélyeztetett” csoport, hiszen markáns viselkedésükkel kevésbé
hívják fel magukra a figyelmet!

2. A pervazív fejlődési zavarok az autizmus spektrum
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2.6.1.3. Az aktív, bizarr típus
Az ebbe a csoportba tartozók aktívan kezdeményeznek a környezetük felé – talán néha kissé túlságosan is sok-
szor – de közeledésük rendszerint egyoldalú, a kapcsolat kölcsönösségét, a másik fél szempontjait, érzelmeit fi-
gyelmen kívül hagyják. Legtöbbször saját szükségleteik kielégítése érdekében keresik a kapcsolatot, vagy a part-
nert saját érdeklődésükbe tartozó „monológokkal” tartják szóval. Szemkontaktust többnyire használnak, de az
időzítés, irányítás zavart, nem ritka hogy hosszan, szinte zavarbaejtően „bámulnak” a beszélgető partnerre. Fi-
zikai közeledésben gyakran nem ismerik fel, ha túl szorosan ölelnek, vagy a másiknak fájdalmat okoznak. 

Kortársak között gyakran keverednek konfliktusba, viselkedésüket nehezen tudják kontrollálni. 
Gyakori közeledésük miatt gyakran késlekedik a diagnózis, pedig valójában kevés megértésük és eszközük van

a másokkal való kapcsolatok kialakításához. 

2.6.1.4. A „formális, mesterkélt” típus
Ezt a viselkedési formát inkább serdülő vagy fiatal felnőttkorban látjuk. A jó képességű, jó verbalitású személyek
felnőttkori viselkedésére lehet jellemző. Szociális kapcsolataikra jellemző a túlságosan merev, szokatlan mérték-
ben udvarias viselkedés. Viselkedésüket többnyire az az erőfeszítés határozza meg, hogy a környezet által el-
vártnak megfeleljenek, amit a szociális szabályok merev betartásával igyekeznek elérni. Valójában kevéssé értik
a szociális élet szabályait, nem tudnak azokhoz rugalmasan alkalmazkodni, ezért a merev szabályok jelentik a
megfelelő viselkedésben a segítséget. Ugyanakkor a valós megértés hiányában bármilyen apró változás (mely a
szociális kapcsolatok velejárója) könnyen kizökkenti őket, nem tudnak azokhoz rugalmasan alkalmazkodni. 

2.6.2. Minőségi zavar a kommunikációban
Az autizmus-spektrumzavarokban tapasztalt kommunikációs sérülés nem azonos a nyelvfejlődési zavarral, bár
a nyelvi fejlődés igen gyakran zavart! A nyelvi készségek többnyire sérültek, de épek is lehetnek. Helyes nyelv-
tani, szókincsbeli, jelentéstani készségek mellett is sérültek azok a készségek, melyek meghatározzák a nyelv he-
lyes használatát egy adott szociális kontextusban. (pragmatikai nehézségek). Minőségi zavart elsősorban a nyelv
kommunikációban történő megfelelő használatában tapasztalunk. 

2.6.2.1. Beszédhasználat
Az igen gyakran társuló nyelvfejlődési zavar tünetei is változatosak. A beszédfejlődés késése gyakori. Átlagosan
minden negyedik, ötödik autizmussal élő gyermek egyáltalán nem tanul meg beszélni. Előfordulhat ugyan, hogy
egy-egy szót elkezd használni, de ezeket a későbbiekben gyakran elhagyják. 

A beszélő gyermekek is változatos mértékben és módon sajátíthatják el a beszédet. Gyakori jelenség, hogy a
hallottakat, olykor csak az utolsó szót, máskor az egész mondatot megismétlik. Az ismétlés a normál beszédfej-
lődés során is megfigyelhető, vagy gyakori beszédértési zavarral küszködő gyermeknél, azonban autizmussal
élő gyermekeknél ez gyakran tartósan fennmarad és minőségében is eltér. A megismételt szót vagy olykor egész
szövegeket gyakran ugyanolyan intonációval adják vissza, ahogy azt eredetileg hallották. Ezt a „papagáj-szerű”
visszaismétlést hívjuk echoláliának. Az echoláliák gyakran a szituációhoz illeszkedően, máskor attól látszólag
teljesen függetlenül jelentkeznek.

„Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy miért ismételgetem a mondatokat pontosan ugyanúgy, ahogyan hallottam
őket, és ugyanolyan hangon, mint az aki elmondta őket. …..Most már tudom, hogy erre több válasz is van. 
Először is, olyan keményen kell dolgoznunk a beszéd megértéséért, hogy amikor a szavak végül is eljutnak az agyun-
kig, akkor látszólag ugyanúgy vésődnek be, ahogyan hallottuk őket. 
Másodszor, mivel elég nagy erőfeszítés megpróbálni beszélni – különösen akkor, amikor éppen csak elkezdtünk be-
szélni tanulni – hogy nem tudunk mást tenni, mint egyszerűen visszaadni azt, ami az emlékezetünkben van. 
Harmadszor, hosszú időn át annyira kevés elképzelésünk volt a beszédről, és ez az egész olyan nagy erőfeszítés-
nek tűnik, hogy szinte azt hisszük, nekünk is ugyanolyan hangon kell kimondanunk a szavakat, mint annak a sze-
mélynek, akitől hallottuk őket. Úgy tűnik, nem vagyunk tisztában azzal, hogy a szavakat különféle hangokon is ki lehet
mondani, és hogy a kifejezésnek alternatív módjai is vannak. 
Negyedszer, azelőtt előfordult, hogy ugyanazt a szót ismételgettem újra meg újra, mert ettől nagyobb biztonságban
éreztem magam. 
Ötödször, azt hiszem, hogy először azért kezdtem a mondatokat ugyanúgy megismételni, mint ahogy hallottam őket,
mert magamtól csak egy-két szóval tudtam előhozakodni, és ez jó módszernek tűnt ahhoz, hogy hosszabb monda-
tokkal is kísérletezzek még akkor is, ha nem én gondoltam ki őket.” (Therese Joliffe)

Az autizmussal élő gyermekek egy része sohasem lép túl az echolált beszéden, mások önálló szavakat, monda-
tokat is elkezdenek használni. Jellemző lehet a későbbiekben az azonos hangzású vagy ellentétes jelentésű sza-
vak keverése, szokatlan, új szavak kitalálása és igen gyakoriak a grammatikai hibák, például a helytelen rag-
használat, személyes névmások, névutók keverése. 
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Azok az autizmus-spektrumzavarral élők is – többnyire jó képességű személyek –, akik formailag helyesen be-
szélnek, sajátos nyelvi nehézséggel küszködnek. Némelyek spontán igen keveset, mások túl sokat beszélnek. A
hétköznapi beszédben a gyerekek sokszor szokatlanul felnőttes szófordulatokkal élnek vagy merev, szokatlan,
túlságosan pedáns kifejezéseket használnak. Ez a „pedantéria” néha olyan mértékű, hogy pl. egy-egy dologra
kizárólag csak ugyanazt a meghatározást használják és ezt másoktól is elvárják. Néha következetesen, különle-
ges, kitalált szavakat használnak (neologizmák). Gyakran ugyanazt a kérdést teszik fel újra és újra, amelyre tud-
ják már a választ, de lehet, hogy szűkebb érdeklődési körükbe tartozik, vagy éppen az újra elhangzó válasz je-
lent biztonságot az egyébként igen zavaros kommunikációban. Legnagyobb kihívást számukra az jelenti, hogy
az elsajátított nyelvet az adott szociális környezetben és helyzetben megfelelően használják. A nyelvhasználatnak
ezt a jellemzőjét nevezzük pragmatikának. A pragmatikai készségek zavara igen sokféleképpen jelentkezhet.
Gyakran kizárólag őket érintő monológokkal szórakoztatják a másik felet, nem veszik észre, ha az félbe akarja sza-
kítani a beszámolót. Bizonytalanok abban, hogy ők mikor szakíthatnak meg egy beszélgetést és hogyan kapcso-
lódhatnak be a beszélgetésbe, ezért inkább csendben maradnak, vagy egy valójában oda nem illő, esetleg meg-
hökkentő megjegyzéssel próbálkoznak. A beszélgetés íratlan, bonyolult szabályainak betartása még felnőttkor-
ban is nehéz helyzetek elé állíthatja őket. Miről lehet, kell vagy szabad beszélgetni, kivel, hogyan? Hogyan kezd-
jem el? Mikor beszélhetek én és mikor más? Mikor szabad viccelnem? Mért baj, ha őszinte vagyok? Mit tegyek,
ha nem értek valamit? Ezek olyan kérdések, amelyek az autizmussal élő embert a leghétköznapibb szituációban
is bizonytalanságban hagyják. Bármilyen meghökkentően hangzik, a beszélgetést is tanulniuk kell. 

2.6.2.2. Beszédértés

„Emlékszem, hogy amikor kicsi voltam, a beszéd egyáltalán nem tűnt számomra fontosabbnak a többi hangnál. Egy
ideig úgy tűnt, hogy a beszédhangok csak úgy egymásba olvadnak anélkül, hogy bármi értelmük lenne, és olyan za-
varos betűhalmazt alkotnak, amelyet nagyon nehéz reprodukálni, nem hogy megérteni.” (Therese Joliffe)

A beszéd megértése hasonlóan változatos képet mutat, mint a beszédhasználat. Sokan súlyos megértési nehéz-
ségekkel küszködnek, nevükre sem figyelnek fel, egyszerű kéréseket nem követnek. Legtöbbjük, ha nem is ilyen
súlyos, de mindenképpen jelentős beszédértési zavarral él. Az ismert helyzet, vagy a környezet gesztusai segít-
séget jelenthetnek, ezért elfedhetik a valódi beszédértési problémákat. A beáramló szóbeli információból sokszor
csak egy-egy ismert szót ragadnak ki, mely félreértésekhez vezethet. A hasonló hangzású, vagy elvont tartalmú
szavak különös nehézséget jelenthetnek. Az írott szó megértése könnyebbnek tűnik mint a hallottaké.

„Ha valaki beszél hozzám, nagyon kell erőlködnöm, és nagyon alaposan oda kell figyelnem ahhoz, hogy egyáltalán
esélyem legyen a szavak felismerésére. Az iskolában…..segített, hogy az adott témákról előre tudtam olvasni, a dol-
gok a táblára is fel voltak írva,….a tanárok pedig….úgy tűnt, hogy minden egyes mondat után egy-két másodperc szü-
netet tartanak, ez pedig lehetővé tette számomra, hogy pontosabban kitaláljam, mit is hallottam. Könyvek olvasá-
sakor ez a probléma gyakorlatilag megszűnik, mert azonnal látom, hogy mik a szavak.” (Therese Joliffe)

Az autizmus-spektrumzavarral élők jellegzetes nehézsége a szavak elsődleges jelentése mögötti tartalom meg-
értése, ezért gyakori a szó szerinti értelmezés. A „Majd megpukkadtam mérgemben!” vagy „Leszakad a karom!”
„Elvitte a cica a nyelved?” kifejezések komoly ijedelemmel tölthetik el őket. Hasonló okok miatt nehézséget okoz-
hat számukra a verbális humor megértése. 

2.6.2.3. Intonáció
A legtöbb autizmussal élő embernek szokatlan az intonációja. Túl magas vagy éppen szokatlanul mély hangon
beszélnek, esetleg minden árnyalat nélkül, szinte gépiesen monoton módon. Nehézséget okozhat a hangerő meg-
felelő szabályozása. 

2.6.2.4. A non-verbális kommunikáció használata és értése
A kommunikáció zavara a beszéd használatának és értésének nehézségein túl magába foglalja a non-verbális jel-
zések sérült használatát és értését. A beszéd hiánya vagy szegényessége esetén nem tapasztaljuk, hogy a kifeje-
zés nehézségeit nonverbális eszközökkel kompenzálnák. A beszédzavarokkal küzdő, de nem autizmus emberek
(pl. hallássérült, nyelvi fejlődési zavarral küzdő, vagy idegen nyelvű környezetbe kerülő ember) számos non-
verbális jelzést, gesztust, mimikát stb. használnak a kommunikáció megsegítésére. Autizmussal élő embereknél
a kommunikáció ezen alternatív útjai is gátoltak. 

Kéréseiket a felnőtt kezének irányításával, vagy a tárgy után nyúlással jelzik, de nem, vagy rendszerint későn
alakul ki a szabályos mutatás. A mutatás is gyakran az egész kéz használatát jelenti, és csak igen késve jelenik meg
az egyujjas mutatás. Egyszerű gesztusok többnyire kialakulnak, pl. fejrázás, bólintás, de összetettebbeket, vagy
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szociális tartalmúakat ritkán vagy igen késve használnak.  Mimikájuk gyakran igen szegényes, szélsőséges ér-
zelmek (öröm, harag) általában egyértelműen tükröződnek, de árnyaltabb arckifejezésekkel ritkán találkozunk. 

2.6.3. A képzeleti működés zavara
Ez a megfogalmazás gyakran vezet félreértésekhez. Képzelet alatt itt semmi esetre sem a fantázia tevékenységet
értsük! A képzeleti működés korlátai, rugalmatlansága gyermekkorban elsősorban a játéktevékenységben fi-
gyelhetők meg. 

„Két éves korában az a világ és azok a személyek akik Robint körülvették, elsősorban elkerülést váltottak ki belőle.
Csak a „részletekre” koncentrált, anélkül, hogy vágyott volna az „egész” megértésére, felfedezésére. Az autók ke-
rekei, a húzható játékok madzagja vagy a dobozok teteje érdekelték. Minden olyan beavatkozás, lelkesítő hang vagy
fizikai irányítás, amely abban próbálta segíteni, hogy „megfelelően játsszon”, kétségbeesett sikítást váltott ki.” (Julia
Moor, szülő)

Autizmussal élő gyermekek többnyire képtelenek arra, hogy önálló, kreatív mintha-játékot, szerepjátékokat ját-
szanak. A játékokkal elsősorban fizikai tulajdonságaik mentén ismerkednek, játszanak. Gyakran ütögetik, felü-
letüket simogatják, vagy éppen forgó alkatrészeiket figyelik. Gyakori, hogy a játékokat, tárgyakat egyenletes so-
rokba rendezik. Sokan egy idő után képesek a funkció szerinti játékra, eljátszanak játékokkal egy-egy cselekvést,
történetet, de a rugalmasság és a kreativitás többnyire ekkor is hiányzik. Jó képességű gyermekeknél gyakran ta-
pasztaljuk, hogy komplex szerepjátékokat játszanak el, alaposabb megfigyelés azonban azt mutatja, hogy ezek a
játékok inkább egy-egy megfigyelt esemény „szó szerinti” utánzását, szinte begyakorlását jelentik, gyakran is-
métlődnek, spontán, új elemek ritkán kerülnek bele. Kortársak ritkán kapcsolódhatnak be ebbe a játékba, ha igen,
akkor rendszerint őket is a saját történet eljátszására, saját szabályainak követésére igyekszik rávenni, szerep-
csere és módosítás nehezen képzelhető el. Mások gondolatmenetébe, ötleteibe, érzéseibe nem tud belehelyez-
kedni, ezért csak sajátjai mentén tudja elképzelni a játékot. 

„Mindenki, mindig azzal jött, hogy nincsenek barátaim. Pedig a világom tele volt velük. Sokkal varázslatosabbak,
megbízhatóbbak és valódibbak voltak, mint a többi gyerek. Garantáltan, mert saját magam alkotta világ volt, ahol nem
kellett állandóan ellenőriznem magamat vagy a tárgyakat, az állatokat és a természetet.” (Donna Williams)

Nem ritka, – itt megint csak igen jó képességű gyerekekről van szó – hogy összetett, kitalált „világot” alkotnak
meg fantáziájukban, mely az általuk kialakított szabályok szerint működik. Ez a világ és szereplőik viselkedése
kiszámítható és követhető a „valódi” világgal szemben.

Serdülők és felnőttek – bár sok fejlődés és változás figyelhető meg – továbbra is meghatározó nehézségekkel
küszködnek ezen a területen is. Nem vagy kevéssé képesek megérteni mások érzéseit, érzelmeit, ezért az élmé-
nyek, öröm és bánat megosztására nem vagy csak korlátozottan képesek. Saját elképzeléseiket, gondolataikat ne-
hezen tudják másokkal megosztani, a tapasztalatokat kevéssé tudják hasznosítani a tervezésben. Autizmussal
élők számára a közös élmény, és az ebből származó öröm többnyire ismeretlen marad. Örömüket sokkal inkább
saját, szűk körű érdeklődésükben és tevékenységükben találják meg. 

2.6.4. Sztereotip, repetitív érdeklődés és tevékenységek
A rugalmas, kreatív képzeleti működés hiányának vagy zavarának következménye a korlátozott, ismétlődő jel-
legű viselkedés. Autizmussal élők számára kevés örömet jelentenek a kreatív, rugalmas gondolkodást igénylő te-
vékenységek, kevéssé élvezhető számukra a másokkal való élmény és gondolatmegosztás, így ezeknek a tevé-
kenységeknek a helyét az ismétlődő, szűk körű, sztereotip aktivitások veszik át. 

Ezek az elfoglaltságok nem okoznak meglepetéseket, nem igényelnek folyamatos változtatást, messzemenő-
kig kiszámíthatóak, ezért biztonságot, nyugalmat jelentenek. 

„Életem nagy részét a dolgok hátterében rejlő mintázat megfejtésével töltöttem. A megrögzött szokások, az idő-
pontok, a konkrét útvonalak és a rituálék segítenek rendszert teremteni az élet elviselhetetlen zűrzavarában.” (The-
rese Joliffe)

A legegyszerűbb formája ezeknek a tevékenységeknek a különböző szenzoros ingerekkel való ismételt találko-
zás. Tárgyak szájba vétele, szagolgatása, ütögetése, vagy egy ajtó, fiók újbóli becsapása, bizonyos hangok, pl. a
papír sercegésének hallgatása, fények – árnyékok nézegetése, a villanykapcsoló kapcsolgatása, tárgyak egészen
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közelről való megfigyelése. „Üresjáratokban” vagy szorongást keltő helyzetekben ezek a viselkedések felerő-
södnek. Ezek az egyszerű, ismétlődő tevékenységek elsősorban gyermekeknél figyelhetők meg vagy súlyosan sé-
rült felnőtteknél maradnak meg. 

„Órákig el tudtam üldögélni a tengerparton, és csak pergettem a homokszemeket az ujjaim között, miniatűr hegye-
ket alkotva. Minden egyes homokszem annyira érdekelt, mintha tudós volnék, aki mikroszkópon át vizsgálja tárgyát.
Máskor tüzetesen megvizsgáltam az ujjaim minden egyes barázdáját, úgy követtem őket, mintha útvonalak volnának
egy térképen.” (Temple Grandin)

Gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt gyakran megfigyelhető a változásokkal szembeni ellenállás, bizonyos,
nem funkcionális rutinokhoz vagy szokatlan tárgyakhoz való ragaszkodás. Az ebbe a körbe tartozó tünetek vál-
tozatosak, szinte ahány gyermek, annyiféle. Jellemző lehet, hogy bizonyos tevékenységek sorrendjén vagy meg-
szokott módján gyakran nehezen változtatnak, pl. ragaszkodnak tárgyak helyéhez, útvonalhoz, bizonyos éte-
lekhez, esetleg egyes tevékenységeket kizárólagosan egyes személyekhez kötnek. 

Érdeklődési körükbe olyan szokatlan dolgok tartozhatnak mint pl. a vízcsapok, csatornafedők, vezetékek, más-
kor egészen szokványos dolgok, mint például az autók, számok, betűk, ez utóbbi esetben is azonban jellemző,
hogy az érdeklődés intenzitása lényegesen nagyobb mint általában, sokszor szinte kizárólagos, idejük nagy ré-
szét az ezzel kapcsolatos tevékenység tölti ki, olykor bizarr viselkedési formában. A játékokban gyakran egészen
más köti le őket, mint kortársaikat, képeskönyvek helyett kizárólag betűket és számokat tartalmazó könyvek ér-
dekelhetik, vagy esetleg egy jelentéktelen részlet foglalja le őket.

Gyakori az érdeklődés egyes TV műsorok iránt, jellemző a hang és fényeffektusokkal járó vetélkedők nézése,
vagy sorozatok, reklámok figyelése, melyekben valószínűleg az ismétlődés a legmegragadóbb számukra. Lehet-
séges, hogy egy mesefilmnél nagyobb örömet okoz a filmvégi stáblista figyelése, mint a film megnézése. 

Jó képességű és idősebb gyermekeknél illetve felnőtteknél ez a viselkedés egy-egy sajátos, szűk körű érdeklő-
dési körben és az ehhez kapcsolódó tevékenységekben nyilvánul meg. Gyakori érdeklődési körök például a vo-
natok vagy más közlekedési eszközök, bolygók, dinoszauruszok, tudományos fantasztikus történetek, figurák.
A témák a végtelenségig sorolhatók. Az érdeklődésnek megfelelő tevékenységekbe tartozik a témáról való vég-
telen adatgyűjtés, ezek megtanulása, és az erről való értekezések. Jellemző azonban, hogy az általában lenyű-
göző tudás gyakran mechanikus, a gyakorlatban a legtöbben kevéssé tudják alkalmazni. Elképzelhető, hogy egy
autizmussal élő ember sajátos érdeklődési körébe tartoznak a közlekedési eszközök, kívülről fújja a buszmenet-
rendeket, de ha valaki útbaigazítást kér tőle, könnyen elbizonytalanodik. 

2.6.5. A viselkedés egyéb jellemzői
A következő viselkedéses jegyek igen gyakoriak, de a korábbi, a diagnózis alapját képező csoportokba nem be-
sorolhatók. 

2.6.5.1. A mozgás és testtartás rendellenességei
Sztereotip mozgások, a legtöbb esetben megfigyelhetők, és sokszor a felnőttkorban is megmaradnak. Gyakori a
kezek repkedő, csavaró mozgása, ujjak lebegtetése, az egész test megfeszítése, ugrálás, tengely körüli forgás, ülve
vagy állva való himbálózás. Gyakran figyelhetünk meg sztereotip módon ismétlődő grimaszokat, sok gyermek
lábujjhegyen jár. Ezek a mozgások többnyire akkor jelentkeznek vagy erősödnek, amikor az érintett örül, vagy
izgatottá, nyugtalanná, feszültté válik. Konstruktív tevékenység közben erőteljesen csökkennek, vagy egyáltalán
nem jelentkeznek. Ezeknek a mozgásoknak egy része – pl. izgatott állapotban az összetett testmozgások, beleértve
a kezek repkedő mozgását – egy-két éves, egészségesen fejlődő gyermekeknél is gyakori. Autizmussal élő gyer-
mekeknél ezek a mozgások tartósan fennmaradhatnak, illetve egyéb bizarr mozgások jelentkezhetnek. 

Az autizmussal élő gyermekek egy része kifejezetten ügyes mozgású, néha ijesztően bátran másznak magasra,
vagy egyensúlyoznak keskeny csöveken, gerendákon. Az ijedelmet az okozhatja, hogy veszélyérzetük gyakran
nincs, ezért az átlagosnál is fokozottabb figyelmet igényelnek. 

A gyermekek és felnőttek egy másik csoportja kifejezett ügyetlenséget, sutaságot mutat nagymozgásaiban, ez
talán leginkább az Asperger szindrómával élőkre jellemző. Sokaknak furcsa, merev a testtartása, amely inkább
felnőttkorra válik feltűnővé. 

Annak ellenére, hogy a játékokhoz szükséges nagymozgásokat legtöbbször elsajátítják, közös játékokban gyak-
ran látjuk, hogy ügyetlenkednek. Ez sokkal inkább szociális sérülésükből, a játékszabályok meg nem értéséből
fakad, mintsem a nagymozgások zavarából.

Finommozgásaikban is eltérő képet nyújtanak. Egyesek bámulatosan ügyesen manipulálnak apró eszközök-
kel, vagy pörgetnek tárgyakat. 

Az utánzás jelentős lépés a tanulási folyamatban, melyet a gyermekek egy éves koruk előtt elsajátítanak. Au-
tizmussal élő gyermekek rendszerint későn, egyesek egyáltalán nem képesek az utánzásra. A vártnál később
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kezdenek integetni vagy tapsolást utánozni, az utánzást sokszor lépésenként kell megtanítanunk nekik. Mások,
ha késve is, de utánozzák környezetük mozdulatait, gyakran egész, összetett mozgás sorozatokat, mozdulatról
mozdulatra, pontosan visszaadva, amit láttak. A mozdulatokat gyakran újra és újra elismétlik, tanulják, begya-
korolják, ugyanakkor annak rugalmas változtatására rendszerint nem képesek. Az echolália jelenségének min-
tájára ezt a viselkedést echopraxiának nevezzük. 

2.6.5.2. A környezet ingereire adott reakciók
Gyakori tapasztalat, hogy autizmus-spektrumzavarral élők az átlagtól eltérően reagálnak a szenzoros ingerekre.
Az eltérés egyaránt megnyilvánulhat az ingerek iránti túlérzékenységben vagy éppen érzéketlenségben.

„Gyermekkoromban az erős hangok, mint például az iskolacsengő hangja, olyan sértőek voltak számomra, mint
mikor a fogorvos fúrójával eltalál egy ideget.” (Temple Grandin)

Egyes hangokat, olykor hangos, fülsértő hangokat is figyelmen kívül hagyhatnak, míg más zajokra szélsősége-
sen reagálhatnak, elbújnak, vagy fülüket befogják. A beszéd, vagy más hangok figyelmen kívül hagyása felkelt-
heti a hallássérülés gyanúját, ugyanakkor  azt tapasztalhatjuk, hogy azonnal felfigyelnek a TV-ben hallott reklám
egészen halk zenéjére vagy a csoki papír zörgésére. Egyes hangok olyan örömet jelenthetnek, pl. a papír tépése,
hogy azokat újra és újra ismétlik önmaguk számára. A hangok iránti szokatlan érzékenység felnőttkorra rend-
szerint csökken.

A vizuális ingerekkel hasonló a helyzet. Hirtelen fényjelenség ijedtséget válthat ki, legtöbbször azonban azt ta-
pasztaljuk, hogy a fények váltakozása lenyűgözi őket. Hosszasan elidőzhetnek fények és árnyékok megfigyelé-
sével, a tárgyakat sokszor egészen közelről, szemmagasságból, vagy gyakran a szemük sarkából nézegetik. A lá-
tottaknak gyakran egészen apró részlete köti le figyelmüket, amelyet mi talán észre sem veszünk. 

Különös érzékenységet válthatnak ki a szagok, illatok is. A közvetlenül a testre ható ingerek esetében is talál-
kozhatunk különleges érdeklődéssel, elutasítással vagy akár közömbösséggel. Gyakran tapasztaljuk, hogy au-
tizmussal élők számára a környezet megismerésének – akárcsak kisgyermekeknél – legfontosabb lehetősége azok
fizikai tulajdonságainak (pl. felületük, tapintásuk, ízük, szaguk) felfedezése. A testi kontaktust sokan elutasítják,
már csecsemőkorban sem szívesen vannak ölben, mások kifejezetten igénylik. 

Gyakran tapasztalható, hogy fizikai fájdalomra szinte egyáltalán nem reagálnak, és a vigasztalást sem igénylik.

2.6.5.3. Viselkedési zavarok

„Az autista emberek azért lesznek nagyon dühösek, mert a világ pontos megértésére való képtelenséget rettenete-
sen nehéz elviselni – néha egyszerűen túl sok, az emberek pedig azt mondják, hogy nem értik, miért vagyok dühös.”
(Therese Joliffe)

Nem ritka, hogy a környezet számára elfogadhatatlan, vagy éppen az önsértő viselkedés hívja fel a figyelmet a
gyermek eltérő fejlődésére. A nehezen befolyásolható, nyugtalan viselkedés komoly nehézséget okoz az otthoni,
mindennapi életben. Máskor, az addig esetleg feltűnő eltérést nem mutató gyermek az óvodába kerüléskor lát-
szólag különösebb ok nélkül verekedni kezd, kezelhetetlen indulatkitörések jelentkeznek, előfordul, hogy saját
magát bántja, fejét üti, kézfejét harapja. A nehezen kezelhető viselkedés gyakori velejárója az autizmus-spekt-
rumzavaroknak, de semmi esetre sem tekinthetjük magára az autizmusra jellemző tünetnek. 

A viselkedésproblémák mindig valaminek a következményei, még akkor is, ha azok számunkra indokolat-
lannak tűnnek, vagy nem érthetők. Nem nehéz elképzelnünk, hogy a súlyos kommunikációs zavar, a környe-
zet jelzéseinek, elvárásainak nem értése miként vezethet a helyzethez nem illő, nehezen tolerálható, de valljuk
be, mindenképpen „hatékony” kommunikációs jelzéshez, amit mi súlyos viselkedésproblémaként érzékelünk.
Ezek többnyire jelentős üzenetet hordoznak, „Nem akarom!”, Figyeljetek rám!”, „Félek!” és folytathatnánk a
sort. Ezek „megfejtése” és kezelése igen aprólékos és nehéz feladatot jelent a szülők és a szakemberek számára
egyaránt. 

2.6.5.4. Étkezési zavarok
Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekeknél gyakran tapasztalható étkezési zavarok változatosak és hátte-
rükben is több tényezőt feltételezhetünk. Gyakran jelentkeznek szoptatási nehézségek, amely egyaránt fakadhat
a gyenge szopási készségből, vagy akár a testi kontaktus elutasításából. A vegyes táplálkozásra való átállás, gyak-
rabban a darabos étel elfogadása komoly nehézségeket okozhat. Az új ízű, állagú vagy színű ételek elutasítása  az
étrend szélsőséges beszűküléséhez vezethet. Nem ritka, hogy egy gyermek kizárólag egyféle, sőt csak azonos
márkájú ételt eszik meg, vagy iskoláskorában is pépesíteni kell számára az ételt. 
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2.6.5.5. Alvászavarok
Az alvászavarok igen gyakoriak, változatosak és jelentős mértékben megterhelik a családot. Autizmussal élő
gyermekek alvásigénye sokszor csökkent és nehezen alakul ki az alvás- ébrenlét ritmusa is. A nyugtalan alvás,
gyakori ébredés következménye, hogy a gyermekek sokszor csak szüleik ágyában hajlandók aludni. Éjszaka akár
több órát is ébren tölthetnek és „nappali” életet élnek.

2.6.6. A tünetek változatossága és megnyilvánulásukat befolyásoló tényezők.
Az eddigiekből is kitűnik, hogy az autizmus-spektrumzavarok rendkívül változatos viselkedéses kép formájában
nyilvánulhatnak meg. Az előző fejezetben áttekintettük azokat az alapvető fejlődési eltéréseket, illetve az ezek-
ből származó legjellemzőbb tüneteket, amelyek alapján azonosítható a fejlődési zavar. A típusos kommuniká-
ciós, kapcsolatteremtési nehézségek, illetve a képzeleti működés, rugalmas gondolkodás zavarai is változatos
módon jelenhetnek meg. Melyek azok a tényezők, melyek a tünetek megnyilvánulását és az összképet befolyá-
solhatják?

2.6.6.1. A tünetek súlyossága 
Az egyes fejlődési területek sérülését jelző tünetek különböző súlyossággal nyilvánulhatnak meg. A tünetek sú-
lyossága azonban nem feltétlenül esik egybe a prognózis súlyosságával! Enyhébb tüneteket mutató, jobb képes-
ségű autizmussal élő emberek bizarr viselkedését gyakran nehezebben érti és tűri a környezet, így felnőttkori ki-
látásaik, a társadalomba való beilleszkedésük gyakran lényegesen nehezebb, mint az esetleg nem beszélő, ér-
telmi sérült, ugyancsak autizmussal élő társaiké. 

Hajlamosak vagyunk egyenlőségjelet tenni a tünetek súlyossága és a viselkedési zavarok megléte vagy hiánya
közé. Pedig a  zavaró viselkedést nem mutató, visszahúzódó, passzív viselkedésű gyermeknek vagy felnőttnek
az autizmust meghatározó tünetei igen súlyosak lehetnek, jelentős kommunikációs és kapcsolatteremtési zava-
rai súlyos terhet, szorongást okozhatnak számára!

2.6.6.2. Társuló zavarok
Mint azt már korábban tárgyaltuk, autizmussal élő emberek jelentős részénél enyhe vagy súlyosabb fokú értelmi
fejlődési zavart is találunk, mely jelentősen befolyásolja az autizmusból származó tünetek megnyilvánulását is.
Ugyanígy, átlagos vagy átlag feletti értelmi képességek is jelentősen befolyásolják a tünetek jellegét és természe-
tesen a fejlesztési lehetőségeket.

Egyéb társuló zavarok, mint például az érzékszervi sérülések, szomatikus betegségek, vagy a gyakori figye-
lemzavar szintén jelentősen befolyásolhatják az összképet. 

A környezeti tényezők (pl. család, fejlesztési lehetőségek elérése) vagy alkati sajátosságok (pl. temperamen-
tumbeli eltérések, személyiségvonások) autizmussal élő emberek fejlődését, és a tünetek megnyilvánulását is be-
folyásoló hatások. A környezet, pl. az anyai viselkedés azonban nem egyoldalúan befolyásolja a fejlődést. Min-
den csecsemő születésétől kezdve aktív résztvevője és alakítója az őt körülvevő környezetnek, az anya-gyermek
kapcsolat ezért csak ebben az egységben vizsgálható, értelmezhető. Nincs ez másként autizmussal élő gyermekek
esetében sem, a még fel nem ismert, de a csecsemő viselkedését már befolyásoló kommunikációs zavar, a gyer-
mek szokatlan reagálása a környezetére jelentősen befolyásolja az anyai viselkedést is.

2.6.6.3. A tünetek változása az életkor függvényében
Az autizmusra jellemző tünetek három éves kor előtt szinte mindig nyilvánvalóvá válnak. Annak ellenére, hogy
a diagnózis ma még sokszor ennél későbbi időpontban születik meg, a család gyakran már egy-két éves kor kö-
zött felfigyel a gyermek eltérő fejlődésére. Jó képességű, nyelvi fejlődési késést nem mutató gyermekeknél azon-
ban gyakran csak később, például az iskolába kerülés időszakában válik nyilvánvalóvá a fejlődési zavar. Külö-
nös jelentősége van tehát a korai tünetek ismeretének, a diagnózis korai felállításának és ennek ismeretében a
korai fejlesztés megkezdésének. 

Egy-másfél éves kor előtt a specifikus tünetek kevéssé nyilvánulnak meg, a környezet számára legtöbbször
még nem figyelemfelhívók. A szülők többsége arról számol be, – kivéve, ha súlyos általános fejlődési elmaradás
is társul az autizmushoz – hogy gyermekük ebben az időszakban átlagosan fejlődött. Mások, utólag visszagon-
dolva, kiscsecsemőjüket így jellemzik: „túlságosan nyugodt volt, szinte észre sem lehetett venni”; „nem figyelt a
környezetére, nem mosolygott vissza rám, nem szerette, ha dajkálom”; vagy „szinte egész nap sírt, állandóan
kézben kellett tartani, nem lehetett megnyugtatni”; „lustán, türelmetlenül, ügyetlenül szopott, éhségét ritkán je-
lezte, nehezen lehetett elválasztani, új ételt vagy darabos állagút nem fogadott el”. Ezekből a jelekből természe-
tesen még nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket, utólag visszatekintve azonban magyarázatot kap-
hatunk ezekre a csecsemőkori viselkedésekre. 

A korai tüneteket elemző vizsgálatok azt mutatták, hogy másfél éves kor körül már nyilvánvalóvá válhatnak
sajátos fejlődési eltérések, melyek specifikusnak tekinthetők az autizmus-spektrumzavarokra. 14-18 hónapos,
egészségesen fejlődő kisgyermekeknél két olyan jellegzetes viselkedést figyelhetünk meg, melyek jellemző módon
hiányoznak autizmus-spektrumzavarral élő idősebb gyermekeknél. Ezek a közös figyelem (joint attention) ki-
alakítása és a korai „mintha-játék”. 
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14 hónapos kisgyermekek képesek a közös figyelem kialakítására, rámutatnak érdeklődésük tárgyára, miközben
a másik személlyel a szemkontaktust felvéve, annak figyelmét a tárgyra irányítják. A cél nem a tárgy megszer-
zése, hanem figyelemfelhívás, élménymegosztás. 18 hónapos, autizmussal élő kisgyermekeknél ugyan gyakran
megfigyelhető a mutatás, de ennek célja a tárgy elérése (inkább nyúlás), megszerzése, hiányzik a közös figyelem
kialakításához szükséges, „élménymegosztó” mutatás. 

Ép fejlődésű 14-18 hónapos kisgyermekek játékában már megjelennek olyan szimbolikus elemek, melyeket
„mintha-játéknak” nevezünk. Ennek során pl. egy konkrét tárgyat mással helyettesít, úgy tesz, mintha az a va-
lódi lenne, vagy a játék hiányzó elemeit képzeletével helyettesíti. 18 hónapos autizmussal élő kisgyermekek gyak-
ran képesek egy játékkal funkciójának megfelelően játszani, pl. az autót tologatni, de a képzeletet igénylő mintha-
játékot ebben az időszakban nem mutatják. 

A vizsgálatok szerint ezeknek a viselkedéseknek a hiánya 18 hónapos korban felveti az autizmus lehetőségét
(semmi esetre sem jelent diagnózist!) és mindenképpen szoros megfigyelést, további vizsgálatokat igényel. 

Ebben a korai időszakban az ismétlődő, sztereotip tevékenységek, vagy az állandósághoz való ragaszkodás
még kevésbé jelennek meg. 

Két-három éves kor között a jellegzetes szociális, kommunikációs tünetek, sztereotípiák egyre nyilvánvalóbbá
válnak. A közösségbe kerüléskor többnyire egyértelművé válnak az eltérő fejlődés és viselkedés markáns jegyei.

Öt-hat éves kor között az addig igen súlyos tüneteket mutató gyermekeknél is előfordul, hogy erőteljes fejlődést
látunk, átmenetileg az autizmusra jellemző jegyek halványulásával. Az iskolába kerülés időszaka azonban újabb
kihívás, a környezet elvárásainak növekedésével az autizmusból származó nehézségek egyre több gátat jelentenek. 

A serdülés – akárcsak más gyerekek számára – autizmussal élő gyermekeknek is jelentős megpróbáltatás.
Annak ellenére, hogy a szociális, kommunikációs készségek gyakran javulnak ebben az időszakban, az életkori
elvárások és a valós viselkedés között egyre nagyobb a szakadék. A környezet védő szerepének csökkenésével a
hétköznapi elvárások egyre nagyobb súllyal nehezednek az autizmussal élő emberre, szembesítve őt korlátaival.
Ebben az időszakban gyakoriak a következményes indulatkezelési nehézségek, önértékelési zavarok, szorongás,
depresszió.

Felnőttkorban talán még változatosabb a kép, mint korábban. Az igen súlyos tüneteket mutató, értelmi ké-
pességeikben jelentősen sérült emberek egész életükben másokra utaltak maradnak, autizmus tüneteik igen ha-
sonlóak a gyermekkorban tapasztaltakhoz. A skála másik oldalán, az igen jó képességű, enyhébb tüneteket mu-
tató felnőttek egy része teljes mértékben önellátóvá válhat, tanul, munkát vállal. A családalapítás azonban még
ebben a kis csoportban is igen ritka! A felnőttkori kép sokszor annyira változik, hogy a viselkedés eltérése mö-
gött gyakran igen nehéz azonosítani az autizmust. Tovább nehezíti az elemzést, hogy gyakran másodlagos pszi-
chiátriai zavarok, súlyos szorongásos vagy depressziós tünetek, paranoid élményfeldolgozás módosítják a képet.
Nem gyakori, de nem kizárt autizmus és szkizofrénia együttes előfordulása sem.

2.7. AZ AUTIZMUS-SPEKTRUMZAVAROK PSZICHOLÓGIAI MODELLJE

2.7.1. A tüneteket magyarázó pszichológiai elméletek

Annak ellenére, hogy ma már tudjuk, hogy az autizmusspektrumba tartozó zavarok az agy organikus eredetű
funkciózavarára vezethetők vissza, és kialakulásukban meghatározóan genetikai komponenst feltételezünk, az
autizmus diagnózisa a viselkedés elemzésén alapul, nem ismerünk jelenleg egyetlenegy olyan biológiai markert
sem, amely a diagnózist alátámasztaná. A kognitív pszichológiai vizsgálatok eredményei lehetővé tették a sajá-
tos és rendkívül változatos viselkedés értelmezését, és további segítséget nyújtanak a funkcionális agyi vizsgála-
tokhoz. Annak ellenére, hogy számos elmélet magyarázza az egyes részterületek sérülésére jellemző tüneteket,
mind a mai napig nincs teljes konszenzus a teljes tünetegyüttest és a változó klinikai képet egységesen magya-
rázó fundamentális károsodás tekintetében. 

A következőkben három olyan teóriát tárgyalunk, amelyek részben magyarázatot adnak az autizmus – ko-
rábban tárgyalt – három meghatározó tünetcsoportjára, továbbá a hatékony pszichoedukáció elméleti alapját ké-
pezik. A háttérben feltételezett pszichológiai zavarok nem feleltethetők meg az egyes sérült fejlődési területek-
nek, együttesen adnak magyarázatot a tüneti kép egy meghatározó részére. 

2.7.1.1 A naiv tudatelméleti sérülés hipotézis

„Az autistáknak tudományos alapon kell megérteniük azokat a dolgokat, amelyeket a nem autisták ösztönösen is
megértenek.” (Marc Segar)

Autizmussal élő emberek számára komoly nehézséget jelent, vagy gyakran lehetetlen mások gondolatainak „ol-
vasása”. Másként fogalmazva sérült az a képességük, amely segítségével másoknak gondolatokat, érzéseket, vá-
gyakat, szándékokat, vélekedéseket, hiedelmeket (mentális állapotokat) képesek lennének tulajdonítani. Ne gon-
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doljunk itt különleges „gondolatolvasó” képességre! Ez az alapvető, mindennapi készség velünk születik, spon-
tán, „észrevétlenül” működik, folyamatosan fejlődik, és már igen korai életszakaszban megnyilvánul. Ez a vele-
született alapokon nyugvó képességünk az ún. naiv tudatelmélet (Theory of mind), olyan kognitív képesség,
melynek segítségével a mentális, szociális világ feltérképezhető, értelmezhető és ez alapján az emberek viselke-
dése kiszámítható, bejósolható. A naiv tudatelmélet fejlődésében kb. négy éves korban alakul ki az a képesség,
hogy pl. másoknak téves vélekedéseket tulajdonítsunk (vagyis, hogy az emberek hihetnek olyat, ami valójában
nem igaz). Wimmer és Perner (1983) ezt egy ismertté vált kísérletben, a klasszikus téves vélekedés feladattal iga-
zolták. A vizsgálat a Sally-Ann történet néven vonult be a szakirodalomba.  A vizsgálat során két bábúval egy tör-
ténetet játszunk el a gyereknek.

Bemutatjuk az első babát, Sally-t, és a másodikat, Ann-t. Sally-nek van egy golyója és egy kosara, Ann-nek pedig
van egy doboza. Sally a golyót a kosarába teszi és elmegy. Amíg Sally kint van, Ann elhatározza, hogy megtré-
fálja Sallyt. Ann kiveszi a golyót a kosárból és azt a saját dobozába rakja, majd ő is elmegy. Amikor Sally vissza-
tér, szeretne a golyójával játszani. Kérdés: Hol fogja Sally keresni a golyóját?

Egészséges három éves gyermek elhibázza a tesztet, azt válaszolja, hogy Sally a dobozban keresi a golyót; látta
és tudja, hogy a golyó a dobozban van és nem képes még annak a felismerésére, hogy Sally ezt nem tudja. 

Egészséges négy éves gyermek azonban már helyes választ ad (Sally a kosarában keresi a golyót, hiszen ott
hagyta és nem látta, hogy Ann áttette), tehát helyesen megoldja a tesztet, megjósolva, hogy Sally egy téves véle-
kedésnek megfelelően cselekszik (azt hiszi, hogy a kosárban van a golyó) és a kosárban fog keresni. 

Down-szindrómás gyermekek többnyire teljesítik a Sally-Ann-tesztet, ha verbális mentális koruk eléri a négy
éves szintet.

Autizmussal élő gyermekek ezzel szemben többnyire elhibázzák a tesztet még akkor is, ha a verbális mentá-
lis koruk négy év vagy annál több. A hiba abból fakad, hogy nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy ha Sally nem
látta a golyó átkerülését a dobozba, nem is tudhatja, hogy ott van. Képtelenek arra, hogy Sally gondolkodásába
belehelyezkedjenek („a kosárban hagytam, tehát ott is kell lennie”). A feladat értékelésénél természetesen ellen-
őrző kérdésekkel kell meggyőződnünk arról, hogy nem emlékezeti vagy nyelvi megértési nehézségek okozzák a
helytelen választ. A „naiv tudatelméleti” deficit megzavarja azokat a képességeket, amelyek azzal állnak össze-
függésben, hogy egy másik ember nézőpontját látni tudjuk, ugyanakkor nem érinti azokat a képességeket, ame-
lyek a tárgyak vagy emberek egyszerű mechanikus vagy viselkedéses megértéséhez szükségesek. Jó képességű
autizmussal élő emberek egy része teljesíti a Sally-Ann-tesztet, de többnyire későbbi életkorban és gyakrabban
elhibázzák az ezt a képességet mérő komplexebb teszteket. 

Funkcionális képalkotó eljárásokkal ma már közel járunk a naiv tudatelmélet központjának is tekinthető agyi
szisztéma, a prefrontális kéreg pontosabb felderítéséhez.

A tudatelmélet deficit felismerése nem csak elméleti, hanem óriási gyakorlati segítséget is jelentett az autizmus-
spektrumzavarok megértésében és a célzott terápia kialakításában. Milyen fejlesztési stratégia következik a
gyenge mentalizációból? A mások gondolatainak meg nem értéséből származó nehézségek kezelésében nyil-
vánvalóan nem támaszkodhatunk a naiv tudatelméletre, hanem alternatív utakat kell keresnünk, világos, egyér-
telmű kommunikációs technikával, a mentális állapotok tudatos tanításával, a megélt helyzetekre, tapasztala-
tokra történő építéssel. 

A naiv tudatelméleti sérülés hipotézise magyarázatot ad számos szociális-kommunikációs gyengeségre, az
autizmus úgynevezett központi zavarára, ugyanakkor más, ugyancsak szociális jellegű nehézségre, pl. a gyenge
arcfelismerésre nem. Nem egyértelműen tisztázott az sem, hogy autizmussal élő emberek egy része miként képes
megfelelően megoldani a tudatelméleti feladatokat. Korlátozottan magyarázza a nyelvi eltéréseket. Nem ad ér-
telmezést az autizmust jellemző „nem szociális” tünetekre sem, mint pl. a rugalmatlan, sztereotip viselkedés, az
állandósághoz való ragaszkodás, beszűkült érdeklődés vagy az ún. szigetszerű képességek. Ezeknek a tünetek-
nek az értelmezésében további elméletekre támaszkodunk.

2.7.1.2. A végrehajtó működések (executive function) zavara

„Voltak olyan játékautóim, amlyeknek szerettem nyitogatni és csukogatni az ajtajait, különösen pedig azt szerettem
nézni, hogy a kerekek forognak, ha megpörgetem őket. Egymás mögé szoktam őket állítani egy hosszú sorba, úgy
hogy az egész úgy nézett ki, mint egy hosszú közlekedési dugó, bár én nem törekedtem erre.” (Therese Joliffe)

Végrehajtó működések alatt összességében azokat az összetett, magasabb rendű idegrendszeri működéseket ért-
jük, melyek cselekvéseink megszervezéséhez szükségesek, beleértve a viselkedés sorrendiségének megtervezé-
sét, szervezését, a rugalmas gondolkodást, a „munkamemóriát” (a következő cselekvéshez szükséges informá-
ció tárolása), az impulzus kontrollt, a cselekedetek ellenőrzését. A végrehajtó működések zavara gátolja a figye-
lem irányítását, a feladatok és a cselekvések célzott tervezését, a feladatváltást, a helyzethez alkalmazkodó, új
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válaszok kialakítását. A hipotézis jól értelmezhető magyarázatot ad az autizmus-spektrumzavarokban tapasztalt
sztereotip, repetitiv, rugalmatlan viselkedésre. A végrehajtó működések zavara ugyanakkor számos más álla-
potban bizonyított, így a hyperaktivitás-figyelemzavar-szindrómában, kényszerbetegségben, Tourette-szindró-
mában, skizofréniában. Nem tisztázott, hogy van-e olyan specifikus jellemzője vagy eleme a zavart végrehajtó mű-
ködéseknek, amely kizárólag az autizmusspektrumba tartozó zavarokkal mutat kapcsolatot. 

Milyen fejlesztési stratégia következhet a gyenge végrehajtó működés ismeretéből? A világos struktúra, a rész-
leteire lebontott instrukciók, a megfelelő külső segítség, a változásokra, újra való megfelelő felkészítés segítséget
jelenthet a „belső tervezési rendszer” hiányosságainak kompenzálásra.

2.7.1.3. A gyenge centrális koherencia hipotézise

„Egy nagy méretű puzzle-t is adtam Stephennek, amit villámgyorsan összerakott. Ezután adtam neki egy második
puzzle-t is, de ezt képpel lefelé fordítva, tehát nem láthatta a képet, amit ki kellett raknia. Ezt ugyanolyan gyorsan ösz-
szerakta, mint az előzőt. A kép – a jelentés – nem volt lényeges a számára; hihetetlen, látványos képessége volt arra,
hogy nagyszámú, absztrakt formát felfogjon, és egy pillanat alatt átlássa, hogyan illeszkednek ezek össze. (Oliver
Sacks)

A korábban tárgyalt modellek nem nyújtanak segítséget az autizmus-spektrumzavarokban észlelt sajátos, szi-
getszerű képességek értelmezésében. Régi klinikai tapasztalat, hogy autizmussal élő emberek egy része a kogni-
tív képességek egyes területein a többi képességhez képest kiugró teljesítményre képesek. Ezek elsősorban a vi-
zuális-téri képességeket, matematikai képességeket, zenei, rajzolási képességeket, mechanikus emlékezetet moz-
gósító területek. Ritkán, de előfordul, hogy ezek a képességek az átlag populáció teljesítményét is felülmúlják,
ebben az esetben szoktunk ún. savant képességekről beszélni. Ezekre a jelenségekre ad magyarázatot az eltérő in-
gerfeldolgozás.

A centrális koherenciára való törekvés olyan ingerfeldolgozási stratégia, mely azt jelenti, hogy idegrendszerünk
arra törekszik, hogy a látott, hallott, tapasztalt részleteket egységesen értelmezze, egységes jelentést tulajdonít-
son neki, kiszűrve a jelentéktelen, nem odavágó részleteket. Nem vagyunk azonban egyformák ebben a tekin-
tetben sem, a centrális koherencia képessége Gauss-görbének megfelelő eloszlást mutat a populációban. Autiz-
mussal élő embereknél gyakran azt tapasztaljuk, hogy képtelenek a jelenségek átfogó értelmezésére vagy az in-
formációt a kontextusában vizsgálni, „elvesznek” a részletekben, egy-egy apró jelenség tartósan és kizárólagosan
leköti a figyelmüket, akadályozva az átlátást. Autizmussal élő emberek családtagjainak ingerfeldolgozási stílu-
sát vizsgálva igen gyakori a gyenge centrális koherencia. A gyenge centrális koherencia ugyanakkor bizonyos elő-
nyöket is jelenthet pl. a részletek megfigyelésében, észrevételében. Autizmussal élő emberek az átlagosnál lé-
nyeges jobb teljesítményt mutatnak például olyan feladatokban, ahol elrejtett figurákat vagy részleteket kell meg-
találni, hatékonyan építhetnek fel olyan stratégiát, mely egy részletből indul ki, és apránként egymásra építkező
elemekből áll. 

Továbbra is kérdéses, hogy milyen mechanizmuson keresztül érvényesül a centrális koherenciára való törek-
vés, és az idegrendszer mely területéhez köthető. 

2.7.2. Intellektus és szigetszerű képességek
A vizsgálatok egybehangzóan azt mutatják, hogy az autizmus-spektrumzavarok jelentős részében értelmi fejlő-
dési elmaradás is megfigyelhető. A klasszikus tünetek mutató csoportban ez az arány 70-75 %, a teljes spekt-
rumra vonatkozóan ez a szám jóval kisebb, kb. 30 %, de mindenképpen magasabb, mint az átlag populációban. 

Sokáig volt elterjedt nézet, hogy az autizmussal élő gyermekek intelligenciája nem mérhető, autizmusuk meg-
gátolja, hogy valódi értelmi képességei megnyilvánuljanak. A vizsgálatok egyértelműen bizonyították, hogy ez
az állítás téves, megfelelő teszteszközökkel, gyakorlattal, és megfelelő körülmények között az intelligencia há-
nyados megállapítható. Kétségtelen azonban, hogy egyes esetekben, különösen kisgyermekeknél, előfordul, hogy
figyelmük nem köthető le olyan hosszú ideig, amilyet a teszt igényel, vagy minimális együttműködés sem ala-
kítható ki. Természetesen ezekben az esetekben várnunk kell, a vizsgálatot később és módosított körülmények kö-
zött végezzük el. 

Miért szükséges az intellektus felmérése? Semmi esetre sem azért, hogy egy, egyébként részleteiben nem sokat
mondó számmal jellemezzük a gyermeket vagy felnőttet. Az általános értelmi képességek ismerete szükséges
ahhoz, hogy megítéljük, az autizmusra jellemző tünetek vagy pl. az önellátási készségek milyen mértékű elma-
radást és minőségbeli eltérést mutatnak az általános mentális teljesítményhez képest. Tudnunk kell ugyanakkor,
hogy a tesztek éppen az autizmusban sérült területekről adnak igen kevés információt, átlagos vagy jobb képes-
ségek esetén is meghatározóak maradnak a szociális-kommunikációs, és képzeleti működésbeli zavarok.

A mentális képességek felmérése ezen kívül bizonyos mértékben előre jelezheti a várható fejlődést és beil-
leszkedési képességeket, támpontot adhatnak a fejlesztés megtervezéséhez. 
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Autizmussal élő emberek intelligenciájának vizsgálata azt mutatta, hogy teljesítményük sajátos egyenetlensé-
get mutat és mint azt korábban már tárgyaltuk, bizonyos területeken saját átlagos teljesítményüket jóval megha-
ladják. Ezeket nevezzük „szigetszerű képességeknek”. A laikusok gyakran azonosítják az autizmust ezekkel a kü-
lönleges képességekkel, egyenlőségjelet vonva az autizmus és a „furcsa zsenialitás” között. A szülők számára is
reményt keltő lehet egy-egy kiemelkedő képesség: „Akkor nem is lehet olyan nagy baj!?” Ez mindenképpen fél-
revezető, bár nem ritka, hogy autizmussal élő gyermekek és felnőttek igen kiemelkedő képességeket mutatnak
egyes területeken, általánosnak semmi esetre sem mondható. 

Nem ritka a meglepő rajzkészség. Számos kiállítás és könyv bizonyítja, hogy autizmussal élő emberek olykor
kiemelkedő képzőművészeti alkotásokra képesek. A rajzokra többnyire jellemző a sajátos perspektíva, különle-
gesen aprólékos, részletgazdag és pontos kidolgozás. A zene iránt igen sokan fogékonyak, néhányuknak pedig
különleges zenei képessége van. Dallamokat gyakran pontosan visszaismételnek, ritkán, de előfordul az abszo-
lút hallás is. Az igen jó mechanikus memória már lényegesen gyakoribb. Gyakran terjedelmes szövegrészeket
vagy hihetetlen hosszú és számunkra akár követhetetlen listákat (történelmi vagy tudományos adatsorokat, ne-
veket, évszámokat), adathalmazokat jegyeznek meg és adnak vissza pontosan. Kiemelkedők lehetnek vizuális
készségeik is, emellett többen igen ügyesek műszaki eszközök kezelésében, összerakásában. 

2.8. A DIAGNÓZIS FELÁLLÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI

2.8.1. Kivizsgálás

Az autizmus-spektrumzavarok diagnózisa a jellegzetes viselkedés és fejlődés alapján, ma már jól definiálható,
standard kritériumok segítségével lehetséges, azonban a fogalmi kategória bővülésével továbbra is igen idő-
igényes, nagy körültekintést igénylő feladat. A DSM-IV és a BNO-10 kritériumai a teljes spektrumra vonatko-
zóan nyújtanak támpontot a diagnózis felállításához. A fejlődési zavar összetettségének megfelelően helyes, ha
a kivizsgálást, gyermekpszichiáter, pszichológus, gyógypedagógus, szükség szerint gyógytornász által alko-
tott team végzi.. A kivizsgálásnak magába kell foglalnia a gyermek viselkedésének alapos megfigyelését és
elemzését szabad és strukturált helyzetben, lehetőség szerint minél több helyszínen (vizsgálati helyzet, otthon,
közösség). A fejlődés célzott, skálák, tesztek segítségével végzett felmérésén kívül alapvető információkat nyer-
hetünk a szabad játékhelyzet megfigyeléséből. Az aktuális viselkedés elemzése mellett elengedhetetlen a csa-
ládi anamnézis és a fejlődés részletes áttekintése a szülő gondos kikérdezésével, a korábbi nehézségek, beteg-
ségek, esetleges kivizsgálások és kezelések ismerete. Az autizmus-spektrumzavarok célzott kivizsgálására ma
már standardizált vizsgáló eszközök állnak a rendelkezésünkre. A gyermek célzott vizsgálatában legelterjed-
tebb vizsgáló eszköz az ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule, Autizmust Diagnosztizáló Megfi-
gyelési Séma), a szülői interjún alapuló félstruktúrált kérdőív az ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised,
Autizmust Diagnosztizáló Interjú-javított változat). Mindkét eszközzel való vizsgálat tréninget igényel, mely
sajnos egyelőre Magyarországon még nem elérhető, ezért használatuk sem terjedt még el, kizárólag speciális
központban végzik (Autizmus Alapítvány). A szülői interjú (ADI) használatát korlátozza továbbá, hogy fel-
vétele rendkívül időigényes, azonban a kérdőív alapos ismerete hasznos segítséget jelenthet a szülői kikérde-
zés megtervezésében, a célzott területekre vonatkozó kérdések összeállításában. Az ADI-R szemléletén ala-
puló részletes szülői kérdőív (melyet a szülők otthon tölthetnek ki) Magyarországon is elérhető (Az Autizmus
Alapítvány Szülői Kérdőíve), amely nagy segítséget jelenthet a szakembernek az információgyűjtésben és a
vizsgálatra való felkészülésben. Sajnos a kommunikációt vagy a szociális megértést felmérő hazai, standardi-
zált tesztek, skálák nem állnak a rendelkezésre, a beszéd és nyelvi felmérő eszközök is – különösen a kisgyer-
mekkorra vonatkozók – csak igen korlátozottan. Sok adattal szolgálhatnak a gyermekpszichiátriában használt
általános viselkedési skálák. A vizsgálatokban nagy részben az informális megfigyelésekre támaszkodunk,
amelyek azonban, ha a megfigyelési szempontjaink jók, igen informatívak lehetnek. A kivizsgálás során töre-
kednünk kell az intellektuális képességek pontosabb felmérésre fejlődési skálák vagy többnyire nonverbális in-
telligencia tesztek, ritkábban verbális intelligencia tesztek segítségével. A felmérések célja nem csak a sérült fej-
lődési területek megítélése, hanem az erősségek feltérképezése is.

Az esetek kb. 5 %-ában a háttérben valamilyen fejlődési rendellenesség, genetikai rendellenesség, egyéb azo-
nosítható betegség (pl. anyagcserezavar) található. A kivizsgálás része minden esetben a rutin gyermekgyógyá-
szati és gyermekneurológiai vizsgálat. Sok esetben van szükség további orvosi vizsgálatok végzésére, a háttérben
feltételezett okok tisztázása érdekében. Genetikai, hallás- és látásvizsgálatot, laboratóriumi vizsgálatokat, EEG-t
vagy képalkotó vizsgálatokat (CT, MRI, funkcionális vizsgálatok) megfelelő indikáció alapján, célzottan végzünk. 

2.8.2. Differenciáldiagnózis
Az autizmus-spektrumzavar diagnózisán belül igyekeznünk kell azonosítani a pervazív fejlődési zavarok vala-
melyik alcsoportját, ha ez lehetséges. 

2. A pervazív fejlődési zavarok az autizmus spektrum

28

IV_ASZK NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:21  Page 28



Az értelmi fejlődésbeli elmaradás és az autizmus elkülönítése sokszor nehézséget okozhat. Mint korábban tár-
gyaltuk, igen gyakori a komorbiditás, ebben az esetben gondos mérlegelést igényel a tünetek elkülönítése. Ugyan-
akkor minél súlyosabb a mentális elmaradás, annál több, autizmusra is jellemző tünet jelenik meg (súlyos kom-
munikációs és kapcsolati zavar, sztereotípiák). Rendkívül alacsony mentális kor esetén a két sérülés nem külö-
níthető el, gyakori ezekben az esetekben a „túldiagnosztizálás”.

Nem feltétlenül differenciáldiagnosztikai kérdés, de itt érdemel említést az igen jó képességű autizmussal élő
emberek felismerése. Kifejezetten jó intellektuális és verbális készségek mellett a tünetek gyakran látszólag eny-
hébb formában jelentkeznek, feltételezések szerint az érintett, gyenge kognitív képességek helyébe hatékony
kompenzációs stratégiák lépnek. A diagnosztikai folyamat gyakran igen sokáig elhúzódik és csak a fejlődés elő-
rehaladtával, az összetettebb kommunikációs és szociális elvárások növekedésével válik nyilvánvalóvá a kom-
penzációs lehetőségek elégtelensége. A felismerés sokszor igen nehéz, de megelőzheti a gyakori másodlagos szo-
rongásos vagy depressziós tünetek vagy viselkedési zavarok félreértelmezését.

A motoros nyugtalanság és figyelmi nehézségek igen gyakoriak az autizmus-spektrumzavarokban, kettős di-
agnózis adása ritkán indokolt. A hyperkinetikus figyelemzavar-szindróma elkülönítése nem okoz nehézséget az
autizmusban észlelhető minőségileg eltérő kommunikáció és szociális viselkedés alapján. 

A specifikus nyelvi zavarok közül a beszédértést is érintő nyelvi fejlődési zavar okozhat differenciáldiag-
nosztikai nehézséget. Súlyos beszédértési zavarban nem ritkán érintettek a nonverbális kommunikációs készsé-
gek is, a játéktevékenység, az érdeklődés beszűkült és sztereotíp, ismétlődő tevékenységek is gyakoriak különö-
sen a fejlődés korai szakaszában. Az életkor előrehaladtával az autizmus tünetek oldódnak és a nyelvi fejlődési
zavar kerül előtérbe. A folyamatdiagnosztika gyakran igen hosszú időt vesz igénybe.

Figyelmet igényel a súlyos kötődési zavar elkülönítése. A súlyos érzelmi deprivációt követő gátolatlan kap-
csolatteremtés, gyenge nyelvi készségek, sztereotip viselkedési mintázat felkeltheti az autizmus fejlődés gyanú-
ját. A gondos anamnézis, a szülői interjú és a környezettanulmány, illetve a követéses vizsgálatok teszik egyér-
telművé az állapotot. 

2.8.3. Korai diagnózis
Sokan tartanak a diagnózis korai felállításától, részben a diagnosztikus bizonytalanságok miatt, részben fél-
tve a gyermeket és a családot a „címkézéstől” és annak nemkívánatos hatásaitól. Felismerve a korai fejlesz-
tés jelentőségét, az utóbbi tíz évben számos vizsgálat célozta meg a korai tünetek azonosítását és a korai di-
agnózis felállításának kritériumait. Ma már egyetértés uralkodik atekintetben, hogy az autizmus spektrumba
tartozó zavarok jelentős része igen korai fejlődési szakaszban, két és három éves kor között biztonsággal di-
agnosztizálható. Jelentős előrelépést ebben a sajátos kognitív eltérések felismerése hozott, amely lehetővé
tette a korai, specifikus jegyek keresését. A közös figyelmi működések (figyelem felhívás, tekintet követés,
irányítás) és a mintha-játékok hiánya 18 és 24 hónapos kor között felhívhatja a figyelmet az eltérő fejlődésre
és szoros nyomonkövetést igényel. Ezek megfigyelésén alapulnak a korai szűrővizsgálatok (CHAT és M-
CHAT), melyek jó támpontot adnak a megfigyeléshez, érzékenységük azonban gyenge. Két-három éves korú
gyermekek vizsgálatánál figyelembe kell vennünk, hogy a panaszok még kevésbé specifikusak. Legtöbbször
a nyelvi késés, a nehezen befolyásolható viselkedés, figyelmetlenség, esetleg hallássérülés gyanúja aggasztja
a szülőket. Ebben a fejlődési szakaszban a sztereotíp, ismétlődő viselkedések még nem jellemzőek, a speci-
fikus kommunikációs és szociális eltérésekkel, elsősorban a nonverbális kommunikációs eszközökkel, a közös
figyelmi viselkedésekkel és a mintha-játékkal kapcsolatos zavarok pedig a család számára sokkal kevésbé fi-
gyelemfelhívóak. A gyermek többszöri megfigyelése, vizsgálata mellett segítséget jelent az otthoni video-
felvételek elemzése. 

Visszatérve a címkézéshez, az autizmus-spektrumzavar diagnózisa, a „címke” nem olyan dolog, amit ön-
kényesen „adunk” valakinek! A diagnózis valójában egy létező állapot megfogalmazása, amely lehetőséget ad
a tapasztalt tünetek megértésére, értelmezésére, egyben hozzásegíti a családot  a speciális fejlesztési segítség,
vagy speciális juttatások megszerzéséhez. Az eltérő fejlődés és viselkedés már az első időszakban számtalan
kérdés elé állítja a szülőket: „Miért nem olyan, mint a többi (testvérek, kortársak)?”, „Egészségesen született,
gyönyörű kisgyerek, mégsem úgy fejlődik, ahogy várnánk!”, „Mit rontottunk el?”. Számtalan bizonytalanság
és önvád gyötri őket és választ várnak. Sok család esetében a fejlődési eltérés okának pontos megfogalmazása
veheti le a felhalmozódott feszültséget a családi kapcsolatokról és segítheti az összes résztvevőt a gyermek
szükségleteire való koncentrálásban. A gyermek és a család izolációs érzése többnyire mérséklődik, ha felis-
merik, hogy más gyermekeknek és családoknak is vannak hasonló problémáik. A diagnózis lényegének meg-
értése lehetőséget teremt a tünetek természetével és eredetével kapcsolatos további információk nyújtására.
Annak az ismerete például, hogy az autizmust nem a szülői elutasítás, helytelen nevelés vagy pszichés tra-
uma okozza, segíthet a szülők és mások számára, hogy a túllépjenek a bűntudaton és önmaguk hibáztatásán.
A problémák megfogalmazásán kívül nagy hangsúlyt kell fektetnünk az erősségekre, amelyekre a további fej-
lődést és a segítségnyújtást alapozzuk.

2. A pervazív fejlődési zavarok az autizmus spektrum
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2.9. A TERÁPIA ÉS BEAVATKOZÁS LEHETőSÉGEI

„Az elmúlt 30 évben az elméletek, hipotézisek és magyarázatok kusza egyvelege volt jellemző….., de eddig még sen-
kinek sem sikerült olyan terápiás környezetet, gyógyszert, kezelési eljárást vagy technikát találnia, amely az összes
gyermeknél javulást vagy hosszú távú hatásokat eredményezett volna. Várható, hogy az elkövetkező 30 vagy 20 év
munkája reményteljesebb prognózist fog nyújtani.” (Leo Kanner, 1973)

Kanner „jóslata” részben megvalósult, az elmúlt 30 év kutatási eredményei, a tünetek és a háttérben húzódó
fejlődési eltérések mélyebb ismerete és a felhalmozódott tapasztalatok jelentős előrelépést hoztak a hatékony
terápia kialakításában, ez a munka azonban korántsem mondható lezárhatónak. Annak ellenére, hogy napja-
inkra határozottan körvonalazódtak a terápiás megközelítés alapelvei, továbbra is jellemző a kuszaság, bi-
zonytalanság és a „csodamódszerek” terjedése ezen a területen. Melyek azok az okok, melyek nehezítik az
egységes és hatékony terápia megtalálását? Ezek részben az állapot természetéből, részben a szakmai és „lai-
kus” környezet viszonyulásából fakadnak. Mint már korábban tárgyaltuk, az autizmus spektrumba tartozó
zavarokat nagyfokú heterogenitás jellemzi, mind a tüneti kép mind pedig az etiológia szempontjából. Ez min-
denképpen megköveteli, hogy az ellátást, kezelést a sajátos egyéni szükségleteknek megfelelően és komplex te-
rápiás módszerekkel alakítsuk ki. Ugyanakkor homegenitás jellemző az autizmus-spektrumzavarok hátterében
lévő alapvető fejlődési eltérés tekintetében (sajátos, minőségi zavar a szociális fejlődésben és viselkedésben és
a kommunikáció terén; a képzeleti működések és a rugalmas gondolkodás és viselkedésszervezés zavara, me-
lyet sztereotíp, ritualisztikus, ismétlődő jellegű viselkedés kísér), amely egységes szemléleti megközelítést igé-
nyel. Az autizmusspektrumba tartozó fejlődési zavarok nemcsak az érintettek fejlődését befolyásolják súlyo-
san, jelentős kihívást jelentenek a család és a társadalom számára is. Érthető, hogy újabb és újabb terápiás pró-
bálkozások, köztük ugrásszerű javulást, esetleg gyógyulást ígérő módszerek jelennek meg. Hogyan válasszon
a család megfelelő terápiát? Igen nagy a szakemberek felelőssége abban, hogy megalapozott és megfelelő fel-
világosítást nyújtsanak számukra. 

A beavatkozás területén is újabb és újabb eredmények látnak napvilágot. Bár a vizsgálatok többsége nem ösz-
szehasonlítható, sokszor csak néhány gyermekkel szerzett tapasztalatokról számolnak be, és nem felelnek meg a
tudományos vizsgálat kritériumainak, az utóbbi 10 évben több olyan nagy résztvevő számú, kontrollált vizsgá-
lat történt, melyek támpontot jelenthetnek a tájékozódáshoz, és amely alapján megfogalmazódtak terápiás alap-
elvek. A vizsgálatok egyértelműen megalapozatlannak ítéltek néhány olyan terápiát (pl. a facilitált kommuniká-
ció, „holding” terápia vagy vitamin és diétás kezelések, auditoros integráció), melyek eredményét egyik vizsgá-
lat sem igazolta, ugyanakkor rendkívül félrevezetőek lehetnek és elvonhatják az érintetteket a bizonyítottan ha-
tékonyabb terápiás beavatkozásoktól.

A beavatkozás megválasztását sajnos azonban nemcsak elméleti felkészültségünk, hanem a család és saját le-
hetőségeink is jelentősen befolyásolják. Mint látni fogjuk, a hatékonynak ítélt megközelítések a területen komoly
jártasságot, tapasztalatot követelnek, a terápiás eljárások szakember és segítő igénye valamint az óraszám még
más sérült állapothoz viszonyítva is igen nagy. Tekintettel arra, hogy a speciális szakemberképzés még nem meg-
oldott nálunk, az órakeretek és lehetőségek is igen korlátozottak, a szakemberek helyzete különösen nehéz.

Az eltérő fejlődést mutató gyermekeknél (és természetesen felnőtteknél is) a beavatkozás egyik alapkérdése,
hogy a terápia, fejlesztés milyen mértékben irányul az érintettre és milyen mértékben a környezetére. Így van ez
az autizmus-spektrumzavarok esetében is, ahol a környezet alakítása, tájékoztatása, felkészítése talán még na-
gyobb szerepet kap, és intenzív együttműködést igényel.

2.9.1. A beavatkozás alapelvei
2.9.1.1. Komplex pszichoedukáció

„Én személy szerint azt gondolom, hogy az autizmus legyőzéséhez a megértése a legjobb kulcs.” (Marc Segar)

A beavatkozás nagymértékben függ az érintett állapotának súlyosságától, az alkalmazkodást legsúlyosabban ne-
hezítő tünetektől, korától, értelmi képességeitől és egyéb társuló rendellenességektől, erősségeitől és nehézsége-
itől és tágabb értelemben vett környezeti adottságoktól (pl. a család teherbíró képessége, ellátási lehetőségek,
szakemberek felkészültsége stb.) 

A komplex terápia alapja az egyéni szükségletekhez alakított, specifikus pedagógiai, gyógypedagógiai fej-
lesztés, melynek célja a gyermek eltérő fejlődéséből adódó eltérések csökkentése, a hiányzó és sérült készségek
tanítása, fejlesztése. A hatékony beavatkozás feltétele a sajátos szociális és kommunikációs zavar mélyreható is-
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merete. A korábban ismertetett kognitív eltérések (naiv tudatelméleti zavar, végrehajtó működések zavara,
gyenge centrális koherencia, ld. korábban) támpontot nyújtanak a hatékony pedagógiai szemléletmód és esz-
köztár valamint a megfelelő környezet kialakításához.

A beavatkozás másik célja a személyi és tárgyi környezet specifikus kialakítása, mely a fejlesztés hatékonysá-
gát és a jobb megértést nagymértékben támogatja. A legtöbb autizmussal élő embernek komoly nehézséget jelent
tevékenységének megszervezése, annak a „belső forgatókönyvnek” (Theo Peeters) a kialakítása, amely segítsé-
gével tisztában lenne azzal, hogy mit, hol, kivel, hogyan, meddig stb. szükséges vagy lehet tennie. A kiszámítható
környezet, a megfelelő információs eszközökkel történő előrejelzés, kiszámíthatóságot és biztonságot nyújt a szá-
mukra és elősegíti az önállóságot. 

„Sok autizmussal élő ember „vizuális gondolkodó”. Én képekben gondolkodom. Nem gondolkodom nyelv segítsé-
gével. A gondolataim úgy mozognak a képzeletemben, mint a videofelvételek. A képek az „anyanyelvem” és a sza-
vak csak a második nyelvem.” (Temple Grandin)

A jó vizuális képesség rendszerint egyike azoknak az erősségeknek, melyre a terápiában támaszkodhatunk. A
kommunikáció vizuális eszközökkel való megsegítése jelentős segítséget nyújt a megértésben. A vizuális segít-
ség rendkívül változatos lehet, a gyermek képességeihez és a fejlesztési célkitűzésekhez kell igazítanunk. (Gesz-
tusok, tárgyak, képek, fényképek, szimbólumok stb.) A vizuális eszközökkel történő kommunikációtanítás komp-
lex, kidolgozott formája az un. „képcserés kommunikációs rendszer” (Picture Exchange Communication System,
PECS), melynek alkalmazásával igen jó tapasztalatok gyűltek össze. 

„A szociális élettel kapcsolatos dolgokat nagyon nehezen tudom megragadni, és az esetek többségében csak akkor
járok sikerrel, ha minden apró lépés, szabály és elképzelés egymás után le van írva egy számozott oszlopban, ame-
lyet azután rengetegszer végig kell olvasnom, hogy megtanuljam a szabályokat.” (Therese Joliffe)

Sok autizmussal élő ember számára nem csak a szociális életben, hanem a térben, időben való tájékozódás is ne-
hézséget jelent. A világos, következetes szabályokat nyújtó, vizuális információhordozókkal megerősített, jól
strukturált, környezet támogatja az eligazodást. A struktúra nem jelent merevséget, célja a kiszámíthatóság biz-
tosítása. Kialakítása akkor szolgálja a gyermek igényeit, ha valóban a képességeire és igényeire támaszkodik,
ahhoz rugalmasan alkalmazkodik.

A környezethez való alkalmazkodó viselkedés kialakításában a legtöbb gyógypedagógiai módszer alkalmaz
– eltérő hangsúllyal – viselkedés és kognitív terápiás módszereket. Ezek magukba foglalják például az elvárt vi-
selkedés megerősítését, a „helytelen” viselkedés figyelmen kívül hagyását, alternatív viselkedési minták tanítá-
sát. A viselkedés aprólékos elemzése feltárhatja a kommunikációs és szociális nehézségek okozta korlátokat.

Az intenzív viselkedésterápiás módszerekkel (Lovaas) kapcsolatos vizsgálatok megerősítették annak haté-
konyságát, ugyanakkor számos kérdés is felmerült velük kapcsolatban. A javasolt óraszám heti 40 óra, de legalább
napi 5 óra, amely sok esetben megvalósíthatatlan, igen megterhelő mind a gyermek, mind pedig a család számára.
A hosszú távú hatások nehezen követhetők, az általánosítás pedig igen korlátozott. Kevéssé támaszkodik a gyer-
mek igényeire, erősségeire. 

Az összehasonlító vizsgálatok azokat a beavatkozásokat ítélték a leghatékonyabbnak, amelyben a vizuális in-
formáció átadáson és kiszámítható környezeten alapuló fejlesztési stratégiákat és összetett viselkedés terápiás
beavatkozásokat együttesen alkalmazták. Eric Schopler és munkacsoportja (University of North Carolina, USA)
által kidolgozott komplex program, a TEACCH-program a fenti elvek integrálásának egyik leghatékonyabb gya-
korlati rendszere, melynek alapelveit számos ellátási program követi.

A terápiás szemlélet változásának egyik fontos eleme volt az elmúlt 10-15 évben, hogy egyre nagyobb figyelem
fordult a családok felé. Az eltérő fejlődésű gyermek kibillenti a családot az egyensúlyi helyzetéből, jelentősen és
személyenként más és más módon ró súlyos pszichés terheket az egyes családtagokra. Általános tapasztalat, hogy
autizmussal élő gyermeket nevelő családokban ez a megterhelés még nagyobb és igen nehéz az új egyensúlyi hely-
zet megtalálása. A gyermekkel kapcsolatos terápiás megközelítésektől csak akkor várhatunk érdemi eredménye-
ket, ha azokat a családdal szorosan együttműködve, a tapasztalatokat megosztva végezzük. Együttműködni azon-
ban csak az a család képes, amely hatékonyan birkózik meg a sérült gyermek okozta veszteséggel és rálátása van
a gyermek eltérő fejlődésének természetére. A családra irányuló beavatkozásnak tehát egyik célkitűzése a család
szakértő „kísérése” és segítése a feldolgozási folyamatban (egyéni és családterápia, szülőcsoport, testvérterápia
stb.), másik pedig a fejlődési eltérés megértéséhez nyújtott szakmai segítség (rendszeres tanácsadás, tapasztalat-
csere, szülői pszichoedukációs tréning stb.). Természetesen nem az a cél, hogy a szülő szakemberré váljon, de szü-
lői szerepében is nélkülözhetetlen a gyermek eltérő fejlődésének mélyebb megértése. 
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„Mivel meggyőződésem, hogy mindenre van megoldás, elhatároztam, hogy kimászom abból a gödörből, amelybe
a „Miért éppen mi?” kérdés taszított. Ezért arra kezdtem törekedni, hogy először is megértsem ezt az állapotot,
majd azt, hogy az ő személyiségén keresztül hogyan jelenik meg az autizmus. Felismertem, hogy csodát nem te-
hetek, ugyanakkor az új információk lehetővé tették, hogy döntéseimet tudatosabban alakítsam ki, és lehetősége-
imhez mérten, mindent megtegyek annak érdekében, hogy csökkenjen az ő és az én világom közötti távolság.”
(Julia Moor, szülő)

Az intenzív kommunikációs és szociális fejlesztést a lehető legkorábbi életszakaszban meg kell kezdenünk, mellyel
nagyobb eséllyel akadályozhatók meg a következményes viselkedés problémák kialakulása. Ennek feltétele a
korai diagnózis, az ezzel kapcsolatos dilemmákat korábban tárgyaltuk. 

A szociális környezet megértési zavara, a kommunikációs nehézségek és a képzeleti működés hiányosságai-
ból adódó zavarok a gyermeket és a felnőttet a nap 24 órájában korlátozzák, így a megértést elősegítő eszközö-
ket és szempontokat folyamatosan és minden helyzetben alkalmaznunk kell. Kiemelkedő jelentősége van ezért
nemcsak a családdal hanem a tágabb környezettel (pl. óvoda, iskola) való szoros együttműködésnek. 

A fejlesztésre, támogatásra tartósan, többnyire felnőttkorban is szükség van, az életkornak és az aktuális élet-
helyzetnek megfelelően.

Kiegészítő terápiákat a fenti alapelvek figyelembevételével alkalmazunk. A zeneterápia, hasznos kiegészítője
lehet a célzott fejlesztő terápiáknak. A gyakori zene iránti érzékenységet kihasználva a szociális és kommuniká-
ciós fejlesztést segíti elsősorban. A mozgásfejlesztés ügyetlenebb, gyenge mozgáskoordinációjú gyermekeknél
indokolt. A szenzoros integrációs terápiák specifikus hatása erősen vitatott, ugyanakkor a rendszerint igen erő-
sen strukturált foglalkozások, és a gyermekek számára sok örömet nyújtó gyakorlatok jótékony hatásúak. A be-
széd és nyelvi terápiák eredménye csak a mélyebb kommunikációs zavar figyelembe vételével várható. Pszicho-
terápiás módszerek jó képességű, jó verbalitású, másodlagosan szorongással vagy depresszióval küszködő kis-
iskolások, serdülők és felnőttek kezelésében kaphatnak szerepet, messzemenően figyelembe véve a sajátos kom-
munikációs és kapcsolati korlátokat. 

A National Research Commitee (2001) állásfoglalása alapján összefoglalható, hogy a terápiás hatékonyságot
nagymértékben fokozza a terápiás óraszám, valamint a szakemberek specifikus képzettsége. Az optimális bea-
vatkozási stratégiát mindig a gyermek (és felnőtt) képességei és a családdal való együttműködési lehetőségek
alapján kell kiválasztanunk. Az alkalmazott terápiás megközelítést nagymértékben befolyásolja az aktuális terá-
piás célkitűzés (pl. új készséget vagy viselkedést tanítunk, már megtanult készséget általánosítunk, nem kívánt
viselkedést módosítunk, mennyiben támaszkodunk a gyermek kezdeményezéseire stb.). Nélkülözhetetlen az ál-
lapot mélyreható ismertén alapuló, de az egyéni szükségletekhez alkalmazkodó, rugalmas, a terápiákat integ-
ráló megközelítés!

2.9.1.2. Gyógyszeres kezelés 
A klinikai tapasztalatok alapján az autizmus-spektrumzavarokban alkalmazott gyógyszeres kezelés igen gya-
kori, annak ellenére, hogy a gyógyszeres terápiával kapcsolatos vizsgálatok és tapasztalatok rendkívül ellent-
mondásosak. Többnyire a fejlesztésbe való bevonást és a környezethez való adaptációt jelentősen nehezítő vi-
selkedési nehézségek kezelése a célkitűzés, elsősorban az agresszív, autoagresszív viselkedés, a sztereotip, is-
métlődő cselekvések és rugalmatlan viselkedés csökkentése. Sajnos kevés a megbízható tájékozódást nyújtó,
kontrollált vizsgálat ebben a témakörben, de az elmúlt években ebben is történt előrelépés. A klasszikus neu-
roleptikumokat felváltotta az atypusos neuroleptikumok és a szerotonin blokkoló szerek használata. A korábbi
vizsgálatok alapján egyértelműen leghatékonyabb szernek minősülő típusos neuroleptikumok az igen gyakori
mellékhatások miatt kiszorultak a terápiából. Az atípusos szerek közül a risperidonnal vannak bővebb és bíz-
tató tapasztalatok, elsősorban a súlyos agitált állapot, önsértő viselkedések, sztereotip mozgások és súlyos vi-
selkedési zavarok befolyásolásában. A fenti tünetek kezelése mellett a szorongás és depresszív tünetek csök-
kentésében elsősorban a triciklikus antidepresszánsok és a szelektív szerotonin reuptake gátlók ajánlottak.
Több kutatás számol be stimulánsok alkalmazásáról, a hatást erősen vitatják, jó képességű gyermekeknél több
esetben észleltek javulást, azonban klasszikus tünetek mutató gyerekek esetében gyakori volt a viselkedés je-
lentős romlása. 

A korábban ugyancsak terápiás hatással bíztató Naltrexonnal végzett vizsgálatok nem mutattak érdemi kü-
lönbséget a placebóval összehasonlítva. 

Az utóbbi évek „csodaszerével”, a szekretinnel (diagnosztikai céllal használt, a pankreász működését serkentő
anyag) kapcsolatos randomizált, kettős vak, placebo kontrollált vizsgálatok nem igazolták a korábban feltétele-
zett hatást. Utóbbi jó példa arra, hogy mennyire körültekintően kell viszonyulnunk egy-egy új „felfedezéshez”
(az USA-ban komoly feketepiaca alakult ki a szekretinnek!), és mennyire fontosak a megfelelő vizsgálatok.
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3.1. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INTERAKCIÓ
Kommunikáció akkor történik, amikor egy személy üzenetet ad át egy másik személynek, akár verbális, akár
nonverbális úton. Interakcióra akkor kerül sor, amikor két ember, például egy felnőtt és egy gyermek, válaszol
egymásnak – azaz ha kétirányú a kommunikáció.

A legtöbb autizmus-spektrumzavarral élő gyermek nehézséget mutat a másokkal való interakciókban. Ennek
oka az, hogy az interakció sikerességéhez elengedhetetlen, hogy a gyermek válaszoljon azoknak, akik közelíte-
nek hozzá, illetve képesnek kell lennie interakciók kezdeményezésére. Habár számos autizmus-spektrumzavar-
ral élő gyermek képes erre, amikor akar valamit, azonban hajlanak arra, hogy ne indítsanak interakciót valami-
lyen dolog megmutatása vagy barátkozás céljából.

Fontos megjegyeznünk, hogy a kommunikáció és az interakció nem igényel nyelv- és beszédhasználatot. Szá-
mos autizmus-spektrumzavarral élő gyermek küzd lemaradással a nyelvfejlődésben, és tartózkodik a beszéd-
használattól. Ennélfogva más kommunikációs módszerek kialakítására van szükség a beszéd és a nyelv megje-
lenése előtt. 

3.1.1. Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek kommunikációjának megértése
Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek szülei és gondozói gyakran úgy érzik, képtelenek kommunikálni és
interakcióba lépni gyermekükkel, és bizonytalanok azt illetően, hogy miként tegyék ezt. Úgy tűnhet, hogy a gyer-
mek nem hallja, amit mondanak neki, nem reagál a nevére, és/vagy közömbös az irányában tett minden kom-
munikációs kísérlettel szemben. A mindennapi lehetőségek kihasználása, valamint a játék kommunikációra és in-
terakcióra ösztönözhetik az autizmus-spektrumzavarral élő gyermeket. 

Meg kell figyelnünk a gyermek kommunikációs módszereit ahhoz, hogy megállapíthassuk kommunikációs
erősségeit és szükségleteit. Például, ha a gyermek egyáltalán nem használ beszédet vagy bármilyen hangot, pró-
báljuk meg inkább gesztusokkal megközelíteni ahelyett, hogy szóban kommunikálnánk vele. Egy autizmus-spekt-
rumzavarral élő gyermek kommunikálhat például a következőkkel: sírás, a felnőtt kezének a kívánt tárgyhoz ve-
zetése, a kívánt tárgyra nézés, a tárgy megérintése, képek használata, echolália. 

Az echolália, vagyis más emberek szavainak ismétlése közös vonása az autizmus-spektrumzavarral élő gyer-
mekeknek. Eleinte, amikor a gyermek megkezdi az echolálást, valószínű, hogy csak megismétli az általa nem ér-
tett szavakat, bármilyen kommunikációs szándék nélkül. Azonban az echolália is jó jel, mivel a gyermek kom-
munikációjának fejlődését mutatja – idővel a gyermek elkezdi a megismételt szavakat és kifejezéseket valamilyen
lényeges dolog kommunikációjára használni. Például a gyermek megjegyezheti azokat a hozzá intézett szavakat,
amelyekkel arról kérdezték, hogy akar-e inni valamit, és később egy másik helyzetben használhatja azokat a saját
kérdéseként.

Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekkel való sikeres kommunikáció nem csupán annak megértését je-
lenti, hogy miként kommunikál a gyermek, hanem azt is tudnunk kell, miért kommunikál. A gyermeket a kom-
munikációs céljának megértésével hozzásegíthetjük ahhoz, hogy többféle módszert és okot találjon a kommuni-
kációra. 

3.1.2. A kommunikációnak két fő típusa:
1. Szándék előtti kommunikáció: ez akkor fordul elő, amikor a gyermek a körülötte lévők befolyásolásának szán-

déka nélkül mond vagy tesz valamit. Az ilyen típusú kommunikációt használhatja a gyermek önmaga meg-
nyugtatására, az önmagára való összpontosításra vagy egy nyugtalanító/élvezetes tapasztalatra való reakci-
óként.

2. Szándékos kommunikáció: akkor beszélünk ilyenről, ha a gyermek abból a célból mond vagy tesz valamit,
hogy egy másik személynek üzenetet adjon át. Az ilyen típusú kommunikációt használhatja a gyermek tilta-
kozásként az ellen, amit kérnek tőle, valamint kérés céljából is.

3. 
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A szándékos kommunikáció könnyebbé válik a gyermek számára, amint megtanulta, hogy cselekedetei hatással
vannak más emberekre – a szándék előtti kommunikációtól a szándékos kommunikáció felé való elmozdulás
nagy lépés az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek számára. 

Sussman (1999) szerint segíthet, ha a kommunikációs szándék tekintetében úgy tekintünk az autizmus-spekt-
rumzavarral élő gyermekre, mint egy olyan kontinuum egy elemére, amelynek egyik végén azok a gyermekek
vannak, akik főként azért kommunikálnak, hogy megkapják, amit akarnak, a másik végén pedig azok, akik szá-
mos okból kommunikálnak, legyen az például kérdésfeltevés, valaminek a kommentálása vagy barátkozás. 

A kommunikáció négy szintje (a Hanen Program meghatározása szerint):
Az egy gyermek által elért kommunikációs szint három dologtól függ:
1. a más személlyel való interakciós képességétől;
2. attól, hogyan és miért kommunikál; valamint
3. a megértési szintjétől.

Első szint – a saját lista stádiuma:
Ezen a kommunikációs szinten úgy tűnik, hogy a gyermek nem érdeklődik a körülötte lévő emberek iránt, és
hajlamos egyedül játszani. Kommunikációja főként szándék előtti lesz. A gyermekek többsége ezen a szinten elő-
ször autizmus-spektrumzavar diagnózist kap.

Második szint – a kérés stádiuma:
Ezen a szinten a gyermek kezdi megérteni, hogy cselekvései hatással vannak másokra. A felnőttekkel valószínűleg
akaratukat kommunikálják, jelzik, hogy mit élveznek, tárgyak, helyek vagy játékok felé húzva őket.

Harmadik szint – a kommunikáció korai stádiuma:
Ezen a szinten a gyermek interakcióinak hossza növekedni kezd, és a kommunikáció szándékosabbá válik. A
gyermek elkezdhet echolálni, ismételni egyes általa hallott dolgokat, hogy kommunikálja szükségleteit. Fokoza-
tosan kezd rámutatni azokra a dolgokra, amelyeket meg akar mutatni a felnőttnek, és a tekintete irányát is egyre
inkább elmozdítja, ami annak a jele, hogy kezd kétirányú interakciókba bocsátkozni.

Negyedik szint – a partneri fokozat:
Amikor a gyermek eléri ezt a szintet, hatékonyabbá válik a kommunikációja. Beszédet használ, és próbálkozik
egyszerű beszélgetések kivitelezésével. Miközben a gyermek magabiztosnak és a kommunikáció használatára
képesnek tűnhet ismerős környezetben (pl. otthon), nehézségekkel küzdhet az ismeretlen területeken (pl. egy új
óvodában vagy iskolában). Ebben a helyzetben lehet, hogy betanult kifejezéseket használ, és gyakran tűnhet úgy,
hogy figyelmen kívül hagyja kommunikációs partnerét, keresztülbeszélve rajta, figyelmen kívül hagyva a sze-
repcsere szabályait.

Módszerek, amelyekkel a felnőtt befolyásolhatja az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek kommunikációját: 
– A segítő és tanár szerepének felvétele: 

Ha a gyermek képtelen kommunikálni a szükségleteit, az arra csábít, hogy folyamatosan megtegyünk helyette
dolgokat – például odavigyük a cipőjét, és bekössük a cipőfűzőjét. Azonban ezzel csökkentjük a gyermek lehe-
tőségeit arra, hogy megmutassa, egyedül is képes ezekre a dolgokra. Ha a gyermek a „saját lista” szintjén van,
különösen bonyolult kieszelni, hogy mi mindent tegyünk meg a gyermek helyett. Ebben az esetben helyes meg-
kérdezni tőle, hogy igényel-e segítséget, majd várni, és másodszor is megkérdezni, mielőtt segítenénk neki.    

– Ahelyett, hogy a gyermeket magára hagynánk a saját dolgaival, bátorítsuk arra, hogy másokkal együtt tegyen
ezt-azt:
Csábító dolog hinni abban, hogy a gyermek csupán az önállóságát bizonyítja, amikor nem mutat érdeklődést a fel-
nőttel való interakciót illetően. Azonban fontos, hogy a gyermek megtanulja, hogyan vegyen részt interakciók-
ban, és ne csupán a saját eszközeire legyen hagyatva. Ebben az esetben a megoldás az, hogy kitartóan csatlakoz-
zunk bármilyen olyan tevékenységhez, amellyel a gyermek elfoglalja magát, legyen az akár egy madzaggal való
játék vagy a játékok dobozból/dobozba való ki- és bepakolgatása. Ha a gyermek a próbálkozásunkra dühös vagy
agresszív lesz, akkor is tartsunk ki. A düh egyfajta interakció, és jobb, mintha egyáltalán nem lenne interakció. Ha
ez folytatódik a gyermekkel, akkor idővel felismerheti, hogy a más emberekkel való interakció élvezetet nyújthat. 

– Lassítsuk az iramot, és adjunk esélyt a gyermeknek a kommunikációra:
Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek gondozása kemény és időrabló munka lehet. Gyakran megjele-
nik a kísértés, hogy siettessük a gyermeket az olyan napi rutinfeladatok közben, mint a reggelizés vagy öltöz-
ködés. Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermeknek előnyére válik, ha némi extra időt biztosítunk ezen fel-
adatok elvégzéséhez, mert így segíthetünk neki megérteni, mi zajlik körülötte, és elgondolkodhat azon, mit
mondjon ezen tevékenységek során. 
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– Amikor a gyermekkel játszunk, inkább partneri, mint vezető szerepet töltsünk be:
Amint a gyermek kommunikációs képessége fejlődésnek indul, kevesebb irányítást igényel – ha túl sok kér-
dést teszünk fel neki, és túl sok javaslatot adunk, az megnehezítheti, hogy beszélgetést kezdeményezzen. Ezért
fontos hagyni, hogy a gyermek irányítson, és arra reagálni, amit ő tesz. 

– A gyermek jutalmazása visszacsatolással:
Fontos, hogy megjutalmazzuk a gyermeket, amikor próbál megérteni és kommunikálni. Ezzel növelhetjük
újabb próbálkozásai valószínűségét. Ha egyszerű leíró jellegű dicsérettel kommentáljuk, amit teljesített, a gyer-
mek kapcsolatba hozhatja saját cselekvéseit és elismerő szavainkat. 

– Kommunikációs indíték biztosítása az autizmus-spektrumzavarral élő gyermeknek:
Ha az autizmus-spektrumzavarral élő gyermeknek nem okoz nehézséget elérni, amit akar, nem lesz oka a
kommunikációra és interakcióra. Ezért a felnőttnek számos alkalommal kell olyan helyzetet teremtenie, amely
kommunikációs lehetőséget biztosít a gyermeknek, és interakcióra ösztönzi őt.

– A kérés bátorítása:
Elérhető úgy, hogy a gyermek kedvenc játékát/ételét/videóját úgy helyezzük el, hogy lássa, de ne érje el, pél-
dául feltesszük egy magas polcra. Egy másik megoldás lehet, ha a gyermek kedvenc tárgyát egy tartóba tesz-
szük, amelyet nehezen tud kinyitni, ilyen lehet egy régi jégkrémes doboz vagy befőttesüveg. Ez arra fogja ösz-
tönözni a gyermeket, hogy segítséget kérjen, aminek eredményeképpen létrejön az interakció a gyermek és a
felnőtt között.

– Adjunk a gyermeknek olyan játékot, amelyet nehéz működtetnie:
Adjunk felhúzós játékokat a gyermeknek, valamint olyanokat, amelyeket össze kell rakni a működésükhöz, és
amelyek érdeklik is a gyermeket, azonban nehezen tudja egymaga működésbe hozni. Ha odaadtuk a gyer-
meknek a játékot, hagyjunk némi időt neki arra, hogy rájöjjön, hogyan használhatja. Amikor a gyermek fruszt-
rálttá válik, mert nem tudja használni az eszközt, a felnőtt közbeléphet, és segíthet. Ilyenfajta játék például a
zenélő doboz, a búgócsiga és a kis dobozkából gombnyomásra előugró figura.

– Adjunk a gyermeknek „nagyon érdekes” játékokat:
A léggömb és a buborékfújó nagyon érdekes, és könnyen alakíthatók kétszemélyes játékká. Az olyan egyszerű
játékok, mint a luftballon felfújása, majd elengedése úgy, hogy felszálljon a levegőbe, vonzóak lehetnek a gyer-
mek számára. Az is ötletes módja a felnőtt és gyermek közötti interakció erősítésének, ha a léggömböt először
csak részben fújjuk fel, majd várunk a gyermek reakciójára, mielőtt teljesen felfújnánk. Hasonló eredményt ér-
hetünk el buborékokkal – fújjunk néhány buborékot a gyermek felé, majd ha már megragadtuk a figyelmét,
zárjuk be a folyadékos flakont, és várjunk a reakciójára, mielőtt továbbiakat fújnánk.

– Fokozatosan adjuk csak oda a gyermeknek a dolgokat:
Ha a gyermek mindent megkap, amit szeretne, nem lesz oka bármit is kérni a felnőttől. Beosztva, hogy egy-
szerre mennyi ételt/játékot adunk oda, interakciós lehetőséget biztosítunk a gyermeknek arra, hogy kifejezze
akaratát és szükségleteit. Például, ha a gyermek szeretne egy kekszet, tördeljük apró darabokra, és először
csak egyetlen darabot adjunk neki, majd fokozatosan adagoljuk tovább, ahogy a kérését kommunikálja felénk. 

– Adjunk lehetőséget, hogy a gyermek eldönthesse, mikor ér véget egy tevékenység:
Ha egyszer a gyermek elfoglalta magát egy, a felnőttel közös tevékenységgel, folytassuk a dolgot egészen
addig, amíg nem jelzi, hogy elég volt. Figyeljük a grimaszait, vagy hogy ellöki-e a játékot magától. Ilyen módon
kikényszeríthetjük, hogy a gyermek kommunikálja velünk, ha szívesen abbahagyná a tevékenységet. Ha nem
használ nyelvet annak jelzésére, hogy befejezte, akkor kísérjük a kommunikációját olyan szavakkal, mint hogy
„elég”, „vége”, ilyen módon bátorítva nyelvi fejlődését.

– Az interakció növelése a gyermek irányításának követésével:
Ha inkább elfogadjuk a gyermek irányítását, minthogy magunk vezessük őt, képessé válik a kommunikáció
megtanulására a másokkal való együttes tevékenykedés közben, így fokozzuk az interakcióit. Az irányító gyer-
mek valószínűbben figyel oda a tevékenységre, nagyobb eséllyel összpontosít ugyanarra a dologra, mint a fel-
nőtt, és megtanulja, miként hozzon maga döntéseket. 

Ha követjük a gyermek irányítását, előnyös, ha a felnőtt szemtől szemben helyezkedik el a gyermekkel, így meg-
figyelheti, mi az, ami a gyermeket érdekli. Ez segíti a gyermeket a szemkontaktus felvételében is, ami gyakran
okoz nehézséget az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek számára. A gyermekkel egy szinten tartózkodó fel-
nőtt ráadásul könnyebben megfigyelheti a kommunikáció során használt arckifejezések változatosságát is. Az
autizmus-spektrumzavarral élő gyermek gyakran nem sajátítja el a beszélgetések során használt nonverbális
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kommunikációs viselkedéseket, ezért fontos figyelmet fordítani erre, amikor csak lehetséges. Remélhetően a gyer-
mek végül megszokja, hogy a felnőtt az ő szintjén tartózkodva játszik vele, és kezdi előre látni, várni a jelenlétét,
és odahívni őt, ha nincs ott. 

A gyermek cselekvéseinek és szavainak utánzása segít majd a kétirányú interakcióba való bevonódásában. Ha
a gyermek a kanállal az asztalra csap, és a felnőtt is így tesz, az a gyermek figyelmét valószínűleg a felnőttre irá-
nyítja. Ez a gondolatmenet alkalmazható a gyermek különféle hangadásainak, zajkeltéseinek vagy szenzoros cse-
lekvéseinek, pl. a karokkal való csapdosásának, pörgésének az utánzására is. Ha a gyermek megértette, hogy a
felnőtt utánozza cselekvéseit, elkezdheti viszontutánozni őt. Ez megteremti a lehetőséget arra, hogy a felnőtt hoz-
záadjon valami újat a cseréhez, amit a gyermek megismételhet.

Ha az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek közömbös minden felkínált játék iránt, vagy szívesen rakos-
gatja sorba a játékokat ahelyett, hogy játszana velük, akkor is adódnak kommunikációs és interakciós lehetősé-
gek. Például, ha a gyermek sorba rendezi a kisautókat, a felnőtt csatlakozhat a tevékenységhez úgy, hogy egye-
sével adogatja az autókat neki. Ilyen módon a felnőtt szerephez jut a játékban, és a gyermeknek be kell vonnia őt
abba, amit csinál. Ha a gyermek csak a földre dobálja a játékokat, a felnőtt egy kosárba gyűjtheti a tárgyakat, mi-
előtt visszaadná, így felépítve egy interakciós és kommunikációs sémát a gyermekkel.

3.1.3.Hogyan segítheti a felnőtt az autizmus-spektrumzavarral élő 
gyermeket az elhangzottak megértésében?
Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek nehéznek találja az információfeldolgozás folyamatát. Ennek oka,
hogy nehéz lehet számára az őt körülvevő világ megértése. Még ha meg is ért egy helyzetet, lehetséges, hogy
nem érti a szituációban előforduló szavakat. Olykor könnyen feltételezzük, hogy megértette, amit mondtunk
neki, mert úgy tűnik, követi az instrukciókat. Azonban valószínű, hogy azért tudja, mit tegyen egy utasítás el-
hangzását követően egy adott helyzetben, mert előzőleg már számtalanszor megtette.

Létezik néhány módszer, amelyekkel javíthatjuk a gyermek beszédértését.

Mondjunk kevesebbet, és lassan:
A felnőtt korlátozhatja a gyermek felé irányuló kommunikációjában használt szavak mennyiségét úgy, hogy csak
a lényeges információkat közli. Használjunk az adott helyzetre jellemző kulcsszavakat, ismételjük és hangsú-
lyozzuk őket, és mellette gesztikuláljunk is, például mutassunk rá valamire. Sussman (1999) a következő mon-
dókát használja emlékeztetőül arra, hogy egy felnőtt miként teheti könnyebbé a beszéd megértését az autizmus-
spektrumzavarral élő gyermek számára:   

„Mondj keveset és hangsúlyozz, haladj lassan és mutass!” („Say less and stress, go slow and show!”)

Ha a gyermek csak mostanában kezdte a kommunikáció eszközeként használni a beszédet, a felnőttnek egy-
szerű szavakkal kell kommunikálnia vele. Például nevezze meg a kedvenc játékait és ételeit. Ennél a módszernél
fontos, hogy azonnal megnevezzük a dolgokat, amint átadjuk a gyermeknek. Ha a gyermek figyelme valami
másra terelődik, a szó elveszti az értelmét.  

Az is segítheti az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek beszédértését, ha szünetet tartunk a kimondott sza-
vak és kifejezések között. A felnőtt szünetet tarthat, hogy időt adjon az elhangzottak feldolgozására, és így lehe-
tőséget nyújthat a válasz kigondolására is. 

Elősegíti a gyermek megértési képességének javulását, ha gesztusokkal kísérjük a mondandónkat. Például
amikor a felnőtt innivalóval kínálja a gyermeket, utánozhatja az ivást azzal, hogy úgy tesz, mintha az egyik ke-
zében poharat tartana, és a szájához emeli, mintha kortyolna belőle. Hasonlóan járhatunk el az evéssel is. Hasz-
nálhatunk eltúlzott arckifejezéseket fejrázás vagy bólintás kíséretében az „igen” és a „nem” érzékeltetésére, és bic-
centhetünk a „szia”, „viszlát” esetén. Amikor más személyekről beszélünk, segít, ha megmutatjuk a gyermeknek
a szóban forgó személy fényképét – például „a nagyi meglátogat bennünket” mondatnál felmutatjuk a nagy-
mama fotóját.

Más vizuális módszerek, például képes órarendek, vázlatrajzok, képkártyák és tárgyakat, képeket felhasználó
napirendek alkalmazásával is elősegíthetjük a beszédértés javulását.

Augmentatív és alternatív kommunikációs (AAC) támogatás: 
Az augmentatív és alternatív kommunikáció a beszélt nyelven kívül mindenféle nyelvi formát leír a gyermek
társas-kommunikációs interakcióinak segítésére. AAC-eszközök széles skálája érhető el a nem beszélő gyermekek
számára, és az érintettek maguk is rendkívül különbözők. Ennél fogva alapvető fontosságú, hogy szakemberek
egy megfelelő csoportja értékelje a különféle AAC-lehetőségeket az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek szü-
leivel együtt, mielőtt döntenének a használatukról. A kritériumok, amelyeket meg kell vitatni az AAC-eszköz
bevezetését megelőzően: a kognitív és motoros képességek, a tanulási stílus, a kommunikációs szükségletek, va-
lamint a tanulási képesség (írni-olvasni tudás).
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Az AAC-eszközök alkalmazása az autizmus-spektrumzavarral élő gyermeknél különösen sokat segíthet. Azok
a gyermekek, akik nem beszélnek, szükségleteik kielégítése érdekében gyakran folyamodnak kihívó viselkedé-
sekhez. Az AAC-eszköz használata a más személyekkel való társas kommunikációs interakciók elsődleges esz-
köze lehet. Ha megszületett a döntés arról, hogy egy adott AAC-eszköz megfelelő a gyermek számára, a körül-
ötte élők felelősek a rendszer kialakításáért. 

Különböző típusú AAC-eszközök lehetnek alkalmasak az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek számára, köz-
tük az alábbiak:
– PECS – képkártyacsere-rendszer (Frost és Bondy,1994)
– Jelnyelv
– Interaktív kommunikációs táblák
– Kommunikációs kártyák
– Beszélgető könyvek
– Hangkimenettel rendelkező kommunikátorok 

Jelnyelv:
Számos különböző jelnyelvi rendszer létezik. Ha az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekkel jelnyelvet hasz-
nálunk, előnyös lehet a teljes kommunikációs megközelítés alkalmazása. A teljes kommunikáció a beszéd és jel
együttes, kombinált használatát jelenti, azaz ugyanazt a nyelvi struktúrát két modalitásban tárjuk a gyermek elé.
A teljes kommunikáció használata segít a kulcsszavak jelentésének kiemelésében és a nyelvi megértésben. 

Interaktív kommunikációs táblák:
Az interaktív kommunikációs táblák téma szerint szervezett vizuális szimbólumokat tartalmaznak. Különféle mé-
retekben és formákban is elkészíthető a tevékenységtől és az alkalmazási környezettől függően. Lehet hordozható
vagy rögzített – ez utóbbinál a táblát adott helyszínhez tervezik meg. A használt szimbólumok kiválasztása és
szervezése motiváló kell hogy legyen a gyermek számára, és erősítenie kell a funkcionális kommunikációját. 

Kommunikációs kártyák:
A kommunikációs kártyákat elsődlegesen beszélő gyermekek esetében használják. A kártya arra szolgál, hogy em-
lékeztesse a gyermeket, mit mondjon, valamint hogy a rendelkezésére álljon egy alternatív kommunikációs esz-
köz. A kártya tartalmazhat egy vagy több üzenetet képes vagy írott formában, és helyettesítheti a verbális ösz-
tönzést (promptot). Ennélfogva különösen hasznos olyan gyermekeknél, akik erősen rá vannak utalva a verbá-
lis bátorításra. A kommunikációs kártyák jól működnek olyan helyzetekben, ahol az autizmus-spektrumzavar-
ral élő gyermeknek üzenetét egy stresszes szituációban kell kifejeznie. 

Beszélgető könyvek:
A beszélgető könyv lehet képeskönyv, illetve tartalmazhatja a beszélgetések témáinak írott összefoglalóit a beszél-
getési készség fejlesztése érdekében. A beszédtémákat kis könyvbe, albumba, levéltárcafélébe vagy valami hasonlóba
gyűjtjük, és a felnőttel folytatott beszélgetés középpontjába helyezzük. A könyvecskének meg kell felelnie az élet-
kornak, a választott témáknak pedig értelemmel kell bírniuk a gyermek számára. Ez gyakran fényképek alkalmazá-
sával érhető el a legjobban – különösen a fiatalabb gyermekek esetében. A beszélgető könyv, amelynek feladata a gyer-
mek beszélgetésének szervezése, konkrét, vizuális formában biztosítja a megosztandó jelentést és fenntartandó témát. 

Hangkimenettel rendelkező kommunikátorok:
A beszédkimenetű kommunikátorok „hangot” adnak a nem beszélő gyermeknek. A legmegfelelőbb technológiai
lehetőséget hozzáértő szakemberek csoportja határozza meg. Ha ez megtörtént, a csoportnak döntenie kell a meg-
felelő szótár kiválasztásáról, az eszköz elrendezéséről, a szimbólumok méretéről és a legfontosabb helyzetekről,
amelyek a gyermeket az eszköz használatára ösztönzik. Eszközök széles skálája érhető el, beleértve az egysze-
rűbbeket, amelyeket a vizuális szimbólumokat nem értő emberek is használhatnak. Az eszközök használatához a
gyermeknek értenie kell az ok-okozati összefüggést. Az AAC, a szociális támogatások, a szervezési támogatások
és vizuális utasítások erősíthetik az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek társas kommunikatív interakcióit. 

3.2. JÁTÉK ÉS AUTIZMUS

3.2.1. Mi az autizmus?

Az autizmus a fejlődésre való képességnek egy egész életen át tartó hiánya, amely egyrészt a kommunikáció
módját, másrészt az adott ember más személyekkel való kapcsolatát érinti. Bizonyos esetekben tanulási nehéz-
ségek is kísérik, azonban minden autizmussal élőre egyaránt jellemző a világ megértésének nehézsége. Az au-
tizmus széles spektrumának „jól funkcionáló” végén elhelyezkedőket mint Asperger-szindrómásokat említik.
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A társas interakciók, a szociális kommunikáció és a szociális fantázia károsodása fennáll minden autizmussal élő
személynél. Ez a jelenség a károsodások triásza néven ismert.

3.2.2. Mi a játék?
A játék olyan komplex és változatos viselkedés, amelyet a gyermek tipikus fejlődésmenetében központi jelentő-
ségűnek tekintünk (Jordan és Libby, 1997). Azonban nagyon nehéz tömören meghatározni, mit is értünk játék
alatt. Az értelmező szótárak nagyon változatos definíciókat kínálnak. Úgy tűnik, a legtöbbjük valamiféle élveze-
tet, az önszórakoztatás egy módját érti alatta. 

Garvey (1977) a következő jellemzők felsorolásával kitágítja ezt a meghatározást:
– a játék élvezetes és kellemes;
– a játéknak nincs külső, önmagán kívüli célja;
– a játék spontán és önkéntes;
– a játék a játszó személy részéről aktív részvételt jelent;
– a játéknak van bizonyos szisztematikus kapcsolata azzal, ami nem játék – közelebbről: ellentétben áll a nem-

játékkal.

3.2.3. A játék fejlődése
A gyermeki játék számos fejlődési szakaszon megy át, amelyek az alábbiak (Boucher,1999):
– szenzomotoros játék;
– felfedező és manipulatív játék;
– fizikai játék, beleértve a „vadulást, birkózást” is;
– szociális játék;
– „mintha” játék.

Egyesek a „mintha” játék két típusát említik. Így Libby és társai (1998) megkülönbözetik a funkcionális játékot (pl.
egy játékautó tologatása egy szőnyeg mentén brmm, brmm hangadás mellett) a szimbolikus játéktól, amelyben
egy tárgyat vagy helyzetet valami másként kezel a játszó (pl. úgy tenni, mintha a banán egy telefon lenne). Libby
és társai tanulmányából az derül ki, hogy az autizmussal élő gyermekek nem mutattak jelentősen kevesebb funk-
cionális játékot, mint a Down-szindrómások vagy az ép fejlődésmenetű gyermekek. Nehézségeik voltak azonban
a szimbolikus játékban, bár jelét adták a szimbolikus játékra való némi hajlamnak, jóllehet főként a tárgyak he-
lyettesítésében. Nem minden kutató tesz különbséget a szimbolikus és funkcionális játék között – sokan a
„mintha” játék kifejezést gyűjtőfogalomként használják. 

Leslie (1987) három kérdést tesz fel a funkcionális játék és a szimbolikus játék elméleti megkülönböztetésére:
1. Van-e olyan, az eredetitől különböző tárgy, amely helyette áll (tárgyhelyettesítés)? Pl. használ-e a gyermek

egy kagylót úgy, mintha macska lenne? 
2. Tulajdonít-e a gyermek valamilyen tulajdonságot egy tárgynak vagy helyzetnek? Pl. tetteti-e, hogy a baba

(tiszta) arca koszos?
3. Kitalál-e a gyermek képzeletbeli tárgyakat? Pl. színleli-e, hogy ott van egy kanál, amikor valójában nincs?

Leslie úgy gondolja, hogy az igazi „mintha” játék két reprezentációs szintet követel meg. Az elsőrendű repre-
zentációban a gyermek használhat egy tárgyat a valódi tárgy helyettesítőjeként, azonban nem merül el a szim-
bolikus játékban, mert hisz a tárgy valódiságában (például egy játék tűzhelyről azt hiszi, hogy igazi tűzhely). A
másodrendű reprezentációban tudatosul, hogy a színlelt tárgy valami különböző – pl. a ceruzát rakétaként hasz-
nálja (William, Reddy és Costell, 2001). 

3.2.4. Miért a játék?
A játék biztonságos és támogató környezetben biztosít lehetőséget a gyermeknek új készségek tanulására és gya-
korlására. A szenzomotoros játék közben a kisgyermekek saját testükről és közvetlen környezetük tárgyairól ta-
nulnak. A manipulatív és felfedező játékban a nagyobb gyermekek tárgyakról, azok tulajdonságairól és a körül-
öttük levő világra való hatásukról tanulnak. A fizikai játékban, beleértve a birkózást is, a kisgyermekek és óvo-
dáskorúak nagymozgásos készségeket tanulnak, és tapasztalatokat szereznek arról, hogyan lép interakcióba az
egész testük másokkal és a környezetükben levő tárgyakkal. A szociális játék – a gondozók és a babák közti leg-
korábbi cseréktől kezdve a kisiskolások közötti komplex interakciókig (mint például az orvosos-nővéres játék) –
társas kapcsolatokról és az ezekben való részvételről tanít, továbbá azon társadalom kulturális normáiról, amely-
ben a gyermek felnő. Sherratt és Peter (2002) szerint a „mintha” játék fejlesztheti az autizmussal élő gyermek
gondolkodásának rugalmasságát. 

Restal és Magill-Evans (1993) az iskoláskor előtti gyermekekről szóló tanulmányukban azt állítják, hogy a játék
olyan közeget biztosít, amelyben a gyermekek fejlesztik készségeiket, szerepeket és másokkal való interakciókat
gyakorolnak. Úgy találták, hogy az autizmussal élő gyermekek a játék ezen célokra való használatában hátrányt
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szenvednek. A játék azért is fontos az autizmussal élő gyermekek számára, mert normaként jelenik meg a kis-
gyermekkorban, így a játékkészségek hiánya súlyosbíthatja az izolációjukat, és hangsúlyosabbá teszi a más gyer-
mekektől való különbözőségüket (Boucher, 1999). Boucher azt is hangsúlyozza, hogy a játék élvezetet nyújthat.
Ha fejlődnek az autizmussal élő gyermek játékkészségei, az az ügyesség-gyakorlottság érzését adja, és növeli a
játékra való motivációjukat, ami önmagában is igazolható cél. Boucher így folytatja: sokat tanulhatunk abból, ha
a játszó gyermeket megfigyeljük. A játék az autizmussal élő gyermek számára lehetőséget biztosít az önkifejezésre,
mivel eredendően nehézségei lehetnek az érzései és gondolatai szavakban való kifejezésében.

3.2.5. Miben különbözik a játék az autizmusban?
A DSM-IV (Amerikai Pszichiátriai Társaság, 1994.) autizmuszavarra vonatkozó diagnosztikai kritériumai ma-
gukba foglalják a változatos, spontán szerepjáték vagy a fejlettségi szintnek megfelelő szociális imitatív (utánzó)
játék hiányát mint az autizmus egyik jelét. A CHAT (CHecklist for Autism in Toddlers, vagyis a kisgyermekek
autizmusának ellenőrzőlistája, Baron-Cohen és társai, 2000) egy szűrő kérdőív, amelyet azzal a feltételezéssel ál-
lítottak össze, hogy azoknál a gyermekeknél, akik nem mutatnak közös figyelmi és „mintha” játék viselkedése-
ket 18 hónapos korukig, fennáll az esélye egy későbbi autizmus diagnózisnak. A kérdőív tartalmaz néhány kér-
dést a játékról is, amelyek közül egyik az, hogy „Tett-e valaha például úgy a gyermeke, hogy egy csésze teát ké-
szít egy játékcsészét használva, vagy utánozott-e egyéb dolgokat?” A háziorvos/védőnő is megfigyeli a gyer-
meket, hogy teljesíti-e ezt a feladatot. Ha nem, és más kérdéseket/feladatokat sem teljesít, az azt jelzi, hogy a
gyermek az autizmus-spektrumzavar rizikócsoportjába tartozik. Az autizmussal élő gyermek egyrészt ritkán fi-
gyelhető meg játszó gyermekként (Beyer és Gammeltoft, 2000), másrészt a játéka sérült lehet minden fejlődési
szinten. A legtöbb kutatás elsősorban a tettetésre koncentrál, különös tekintettel a szimbolikus játékra.

A kutatások azt mutatják, hogy az autizmussal élő kisgyermekeknél a verbális mentális kor fölött a szenzo-
motoros játék dominál, ami az autizmus nélkül élőkben normálisan alacsonyabb szintű (Jordan és Libby, 1997).
Továbbá az autizmussal élő gyermekeknél kimarad a manipuláció és kombináció korai tapasztalatainak élve-
zete, játék- és tárgyhasználatuk rugalmatlan lesz. Például egy autizmussal élő gyermek sokkal inkább foglalja el
magát egy játékautó kerekeinek pörgetésével, minthogy autóversenyt vagy autóvezetést játsszon. Roeyers és
Berckelaer-Onnes (1994) leírják, hogy az autizmussal élő gyermekeknél hiányzik a tipikus fejlődésű gyermekek
kíváncsisága. Arra következtetnek, hogy a játékviselkedésük gyakran egyszerű manipulációra korlátozódik, já-
tékuk minősége alacsonyabb, mint a nem autizmussal élő, összevethető mentális korú gyermekeké, és a (spon-
tán) szimbolikus játék általában hiányzik vagy sérült. 

Egyes autizmussal élő gyermekek semmilyen jelét nem adják annak, hogy játszani akarnának más gyermek-
ekkel, és a magányos játékot részesítik előnyben, más gyermekek szeretnének ugyan együtt játszani, azonban
komoly nehézségeik lehetnek kívánságaik kinyilvánításában. Teresa, Freddy és Jared egy integrált játszócso-
portba járnak. Mindannyian nehézséggel küzdenek a tekintetben, hogy más gyerekeket játékba hívjanak. Ami-
kor Teresa azt szeretné, hogy Sook játsszon vele, ezt nem fejezi ki elég egyértelműen azzal a kérdéssel, hogy
„Játék a babaházban, Sook?”. Freddy elhibázza a próbálkozásait, hogy rávegye társait a játékra, először elrej-
tőzve, majd utánozva őket, végül pedig rosszfiút játszva félbeszakítva játékukat (Wolfberg, 1999).

Egy gyermek jól játszhat, annak ellenére, hogy ezt mi nem észleljük. Valójában az, ha a gyermek egy játékautó
kerekeit pörgeti, még mindig megfelelhet a játék Garvey által leírt jellegzetességeinek (1997). Továbbá a kutatá-
sok azt mutatják, hogy az autizmussal élő gyermekek nem teljesen képtelenek a „mintha” játékban való részvé-
telre, különösen ha az magasan strukturált, vagy ha promptokat használunk a tettetés stimulálására (Jarrold, Bo-
ucher és Smith, 1996). Jarrold, Boucher és Smith megállapításai azt érzékeltetik, hogy az autizmussal élő gyer-
mekeknek inkább a spontán „mintha” játékkal vannak problémáik, és nem magával a tettetés mechanizmusával.
Hasonlóan Stahmer (1999) is az írja, hogy bár az autizmussal élő gyermekek szabad helyzetben a spontán játék
hiányát mutatják, ez nem a játékra való teljes képtelenség eredménye, hanem legalább részben annak a ténynek
tudható be, hogy nehéznek találják a játékot, így ismétlődően azt tapasztalják, hogy a feladatban kudarcot val-
lottak. Ez azonban frusztrációhoz és a játékra való motiváció általános hiányához vezethet.

Gyakran, amikor úgy tűnik, az autizmussal élő gyermek szimbolikus játékot játszik, azt a televízióból vagy va-
lami hasonlóból másolja. Példa erre egy videoklip ismételt eljátszása a Toy Story – Játékháború c. filmből vagy
más videóból: a gyermek játéka ilyenkor eredetinek és fantáziadúsnak látszik, valójában azonban nem az. Az au-
tizmussal élő gyermekek játéka nagyon repetitív lehet. Wolfberg (1999) beszámolt Teresáról, aki ragaszkodott
egy bizonyos babához. Minden nap eljátszotta ugyanazt a rituálét a babával, fürdette, mosdatta, és a haját fé-
sülte. Egy másik gyermek, Freddy ugyanazt a kergetőzőst játszotta minden nap. Először, csak osztálytársával, Ja-
reddel, de végül más gyermekekkel is kezdeményezett spontán kergetőzős játékot. Mindazonáltal egy felnőtt se-
gítő irányítására volt szüksége az út minden egyes lépéséhez. Sherratt (1999) kimutatta, hogy az utánzott visel-
kedés olyan ingert biztosíthat, amely képessé teheti az autizmussal élő gyermeket spontán tettetésre.

Jarrold, Boucher és Smith (1996) úgy találták, hogy az autizmussal élő gyermekeknél nem csupán a spontán
„mintha” játék megjelenése sérült, hanem a kontrollcsoporthoz viszonyítva jelentősen kevesebb időt töltenek
funkcionális játékkal (például egy baba sétáltatása). Szerintük az az eredmény, miszerint az autizmussal élő gyer-
mekek funkcionális játékszintje sérült, problémát jelent Leslie metareprezentációs elméletének (Leslie, 1987),
mivel a funkcionális játék nem kíván metareprezentációs képességeket, azonban ennek ellenére sérült. 
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Hasonlóképp Williams, Reddy és Costell (2001) azt találták, hogy az illesztett kontrollcsoporttal (Down-szind-
rómás és tipikusan fejlődő gyermekek) ellentétben az autizmussal élő gyermekek nem vettek részt normálisan a
jól kidolgozott funkcionális játékokban (mint például a kanállal való kevergetés egy fazékban). Ehelyett játékuk
egyszerű funkcionális játékból állt (például behelyezik a kanalat a fazékba, de nem kevergetnek vele). A kont-
rollcsoportba tartozók az idejüket egyenlően osztották el e két játéktípus között. Az autizmussal élő gyermekek
kevesebb különböző cselekvést produkáltak, és a kontrollcsoporttal összehasonlítva kevesebb időt töltöttek játé-
kidejükből funkcionális játékkal. 

Mindent összevetve, az autizmussal élő gyermekek játéka az elmondottak alapján szegényesnek tekinthető.
Amint Sherratt (1999) feltételezi, a „mintha” játéknak az autizmussal élő gyermekek által tapasztalt nehézségei
egyaránt visszavezethetők a gondolati folyamatok gördülékeny szervezésének, valamint ezek mások felé való
kommunikálásának problémáira. Továbbá a játék zavarai az autizmusban közvetlenül a fejlődés összes aspek-
tusának zavaraihoz vezethetnek (Jordan és Libby, 1997), habár elképzelhető, hogy a gondolati folyamatok ru-
galmatlansága okoz károsodást a játékban és más készségek fejlődésében (Sherratt, 2001a). Sherratt és Peter (2002) 

A szimbolikus „mintha” játék lehetőséget biztosít a gyermeknek gondolkodása rugalmasságának fejlesztésére.
Továbbá alkalmat kínál kölcsönösen kielégítő szociális játékban való részvételre is, amely játék felhasználható az oly
gyakran hiányzó szociális készségek fejlesztésének eszközeként. Ezeket a lehetőségeket a játékepizódokban ta-
pasztalt élvezet közös megértése teremti meg (Sherratt és Peter, 2002). Ez pedig megelőzi a másodlagosan kialakuló
károsodásokat azáltal, hogy engedélyezi a társas és kulturális eseményeken való részvételt (Jordan és Libby, 1997).

Bárkinek, aki szimbolikus utánzó játékot szeretne tanítani autizmussal élő gyermekeknek, Sherratt (1999; 2001b)
szerint a következő körülményekre – amelyek közül az első három kulcsfontosságú – kell helyeznie a hangsúlyt:
– Struktúra: segíti a gyermeket az egy kitűzött cél eléréséhez szükséges készségek, tevékenységek vagy gondo-

latok sorrendjének megértésében. Például egy olyan történet, mint a Piroska és a farkas, világos struktúrával,
sztereotipizált karakterekkel, ismétlődő frázisokkal/mondásokkal, valamint egy hatékony motiváló elemmel
rendelkezik – a felfedezés izgalmával, hogy a nagymama valójában egy farkas.

– Hatás: szükség van a játékban rejlő élvezetre, különben megszűnik játék lenni. Az autizmussal élő gyermekek
élvezhetik a helyzetkomikumot vagy az olyan műsorokat, mint a Mr. Bean. 

– Érdeklődés: ahhoz, hogy személyes értelemmel bíró tapasztalata legyen, muszáj, hogy érdekelje a gyermeket
az eszközzel/anyaggal való manipuláció. Az olyan tárgy használata, amely benne rejlő jelentést/értelmet hor-
doz a gyermek számára (mint például a kedvenc sorozata videón), valószínűbben stimulálja a részvételt és
tettetést. Világos különbség van az ismétlődés ösztönzése és az érdeklődés kreatív felhasználása között.

– Nem reprezentáló eszközök: például dobozok fedővel vagy a nélkül, textildarabok (ruhadarabok), szalagok,
fonalak, gyurma, léggömbök és matricák. A reprezentáló (valamit ábrázoló, pl. egy plüssállat) eszközök hasz-
nálatát tartsuk egyensúlyban a nem reprezentálóakéval.

– Folytonosság: lennie kell bizonyos szintű várható valószínűségnek a szimbolikus játék tanításában, hogy a
gyermeket képessé tegye a tettetésbe való bekapcsolódásra.

– Szociális játék: magában foglalhatja az új készségek tanulását egy jobb képességű partnertől, egy kívánatos
tárgy megszerzését valaki mástól, vagy az egy másik személy tevékenységéből származó élvezet megosztását.

– Megfelelő nyelvhasználat: a nyelvhasználat legyen egyszerű, és maradjon a minimális szinten, mivel ezzel le-
hetőséget biztosítunk a gyermeknek a tettetés cselekményére való összpontosításra.

Roeyers és van Berckelaer-Onnes (1994) az autizmussal élő gyermekek alacsonyabb játékszintjének stimulálását ja-
vasolja, például tárgyak egyszerű kezelésével és kombinálásával, vagyis az életük első két évében kimaradt ta-
pasztalással. Habár a gyermek részt vehet olyan játékfejlesztő programban, mint a Roeyers és van Berckelaer-Onnes
által kidolgozott program, a megtanult készségek kiterjesztése érdekében szükség van a mindennapi élethelyze-
tekben való stimulációra is. Számos módszer kínálkozik a szimbolikus játék tanításának megkísérlésére. Egyesek vi-
selkedéses technikákat alkalmaztak, és bár ezek jártak némi sikerrel, megfogalmazódott a kérdés, hogy vajon nem
csak a tanult viselkedéseket hívja-e elő. Továbbá az ilyen megközelítések nem egyeznek Garvey „kellemes és élve-
zetes” kritériumával: lehetséges, hogy a gyermek csak a jutalom elérése érdekében produkál „mintha” játékot.

Egy másik tanulmányozott módszer a „mintha” játék ösztönzésére a fényképek, videók vagy számítógéphez
csatlakoztatott digitális kamerával készített fotók használata, amelynek célja a „mintha” játék világossá tétele.
Azonban ez korlátozott mértékben volt csak sikeres (Jordan és Libby, 1997). Többet érhetünk el, ha ezeket a mód-
szereket a beszéd- és nyelvterapeuta munkájába integrálva használjuk, például segítve a gyermeket a „mintha”
játék jelenetek társas forgatókönyveinek kialakításában. Jobb képességű gyermekek esetében egyszerre több gyer-
mek is játszhat, így ki kell várniuk a sorukat, és cselekvéseiket a többiekéhez kell igazítaniuk. 

Stahmer (1999) megvizsgálta a sarkalatos válaszok tréningjét (Pivotal Response Training, PRT) mint az autiz-
mussal élő gyermekek játékfejlesztésének eszközét. A sarkalatos válaszok tréningje egy, a motiváció növelésére
alkalmazott tanítási technika. A PRT a folyamatban levő feladatok közé vegyített világos utasításokat és kérdé-
seket tartalmaz (a gyermek kompetenciájába eső feladatok beszúrása az új feladatok közé) a gyermek játékvá-
lasztása, közvetlen megerősítés, a célorientált próbálkozások és a szerepcserék megerősítése céljából. Lényeges,
hogy a tanítandó új készség megfeleljen a gyermek fejlődési szintjének. A tanítható játéktípusok a következők: ma-
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nipulációs játék, funkcionális játék, szimbolikus játék és szociodráma-játék. A fennmaradó nehézségek közé tar-
tozik a kortársakkal folytatott játék alatti interakciók hiánya, valamint a kortársak vagy felnőttek felé irányuló kez-
deményezések nagyon alacsony szintje. 

Jordan és Libby (1997) következtetése szerint a spontán játékkészségek tanítása vagy a meglevő készségek fej-
lesztése nem könnyű az autizmussal élő gyermekeknél: ha az volna, nem tartanánk az autizmus egyik alapvető
problémájának. Retting (1994) is kifejezi aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy ha próbálkozunk is az autizmus-
sal élő gyermek játékfejlesztésével, az lesz-e valamilyen tartós hatással a viselkedésére. A játék azonban értékes
részét képezheti, és kellene is, hogy képezze az autizmussal élő tanulók iskolai tantervének, előmozdítva a fejlő-
dés minden aspektusát (Jordan és Libby, 1997).

3.2.6.Ötletek játékokra és szabadidős tevékenységekre
Mint minden gyermeknél, az autizmussal élőknél is van egy sor „szeretem” és „nem szeretem” dolog. Shields
(1999) összeállított egy listát azokról a játékokról, amelyek népszerűnek bizonyultak az autizmussal élő kisgyer-
mekek körében. A lista az alábbiakat tartalmazza: vizuálisan érdekes játékok (például a buborék, a forma- és szí-
negyeztető- és válogató játékok, a kirakós, a dobozból gombnyomásra előugró figura, Lego, videók, főként a Tho-
mas, a gőzmozdony, a Pingu és a Disney-filmek); könyvek, különösen a kihajtogatható fülekkel rendelkező vagy
tapintható részeket tartalmazó könyvek, kirakós könyvek és képeskönyvek stb.; fizikai tevékenységet igénylő já-
tékeszközök, mint a hinta, csúszda, trambulin, hintaló, egyéb lovaglós játékok, mászóka, foci stb.; másokkal együtt
játszható játékok, például kazetták dalos-táncos játékokkal, képes lottó, felvételek készítése, amőba, táblás játé-
kok (mint az angol „kígyók és létrák”), ludo, sakk; továbbá kisgyermekeknek készült számítógépes programok,
karakterek (Thomas, a gőzmozdony, Pingu, Disney), szókincsfejlesztő szoftverek, ismeretterjesztő programok.

3.2.7. Játékterápia
A játékterápia célja, hogy a felnőtt pszichoterápiáját párhuzamosan futtassa a gyermek terápiájával. Ez segít a
gyermek viselkedésének megértésében, és ha szükséges, változtat rajta. Waterhouse (2000) eredetileg úgy érezte,
a játékterápia nem lehet előnyös az autizmussal élő gyermekek számára. Különösen az interpretációkra és az át-
vitelre erősen támaszkodó, tradicionális pszichoanalitikus játékterápia nem tűnik megfelelőnek az autizmussal
élő gyermek számára. Waterhouse azonban észrevette, hogy az autizmussal élő felnőttek írásai más fénybe he-
lyezik mindezt. Az írások ugyanis azt sugallják, hogy különféle gyermekeknél elérhető a szimbólumokon ke-
resztüli kommunikáció, és ez egy olyan kommunikációs forma, amelyet a játékterapeuták is felhasználhatnak. Wa-
terhouse hangsúlyozza, hogy a terapeutának teljes egészében ismernie kell az autizmus csapdája generálta olyan
problémákat, mint pl. a játék félreértelmezése, hogy elkerülhesse az ebből eredő zűrzavart. Egy irodalomkutatás
feltárta, hogy csak kevés kutatás vizsgálja a játékterápia használatát az autizmussal élő gyermekeknél (Mittle-
dorf, Hendricks és Landreth, 2001). Továbbá az is kiderül, hogy nehézségekbe ütközik a hagyományos játékte-
rápia hatékonyságának értékelése, mivel az szinte kizárólag esettanulmány formájában hozzáférhető. 

Annak felismerését követően, hogy az autizmus fejlődési zavar, a pszichodinamikus játékterápiát sokan nem
tekintették megfelelőnek. Broomfield (2000) azonban vitatkozik ezzel, mert szerinte alkalmas egyes magasan
funkcionáló autizmussal élő gyermekek megsegítésére. Broomfield bemutatja Tim esetét, akit első alkalommal ti-
zenegy évesen látott, és végigkísérte a serdülőkorát. A terápia nagy része, különösen a korai pubertás évei alatt,
vetélkedőműsorok és egyéb televíziós programok eljátszásából állt. Idővel ez a tevékenység a ritualisztikus já-
tékból olyan játékká alakult, amelyben több spontaneitás, humor és érzelem jelent meg. Tim rájött arra, hogy csu-
pán „normális” szeretett volna lenni, és habár jelentős nehézségei voltak, és speciális segítségre szorult, „ez nem
jelentette azt, hogy nem képes jó életminőséget elérni”. Terápiája innen indult, és Tim egyetemi hallgatóvá vált. 

3.2.8. Konklúzió
Miközben az autizmussal élő gyermeket nem játszó gyermeknek tartjuk, a kutatások megmutatták, hogy az au-
tizmussal élő gyermekek játéktevékenysége nem károsodott teljesen. Játékuk azonban minőségileg különbözik au-
tizmus nélküli kortársaikétól. Továbbá nehézségeket tapasztalnak a más gyermekekkel való játékban is.

Habár az autizmussal élő gyermek játékát eltérőnek ismerjük, csak kevés kutatás vizsgálta a játéktanítás kér-
déseit. Az eddigi kutatások azonban azt sugallják, hogy a játékkészségek megszerzése sokat nyújt az autizmus-
sal élő gyermeknek. Azonban keveset írtak az autizmussal élő gyermekek játékterápiájáról és annak a jobb ké-
pességű gyermekek fejlődésére gyakorolt kedvező hatásairól is. 

3.3. AZ AUTIZMUS SPEKTRUM SZENZOROS VILÁGA: MÉLYEBB MEGÉRTÉS

3.3.1. Bevezetés

Az autizmusspektrumon elhelyezkedők közül sokan szenzoros nehézségeket tapasztalnak, vagy különösen ér-
zékenyek bizonyos érzetekre, benyomásokra. Ezek a nehézségek olyan viselkedési problémákat eredményez-
hetnek, amelyeket a szülők és gondozók rejtélyesnek találnak. 
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A fejezet célja, hogy elősegítse a szenzoros integráció alapvető megértését, megmagyarázza az autizmusspekt-
rumban élők lehetséges nehézségeit, és stratégiákat kínáljon a segítségadáshoz. Célja továbbá, hogy megismer-
tesse az embereket az autizmussal élő személyek szenzoros világával.

A szövegben használt „autizmus” kifejezésbe beleértjük az autizmus-spektrumzavarokat (ASD), az autizmust
és az Asperger-szindrómát.

A bennünket körülvevő világban való működéshez és részvételhez érzékelésünket kell használnunk. Az ér-
zékelés egyedi tapasztalatokat szolgáltat az egyéneknek, valamint lehetővé teszi az interakciót és a társadalomba
való bevonódást. Segít a bennünket környezetünk megértésében és a környezetünkre adott reakciókban. Jelen-
tős szerepet játszik annak meghatározásában, hogyan cselekszünk egy bizonyos helyzetben.

Képzeljük el, mi történik, amikor egyetlen vagy minden érzékünk felerősödik, illetve ellenkezőleg, amikor
egyáltalán nem működik. Ezt a nehézséget gyakran szenzoros integrációs zavarnak nevezik, és ez olyasvalami,
amit számos autizmus-spektrumzavarral élő személy megtapasztal.

Az autizmusnak számtalan definíciója létezik, de ezek ritkán fejtik ki, mit érez az autizmussal élő személy. Be-
tekintést csupán azoknak az autizmussal élő embereknek a személyes beszámolóin keresztül nyerhetünk, akik ké-
pesek kifejezni és leírni egyedi és gyakran fájdalmas szenzoros világukat. 

Azok a mindennapi tapasztalatok, amelyeket a nem autizmussal élők többségében adományként fognak fel,
az autizmus egyének számára negatív és nyugtalanító élmények lehetnek. Az autizmussal élő személyek visel-
kedése gyakran a szenzoros tapasztalataikra adott közvetlen reakció. 

Ennek következtében érthető, hogy az autizmussal élők miért alakítanak ki rituálékat, vagy miért vannak olyan
öningerlő viselkedéseik, mint a pörgetés, csapdosás és koppintgatás; ezek miatt úgy érzik, ők gyakorolják a kont-
rollt, és biztonságban érzik magukat egyedi világukban. 

„Ha szenzorosan túlterheltté válok, akkor csak kikapcsolok… ez olyasmi, amit töredezettségként ismerünk…
hátborzongató, mintha egyszerre lennék hangolva 40 tévécsatornára.”

3.3.2. Szenzoros integráció
Dr. A. Jean Ayres úgy definiálja a szenzoros integrációt, mint „az érzékelések használatra való szerveződését”.
A szenzoros integrációba beletartozik az érzékelések észlelésekbe való átfordítása. 

A központi idegrendszer (agy) minden szenzoros információt feldolgoz, amelyet a test különböző szenzoros
rendszerei küldenek, és segít az információk szervezésében, sorrendjük megállapításában és megértésükben.
Mindezek alapján képes lesz a válaszra – gondolatokra, érzésekre, motoros válaszokra (viselkedés) vagy ezek
kombinációjára.

Az egész testünkben rendelkezünk receptorokkal, amelyek felveszik a szenzoros ingereket. A legtöbb recep-
tor a kezünkön és a lábunkon helyezkedik el. A szenzoros információfeldolgozás a legtöbb esetben automatiku-
san zajlik. 

A szenzoros rendszer hat területre bontható. Ezek két fő területre választhatók szét: hiper- (magas) és hipo- (ala-
csony) érzékenységű részekre. Azonban fontos megjegyeznünk, hogy egyes személyeknél a nehézségek/eltéré-
sek mindkét területet érinthetik.

A következő részben Brenda Smith Myles szenzoros integrációról szóló kiváló értelmezését használjuk fel. To-
vábbi részletekért lásd a könyvét. 

Egyensúlyi (vesztibuláris) rendszer
A belső fülben helyezkedik el, és információkkal lát el bennünket arról, hogy hol van a testünk a térben, valamint
tájékoztat testünk sebességéről, mozgásáról és irányáról, mindezt a gravitációhoz viszonyítva. Alapvető segítsé-
get nyújt egyensúlyunk és testtartásunk megtartásában. Az autizmussal élő személynél a következő nehézsé-
gek/eltérések jelentkezhetnek:

Hipo:
– Himbálózásra, hintázásra, pörgésre való igény
Hiper:
– Nehézségek a mozgásos tevékenységekben – sport
– Nehézség a hirtelen megtorpanásban vagy egy tevékenység közben való megállásban
– Rosszullét autóban 
– Nehézségek az olyan tevékenységek során, amelyek közben a fej nem függőleges helyzetben van, vagy a lábak

elemelkednek a földről

A testi tudatosság (propriocepció) rendszere
Az izmokban és ízületekben található, és tudatja velünk, hogy a testünk hol van. Arról is tájékoztat, hogy hol he-
lyezkednek el a testrészeink, és hogyan mozognak. Az autizmussal élő személynél a következő nehézségek/el-
térések jelentkezhetnek:
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Hipo:
– Proxemitás – túl közel állnak más személyekhez
– A személyes tér tudatának hiánya
– Nehézségek a terekben való navigációban – az akadályok megkerülésében
– Nekiütköznek más embereknek
– Suták, ügyetlenek lehetnek
Hiper:
– Nehézségek a finommotoros készségekben, a kis tárgyakkal (gombok, cipőfűző megkötése) való manipuláci-

óban 
– Az egész testét elmozdítja, amikor valamit megnéz

3.3.3. A szagló- (olfaktorikus) rendszer
A közvetlen környezetünkben levő szagokról tudósít az orrban levő kémiai receptorok működésén keresztül. A
szaglás olyan érzékelés, amelyről gyakran elfeledkezünk, vagy nem veszünk tudomást róla. Mégis, ez az elsőd-
leges érzék, amelyre számítunk. Az autizmussal élő személynél a következő nehézségek/eltérések jelentkezhet-
nek:

Hipo:
– Egyes személyeknek nincs szaglóérzéke, és nem észlelnek szélsőséges szagokat
– Tárgyakat nyalogathatnak 
Hiper:
– A szagok felerősödhetnek, és ellenállhatatlanná válhatnak
– Szobatisztasági problémák
– A személy nem szeret bizonyos parfümöket, samponokat

„Az olyan szagok, mint a kutyáké, macskáké, dezodoroké és borotválkozás utáni arcszeszeké, annyira erősek a szá-
momra, hogy ki nem állhatom őket, a parfümök pedig megőrjítenek.”

3.3.4. A látási (vizuális) rendszer
A szem retinájában található, és a fény aktiválja. Látásunk segít a tárgyak, emberek, színek, kontrasztok és tér-
beli határok felismerésében. Az autizmussal élő személynél a következő nehézségek/eltérések jelentkezhetnek:

Hipo:
– Sötétebbnek láthatják a tárgyakat, és elveszhetnek a jellegzetességeik és körvonalaik
– Egyesek a perifériás látásra koncentrálhatnak, mert centrális látásuk homályos. Mások láthatják úgy, hogy egy

középponti tárgy megnagyobbodott, és a periférián levő dolgok homályossá váltak
– Gyenge mélységérzékelés – problémák a tárgyak eldobásával és elkapásával, ügyetlenség
Hiper:
– Torz vizuális észlelés
– Apró tárgyak és éles fények ugrálhatnak körülötte 
– A túl sok forrás a képek töredezettségét eredményezheti
– Bizonyos részletekre (mint például a homokszemek) való koncentrálás sokkal kellemesebb lehet, mint valamit

egészként szemlélni

„Marekné volt, egy arc, amelyen a fény szakadatlanul táncolt, és inkább egy rajzfilmfigurává alakította őt, mintsem
emberré. Üdvözlet Rajzfilmvárosban… lépj be ebbe a kínzókamrába, amelyet a konyhámnak nevezek, és találkozz a
feleségemmel, aki egy háromdimenziós rajzfilmfigura.”

3.3.5. A halló- (auditoros) rendszer
A belső fülben helyezkedik el, a környezet hangjairól szolgáltat információkat. A szenzoros károsodások leg-
gyakrabban felismert vonatkozása. Az autizmussal élő személynél a következő nehézségek/eltérések jelentkez-
hetnek:

Hipo:
– Lehetséges, hogy a hangokat csak egy füllel hallja, a másik füllel részlegesen vagy egyáltalán nem hall
– A személy lehet, hogy nem ismer fel egyes hangokat
– Élvezheti a zsúfolt, zajos helyeket, a konyhákat, az ajtók és tárgyak csapódásának hangját
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Hiper:
– A zaj hangereje megnövekedhet, és a környező hangok torzzá és zavarossá válhatnak
– Képtelenség bizonyos hangok kiemelésére, ami koncentrációs nehézségekhez vezet
– Az alacsonyabb hallásküszöb különösen érzékennyé teheti a személyt a hangingerekre, pl. a bizonyos távol-

ságon belülről hallott beszélgetésre
– Egyes ételek (pl. chips) fogyasztását túl zajosnak tarthatja

A halláskárosodásnak közvetlen hatása lehet a kommunikációs képességre, és befolyásolhatja az egyensúlyt is.

„Hallod a zajt a fejedben? Összezúz és csikorog. Mintha egy vonat robogna keresztül a füleiden.”

3.3.6. Tapintási (taktilis) rendszer
A bőrön helyezkedik el, a test legnagyobb szervén, kapcsolatban van az érintéssel, egyfajta nyomással, a fájda-
lomszinttel, és segít a hőmérséklet megkülönböztetésében (meleg és hideg).

A tapintás a szociális fejlődés szignifikáns eleme. Segít a bennünket körülvevő környezet értékelésében, és
megfelelő reakcióra tesz képessé bennünket. Az autizmussal élő személynél a következő nehézségek/eltérések
jelentkezhetnek:

Hipo:
– Szorosan fog/tart másokat
– Magas a fájdalom- vagy hőérzékelés küszöbe
– Önbántalmazás
– Élvezheti, ha súlyos tárgyak nehezednek rá
Hiper:
– Az érintés fájdalmas és kellemetlen lehet, és gyakran visszahúzódnak az érintéstől, ami komoly hatással lehet

másokkal való kapcsolataikra
– Nem szereti, ha valami van a kezén vagy lábán
– Nehézségek a fésülködésben és hajmosásban
– Csak bizonyos típusú ruhákat, textúrákat kedvel

„Minden alkalommal, amikor megérintenek, fáj – olyan érzés, mintha áram futna át a testemen.”

3.3.7. Az ízlelő- (gusztatorikus) rendszer
A nyelv kémiai receptorain keresztül dolgozik, a különféle ízekről tájékoztat – édes, savanyú, keserű, sós és csí-
pős. Gyakran azért tartanak szigorú diétát egyesek, mert ízlelőbimbóik szélsőségesen érzékenyek. Az autizmus-
sal élő személynél a következő nehézségek/eltérések jelentkezhetnek:

Hipo:
– Erősen csípős ételeket kedvel
– Pica: mindent megeszik – földet, füvet, különféle anyagokat
Hiper:
– Egyes aromák és ételek túl erősek, és „legyőzik” a személyt 
– Bizonyos állagok kellemetlenek lehetnek. Egyes gyerekek csak lágy ételeket esznek meg, mint a krumplipüré

vagy fagylalt

3.3.8. További szenzoros nehézségek
3.3.8.1. Szinesztézia
Egy az autizmustól független, ritka állapot, amelyről egyes autizmus-spektrumzavarral élő személyek beszá-
molnak. Akkor beszélünk szinesztéziáról, ha a zavar a szenzoros csatornákban következik be. A szenzoros élmény
keresztülmegy az egyik rendszeren, és egy másik rendszeren keresztül távozik. Például a személy egy hangot hall
(auditoros rendszer), de színeket lát (vizuális rendszer).

3.3.8.2. Lehetséges stratégiák
Ha mélyebben megértjük a spektrumon élők szenzoros világát, segíthetünk nekik egy sokkal kellemesebb kör-
nyezet kialakításában. A következő stratégiák segítségünkre lehetnek, amikor megpróbálunk kellemesebb kör-
nyezetet kialakítani egy autizmussal élő személy számára annak érdekében, hogy elkerüljük szenzoros túlterhe-
lését.
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Általános kérdések, amelyekre emlékeznünk kell: 
a) Tudatosság

Jegyezzük meg, hogy a probléma oka lehet szenzoros diszfunkció. Mindig vizsgáljuk meg a környezetet is.
b) Legyünk kreatívak
c) Használjuk képzeletünket, hogy pozitív szenzoros élményeket és/vagy stratégiákat érjünk el.
d) Felkészítés

Mindig figyelmeztessük a személyt azokra a lehetséges szenzoros ingerekre, amelyek érhetik – pl. egy hangos,
zsúfolt helyen.

3.3.8.3. Szenzoros integrációs terápia
A szenzoros integrációs terápia során a képzett szenzoros integrációs terapeuta különböző szenzoros ingereknek
teszi ki gyengéden a személyt. A terápia célja, hogy megerősítse, egyensúlyba hozza és fejlessze a központi ideg-
rendszer szenzoros ingerfeldolgozó képességét. 

Carl Delacato, a szenzoros integrációs terápia elméletének kidolgozója a terápia fókuszába az öt alapvető szen-
zoros rendszert helyezte – a látást, ízlelést, szaglást, hallást és érintést. Ma a foglalkoztatási terapeuták továbbra
is ezekre, valamint a vesztibuláris és proprioceptív rendszerek egyesítésére koncentrálnak, amikor tevékenységi
tervet dolgoznak ki egy személy számára. 

3.3.8. 4. Az egyensúlyi (vesztibuláris) rendszerrel kapcsolatos ötletek
Hipo:
– Ösztönözzük az olyan tevékenységeket, amelyek segítik a vesztibuláris rendszer fejlődését, mint például a

hintalovazás, hintázás, körhintázás, mérleghintázás.
Hiper:
– Tördeljük a tevékenységeket apró lépésekre, használjunk vizuális támogatást, mint „befejezni egy sort”, vagy

promptokat.

3.3.8.5. A testi tudatossággal (propriocepció) kapcsolatos ötletek

Hipo:
– A bútorokat helyezzük a szélekre, a fal mellé, hogy megkönnyítsük a navigálást a szobában.
– Ragasszunk színes csíkokat a padlóra a határok jelzésére.
– Használjuk a kartávolság szabályt a személyes tér megérzésének elősegítésére. „Amikor beszélsz az ember-

ekhez, tedd ki a karodat, hogy ellenőrizd, nem állsz-e túl közel hozzájuk. Ne felejtsd el leereszteni a karodat,
miközben beszélsz.”

Hiper:
– Fűzési tevékenység, mint például egy spárga keresztülfűzése egy cérnaspulnin vagy a fűzőtábla használata.

Mindkettő fejleszti a finommotoros mozgásokat.

3.3.8.6. A szaglással kapcsolatos ötletek
Hipo:
– Használjunk erős illatú termékeket jutalomként, és hogy eltereljük a személyt az esetleges nem megfelelő erős

szagingerektől (pl. fekália).
Hiper:
– Használjunk illatanyag nélküli mosóporokat vagy samponokat, tartózkodjunk a parfümök használatától, te-

gyük a környezetet annyira „szagtalanná”, amennyire csak lehet.

3.3.8.7. A látással kapcsolatos ötletek
Hipo:
– Növeljük a vizuális kulcsok használatát.
Hiper:
– Csökkentsük a fluoreszkáló fényeket, helyettesítsük ezeket sötétebb színű villanykörtékkel. 
– Napszemüveg viselése.
– Használjunk sötétítőfüggönyöket.
– Alakítsunk ki munkahelyet az osztályteremben: egy magas fallal körülvett vagy mindkét oldalon leválasztott

helyet vagy íróasztalt a szemből, illetve oldalról érkező zavaró vizuális ingerek kizárására.
– Baseballsapka viselése.

3.3.8.8. A hallással kapcsolatos ötletek
Hallási integrációs terápia (Auditory Integration Therapy, AIT)
Elméleti alapja az az elképzelés, hogy a viselkedés a hallórendszer zavarának következménye.
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Az 1980-as évek elején dr. Guy Berard készített egy berendezést a hallás tesztelésére és hallási gyakorlatok vé-
geztetésére. Különféle hangokat létrehozva és váltogatva, auditoros szűrők használatával a gép képes maximá-
lisra növelni a hangerőt anélkül, hogy kellemetlen érzéseket okozna. A cél az auditoros rendszer fejlesztése és be-
menetének szabályozása. Az erre a megközelítésre vonatkozó kutatások azonban nagyon korlátozottak. 

3.3.8.9. Zeneterápia
A zeneterápia előnyeit felismerték, és gyakran alkalmazzák autizmussal élő személyek esetében. A zeneterápia
egyedülálló lehetőséget biztosít az egyéneknek a kommunikációra, interakcióra és önkifejezésre. 

Hipo:
– Használjunk vizuális segítséget a verbális információk támogatására.
Hiper:
– Csukjuk be az ajtókat és ablakokat a külső zajok csökkentése érdekében.
– Készítsük fel a személyt, ha zajos vagy zsúfolt helyre készülünk vele.
– Füldugó.
– Saját walkman, discman vagy MP3-lejátszó.
– Alakítsunk ki egy munkahelyet – ehhez a szempontokat lásd feljebb.

3.3.8.10. Tapintással kapcsolatos ötletek 
Hipo:
– Nehéz takarók.
– Hálózsákok.
Hiper:
– Figyelmeztessük a gyermeket, ha hozzá akarunk érni. Mindig szemből közelítsünk hozzá.
– Jegyezzük meg – az ölelés inkább fájdalmas lehet, mint kellemes!
– Fokozatosan vezessünk be különféle textúrákat – tegyünk elérhetővé egy „anyagos dobozt”.
– Engedjük meg, hogy maga végezzen el olyan tevékenységeket, mint a fésülködés és hajmosás, lehetővé téve,

hogy érzékenységének megfelelően szabályozza azokat. 

3.3.8.11. Szenzoros szobák
A szenzoros szoba, avagy multiszenzoros környezet (Multi Sensory Environment, MSE) célja, hogy lehetőséget
biztosítson az autizmussal élő személynek szenzoros rendszerei ingerlésére, fejlesztésére vagy szabályozására.

Többnyire speciális iskolákban vagy kórházakban találhatók meg, így hozzáférésük meglehetősen korlátozott.
Mindemellett számos család dönt úgy, hogy kialakít otthonában egy szobát, ahol helyet biztosíthat a szenzoros
ingerlésre vagy újratöltésre.

A szenzoros szoba koncepcióját Hulsegge és Verheul alakította ki Hollandiában Clark munkássága nyomán,
aki kidolgozta a „SNOEZLEN” szoba elképzelését. A név két angol szó, a szaglás és szundikálás (smell és doze)
kombinációjából jött létre. A kifejezés használata az Egyesült Királyságban egyre elterjedtebb a szenzoros szoba
vagy multiszenzoros környezet jelölésére.

A szoba vagy a szenzoros tér sokféle formában megvalósítható, és különféle típusú érzékelésekre összponto-
síthat. Lehetnek sötét vagy fehér szobák, bennük különböző hangokkal, illetve lehetőséget biztosíthatnak inter-
aktív játékra. Vízi vagy puha játékok szintén elhelyezhetők benne. A szenzoros kertek a szaglás, látás és tapintás
érzékelésére hívnak. A multiszenzoros környezet fő funkciói a terápia, oktatás és relaxáció, mindezek a fejlesz-
téssel összefüggésben. 

A szobákban használatos eszközök típustól, funkciótól és a felhasználó személy szükségleteitől függően vál-
toznak. A következő lista példákat ad a teljes szenzoros rendszer stimulációjára alkalmas eszközökre. 

Az ingerek között lehetnek az alábbiak: nyugtató zene, vibrációs párnák, optikai szálak, tükrös labdák, bubo-
rékfújók, vízágyak, tapogató falak, diszkófények és projektorok, csak hogy néhányat említsünk. A multiszenzo-
ros környezet összeállítható kapcsolókkal úgy, hogy nyomás, hang és mozgás hozzon működésbe egy-egy szer-
kezetet a szobában. A gyermek így megtanulhatja az ok-okozati viszonyok felismerését.  

A multiszenzoros környezet előnyeinek listája jelenleg főként a személyes tapasztalatokra és megfigyelésekre
támaszkodik, tekintve hogy csak korlátozott mennyiségű kutatást végeztek a témában.

3.3.9.
1. melléklet
Szakemberek, akik segíthetnek

A foglalkoztatási terapeuták a programok tervezésével fontos szerepet játszanak a szenzoros nehézségek keze-
lésében, és gyakran hoznak létre adaptált környezetet annak biztosítására, hogy a személy a lehető legfüggetle-
nebb életet élje. 
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A szenzoros károsodásokkal foglalkozó, kifejezetten a szenzoros nehézségekre specializálódott csoportok – ame-
lyek a helyi szociális és egészségügyi szolgáltatókon keresztül érhetők el Angliában – habár nem konkrétan az au-
tizmus kezelésére jöttek létre, egyes helyi önkormányzatok lehetővé teszik, hogy az autizmussal élőket is ellás-
sák szolgáltatásaikkal.

A beszéd- és nyelvterapeuták gyakran alkalmaznak szenzoros ingereket a nyelvi és interakciós készségek fej-
lődésének támogatására és ösztönzésére.

Zeneterapeuták – hangszereket és hangokat (auditoros ingereket) használnak a szenzoros rendszer, túlnyo-
mórészt a hallórendszer fejlesztésére és ösztönzésére. 

3.3.10. melléklet
Szenzoros problémák és megoldási lehetőségek

3.4. A VISELKEDÉS MEGÉRTÉSE AZ AUTIZMUS-SPEKTRUMZAVAROKBAN

„Habár az autizmussal élő gyermekeket gyakran úgy írják le, mint akik kihívó viselkedéseket mutatnak, valójában a
szociális és kommunikációs deficitjük súlyosságát, valamint a rituálékra és rutinokra vonatkozó igényeiket figye-
lembe véve sokuk úgy tekinthető, mint aki messze kevesebb problémás viselkedést mutat, mint ami várható volna.
Fontos méltányolnunk, hogy életük java részében azt várjuk tőlük, hogy egy olyan világgal bánjanak, amelyben
szinte semmit nem értenek a körülöttük történő dolgokból; amelyben naponta vetjük őket állandó változásban lévő
és megjósolhatatlan körülmények közé; ahol még az alapvető verbális készségeik is hiányoznak ahhoz, hogy tu-
dassák szükségleteiket; és ahol nincs hozzáférésük a belső képzeleti lehetőségekhez, amelyek olyannyira kritikusak
a szorongás, bizonytalanság, nyugtalanság hatékony kezeléséhez. Így igencsak meglepő, hogy időről időre mégis
olyan viselkedésekhez folyamodnak, amelyekkel a többi ember esetleg csak nehezen boldogul.” (Howlin, 1998, 55.
oldal)

Ebben a fejezetben alapvető áttekintést nyújtunk az autizmus-spektrumzavarral élő személyek egyes viselkedési
nehézségeiről, és általános útmutatást adunk a válaszlehetőségekről.
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Probléma Lehetséges szenzoros okok Ötletek

Maszatos evő
Érzékeny az ízekre vagy textúrákra,
lehet, hogy nem érzi a szája körül
levő ételt

Lassú ismerkedés különféle textúrákkal a száj körül –
flanel, fogkefe, ételek; bevezetésük kis adagokkal, az
étel állagának megváltoztatásával, pürésítésével. A
szájat használó tevékenységek ösztönzése – fütyülés,
buborékfújó pálcika, festés szívószállal

Mindent megrág 
– a ruhákat és 
tárgyakat

Lehetséges, hogy ezt megnyugtató-
nak találja, élvezi a dolog nyújtotta
taktilis ingert

Latexmentes csövek, szívószálak, kemény gumik
(hűtőszekrényben lehűthetők)

Maszatolás
Lehetséges, hogy szereti a kezein
érezni a textúrát, vagy hiposzenzitív
a szagokra

Próbáljunk ki, és vezessünk be hasonló anyagokat –
zselé/lekvár, kukoricaliszt és víz

Elutasítja 
bizonyos ruhák
viselését 

Lehet, hogy nem szereti a textúráját,
a nyomásérzést a bőrén 

Fordítsuk ki a ruhadarabokat – így nincs rajtuk a sze-
gés, távolítsuk el a bevarrt cédulákat és címkéket, en-
gedjük meg, hogy olyan ruhákat hordjon, amelyek-
ben jól érzi magát

Elalvási 
nehézségek

Lehet, hogy nehézségei vannak ér-
zékelésének kikapcsolásával, külö-
nösen vizuális és auditív területen 

Használjunk sötétítőfüggönyöket, súlyos (nehezék-
kel ellátott) takarókat, engedjük meg, hogy a gyer-
mek zenét hallgasson a külső zajok kiküszöbölésére

Figyelmi 
nehézségek 
a tanórákon

Lehet, hogy túl sok szenzoros elte-
relő inger van – túl zajos (beszéd,
csengő, székek csikorgása a padlón),
sok vizuális inger (emberek, képek
a falon), lehet, hogy kényelmetlen-
nek érzi a ceruza kézbentartását (ke-
mény/hideg)

Az ablakoktól és ajtóktól távol helyezzük el a gyer-
meket, a bútorok segítségével alakítsunk ki egy za-
varó ingerektől mentes területet a teremben, vagy, ha
lehetséges, egyéni munkahelyet, próbáljunk ki kü-
lönféle textúrákat, hogy kellemesebbé tegyük a ce-
ruza fogását
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Számos autizmus-spektrumzavarral élő ember élhet át viselkedési nehézségeket, tekintet nélkül a korára és ké-
pességei szintjére. Nem minden, a következőkben leírt információ és megközelítés lesz érvényes vagy alkal-
mazható mindenki számára. Mindvégig alapvető útmutatásra törekszünk a tekintetben, hogy miként és mikor
alkalmazzunk egy bizonyos megközelítést, azonban fontos észben tartani, hogy minden személy és helyzet
egyedi. Gondoljuk végig, hogy a felmerülő témák miként vonatkoznak saját gyermekünkre, barátunkra vagy csa-
ládtagunkra.

Segíthet, ha megjegyezzük, hogy bármelyik elképzelés és stratégia hasznos lehet saját egyéni helyzetünk meg-
oldására. Az anyag végén ezért található egy viselkedési jegyzőkönyv és kérdőív, amelyek segíthetnek az adott
viselkedés okának megértésében és a legjobb válasz megtalálásában. 

3.4.1. Az autizmus-spektrumzavarral élő embereket befolyásoló nehézségek áttekintése
Az autizmus-spektrumzavarral élő személyek sokféle nehézséggel szembesülnek a világ megértésére való törek-
véseikben és a másokhoz való viszonyulásukban. Az autizmus-spektrumzavarokkal vagy specifikusabb problé-
mákkal összefüggő nehézségek, valamint annak világos megértése, hogy miként hatnak ezek az egyes emberekre,
fontos lépés a viselkedésük megértésében. A következő szakaszban összegzést nyújtunk az autizmus-spektrum-
zavarral összefüggő nehézségek területeiről, és arról, hogyan befolyásolhatják ezek egy személy viselkedését. 

Az autizmust és az Asperger-szindrómát úgy tekintjük, mint amelyek egyazon spektrumhoz tartoznak, olyan
emberekkel, akik különböző szintű nehézségeket tapasztalnak attól függően, hogy hol helyezkednek el ezen a
spektrumon. Egyes személyeknek jelentős nehézségekkel kell szembenézniük, akadályozottak lehetnek a tanu-
lásban, és nagyon sok segítséget igényelhetnek. Mások átlagos vagy afeletti intelligenciával rendelkezhetnek, és
finomabbnak tűnő, de még mindig jelentős nehézségeket tapasztalhatnak. Miközben nincs két egyforma egyén
a spektrumon, mindannyian átélnek valamilyen fokú nehézséget a „károsodások triászán” keresztül, mint az
alább kifejtjük.

3.4.2. A károsodások triásza

3.4.3. Társas kommunikáció
A nehézségek széles skálája tapasztalható mind a kifejező (másokkal való kommunikáció), mind a befogadó
(annak megértése, amit mások kommunikálnak) kommunikáció területén.

Egyes autizmus-spektrumzavarral élő emberek sohasem tanulnak meg beszélni, némelyek nem használnak
funkcionális beszédet, inkább mások nyelvét visszhangozzák. Gyakran vannak olyanok, akiknél késik a nyelvi
fejlődés, és el is térhet más, tipikus gyermekek nyelvi fejlődésétől. Azok, akiknek sikerül fejlődést elérniük a be-
szédben, nehéznek találhatják azt a másokkal való kommunikációra használni. A nyelvhasználat olykor túlsá-
gosan formálisnak, a szavak intonációja és ragozása pedig természetellenesnek tűnhet (például a személy mo-
noton hangon vagy bizonyos szavak hangsúlyozása nélkül beszélhet, pedig ezek az üzenet jelentését közvetíte-
nék). Nehézségeik lehetnek a nonverbális kommunikáció használatával is (mint a szemkontaktus, arckifejezé-
sek, gesztusok), és általában gondot jelent mások testbeszédének dekódolása. 

Az autizmussal élő embereknél változó mértékben, de a problémák közé tartozik mások beszédének megér-
tése is. Egyes személyek nem értik a beszédet, és ezért nem is válaszolnak verbális információkra. Mások rész-
ben megértik a beszédet, azonban nagyon konkrétan vagy szó szerint értelmezhetik a nyelvet, és nehézséget okoz
az olyan metaforák, szófordulatok vagy viccek megértése, amelyek a mindennapi beszélgetésekben használato-
sak (például a „le ne harapd a fejemet” kifejezés megrémisztheti vagy összezavarhatja az autizmus-spektrumza-
varral élő személyt). 

3.4.4. A nehézségek kifejeződésének néhány viselkedésben megnyilvánuló módja:
– Képtelenség a kívánságok és a szükségletek mások felé való kifejezésére (mint a fájdalom, éhség, szomjúság,

kényelmetlenség vagy frusztráció); ez olyan viselkedések kialakulásához vezethet, amelyek alternatív kom-
munikációs eszközként működnek, vagy amelyek útján elérhető a vágyott eredmény.

– A másoktól érkező verbális információk megértésének nehézségei frusztrációhoz vezethetnek, szorongást és
zavart kelthetnek (amit a későbbiekben súlyosbíthat az embereknek a feltett kérdéshez vagy utasításhoz való
alkalmazkodás hiányára adott reakciója).

– A nonverbális információk, mint az arckifejezések és a testbeszéd értelmezésének zavara félreértésekhez ve-
zethet, amelyek egy sor viselkedéses választ válthatnak ki.

– A nyelv szó szerinti értelmezése és a konkrét gondolkodási stílus nyugtalanságot és szorongást okozhat mások
beszédének értelmezésekor, és olyan viselkedésekhez vezethet, amelyek az adott szituációhoz nem illőnek
tűnnek.

3.4.5. Szociális interakció
Minden autizmus-spektrumzavarral élő személy tapasztalja a másokkal való reciprok (kétirányú) szociális in-
terakció valamilyen mértékű nehézségét. A súlyosabb nehézségekkel élő emberek izoláltnak (magányosnak) vagy
más személyekkel szemben közömbösnek tűnhetnek. Nem keresnek kapcsolatot másokkal, és nem érdeklődnek
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kortársaik iránt. Mások passzívan fogadják a többiek közeledését, azonban ritkán kezdeményeznek, vagy ke-
véssé keresnek társas kapcsolatokat. A spektrum magasabban funkcionáló végén kereshetnek társas kapcsolato-
kat, de nehézségeik lehetnek ezek megfelelő lebonyolításában: lehet, hogy nincsenek tudatában egy bizonyos
helyzet „szociális szabályainak”, és nem értik mások nézőpontjait. Az interakció egyoldalúvá válhat, ha az au-
tizmus-spektrumzavarral élő személy nincs tisztában a beszélgetés „szabályaival”.

A nehézségek kifejeződésének néhány, viselkedésben megnyilvánuló módja:
– A társas helyzetek igen megjósolhatatlanok és stresszesek lehetnek az autizmus-spektrumzavarral élő személy

számára, aki olyan viselkedésekkel foglalhatja el magát, amelyek kizárják vagy csökkentik a társas kontaktus
lehetőségét.

– A társas interakciók jelentőségének meg nem értése a kívánságok és szükségletek kielégítésének vonatkozá-
sában kompenzációként viselkedési problémákhoz vezethet.

– A „szociális szabályok” megértésének hiánya a társas helyzetekben zavart és félreértéseket okozhat, és mások
számára nem megfelelőnek tűnő viselkedésekhez vezethet.

3.4.6. Szociális képzelet 
Az ezen a területen jelentkező nehézségek sokféle módon megmutatkozhatnak. Az autizmus-spektrumzavarral
élő kisgyermekek lehet, hogy nem játszanak „mintha” játékot; mások esetleg túlzottan kreatívak vagy fantázia-
dúsak, de csak a speciális érdeklődési területüket érintő dolgokban, és soha nem társas helyzetekkel összefüg-
gésben. Megfigyelhető, hogy egyesek inkább a tárgyak részleteire összpontosítanak, mintsem a nagyobb képre
(például egy kisautó kerekeit nézik ahelyett, hogy az egész autóval játszanának). 

Sok autizmus-spektrumzavarral élő személy erőteljesen ragaszkodik a rutinokhoz és megjósolhatósághoz, és
nagyon nyugtalanná válik, ha valami váratlan változás következik be. 

Egyes embereket elbűvölhetnek bizonyos tárgyak vagy tevékenységek, és nagyon nehéznek találhatják a
helyzetet, amikor a szóban forgó dolog nem elérhető a számukra. Mások repetitív tevékenységekkel foglalják
le magukat, mint például a kezek repdeső mozgása, a test himbálása vagy tárgyak pörgetése. A magasan funk-
cionáló autizmussal vagy Asperger-szindrómával élő személyek speciális érdeklődést alakíthatnak ki egy bi-
zonyos téma iránt. 

A legtöbb autizmus-spektrumzavarral élő személy számára nehézséget jelent a dolgok elképzelése más em-
berek nézőpontjából, valamint annak megértése, hogy más embereknek az övéktől eltérő érzelmeik és gondola-
taik lehetnek. Sokaknak okoz gondot a jövőre vonatkozó tervezés, a következő lépés elképzelése egy feladatsor-
ban, valamint az absztrakt koncepciók (mint az idő múlása) elgondolása. 

A nehézségek kifejeződésének néhány, viselkedésben megnyilvánuló módja:
– A rutinok változása, a megjósolhatatlan események és a strukturálatlan idő szélsőséges nyugtalansághoz és

szorongáshoz vezethet, és megoldási próbálkozásként különböző viselkedések kialakulását eredményezheti.
– A szekvenciális (sorrendiségbeli) problémák nagyon megnehezítik, hogy előre lássa a személy a következő lé-

pést, ez pedig súlyos stresszt és szorongást okozhat.
– A képtelenség a jövőben bekövetkező események elképzelésére, valamint az elvont koncepciók (mint az idő

múlása) megértésének nehézsége a várakozás nehézségéhez vezethet, és a megértési zavar viselkedésbeli prob-
lémákat idézhet elő.

– A mások nézőpontja megértésének problémája nem megfelelőnek tűnő viselkedésekhez vezethet, amelyek
olykor akár önzőek vagy károsak lehetnek, miközben magának a személynek nincs tudomása erről.

– A személy speciális érdeklődéséhez kapcsolódó tevékenységek megszakítása nyugtalansághoz, majd viselke-
désbeli problémákhoz vezethet.

– A speciális érdeklődésre való erős összpontosítás korlátozhatja a másfajta tevékenységekben való részvételt,
és befolyásolhatja az új készségek tanulását, ami viszont további szociális problémákat okoz.

3.4.7. Egyéb nehézségek
Szenzoros nehézségek
Mindenki érzékelés révén jut információkhoz a világról: a vizuális (látványok), auditiv (hangok), olfaktorikus
(szagok), gusztatorikus (ízek), taktilis (tapintás), vesztibuláris (egyensúly) és proprioceptív (a test helyzete a tér-
ben) rendszeren keresztül. Sok autizmus-spektrumzavarral élő személy él át szenzoros nehézségeket vagy disz-
funkciót (működési zavart), ami, úgy tűnik, a szenzoros információk agyi feldolgozási módjával áll összefüg-
gésben. Ezek a nehézségek egy vagy több szenzoros rendszerben hiány, túlzott érzékelés vagy kiegyensúlyozat-
lanság formájában jelenhetnek meg, és jelentősen befolyásolhatják a személynek a világról szerzett tapasztalatait. 

A nehézségek kifejeződésének néhány, viselkedésben megnyilvánuló módja:
– Egy vagy több szenzoros rendszer túlingereltsége szélsőséges izgalmat, nyugtalanságot, szorongást és zavart

eredményezhet, és a kényelmetlenség kezelésére való próbálkozásként viselkedésbeli kitörésekhez vezethet.
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– Egy vagy több szenzoros rendszer alulingereltsége az egyensúly helyreállítására való próbálkozáshoz vezet-
het. Az öningerlő vagy repetitív viselkedések (mint a pörgetés, ugrálás vagy tárgyak pöckölése) lehetséges
próbálkozások egyes szenzoros rendszerek inputjának megteremtésére.

– A taktilis rendszer hiposzenzitivitása, azaz alacsony érzékenysége (vagy az érzékenység hiánya) a hővel és
fájdalommal szembeni megnövekedett toleranciát eredményezheti – ami azt jelenti, hogy az illető esetleg nem
érzékeli ezeket könnyen.

– Az érzékelési információk félreértése olyan viselkedésbeli válaszokhoz vezethet, amelyek nem megfelelőnek
tűnnek mások számára, azonban a zavaros és fenyegető világgal való megküzdés egyéni megoldásait jelentik.

A szenzoros témákkal kapcsolatban további információk az „Autisztikus spektrum szenzoros világa” című feje-
zetben találhatók. 

3.4.8. Motoros nehézségek
Egyes autizmus-spektrumzavarral élő embereknek nehézségeik vannak a finommotoros, vagy nagymozgásos
koordinációval és a mozgáskontrollal. Például furcsa lehet a testtartásuk, illetve lábujjhegyen rugózó a járásuk.
Egyesek ügyetlennek, sutának tűnhetnek, és nehézségeik lehetnek a jobb és a bal, a le és a fel megkülönbözte-
tésével. 

A nehézségek kifejeződésének néhány, viselkedésben megnyilvánuló módja:
– A közelmúlt kutatási eredményei szerint lehet némi összefüggés az önbántalmazó és agresszív viselkedések

típusai, valamint a tikk-zavarok és a kényszerek között; azonban további kutatásokra van még szükség e te-
rületen. Mindemellett azt is meg kell jegyeznünk, hogy a stressz magas szintje növelheti a kontrollálatlan moz-
gások gyakoriságát (Clements és Zarkowska, 2000).

– A suta vagy szokatlan motoros reakciók a kortárskapcsolatok zavarához vezethetnek, és figyelemfelkeltő vi-
selkedésként értelmezve félreérthetők.

3.4.9. A viselkedés, mint kommunikáció: a viselkedés funkcióinak megértése
Mint azt már a fentiekben leírtuk, az autizmus-spektrumzavarokkal összefüggő számos nehézség viselkedési
problémákhoz vezethet. Amikor egy bizonyos viselkedésről gondolkodunk, fontos tisztán látnunk, hogy miként
hatnak ezek a nehézségek az egyénre. Mindemellett arra is fontos emlékeznünk, hogy minden egyes ember és
minden egyes helyzet egyedi. Tehát át kell gondolnunk, hogy mi az adott viselkedés funkciója az adott ember
mint egyén számára. 

Mindannyian tanulunk átélt tapasztalatainkból, és jövőbeli viselkedésünk tervezésekor felhasználjuk ezeket az
információkat. Ha úgy találjuk, hogy egy bizonyos viselkedés jó kimenetellel jár a számunkra (akár egy nemkí-
vánatos dolog csökkenésével vagy megszűnésével, akár egy kívánatos élmény növekedésével), akkor valószí-
nűbben viselkedünk úgy a jövőben. Ilyenformán segíthet, ha minden viselkedésre a kommunikáció egy form-
ájaként gondolunk, és megkérdezzük magunktól, hogy „mit próbál ez a személy elmondani a viselkedésén ke-
resztül?” 

Olykor azt tapasztaljuk, hogy egy viselkedésnek lehet egynél több funkciója, vagy azt, hogy ami kezdetben egy
specifikus kívánság vagy szükséglet kommunikálására való kísérletként indult, a figyelem felkeltésére vagy egy
bizonyos eredmény elérésére való próbálkozássá változott reakciónk vagy annak eredményeként, amit a személy
a reakciónkból megtanult. Nagyon fontos, hogy világosan értsük a különböző tényezőket, amelyek szerepet játsz-
hatnak a viselkedések kiváltásában és fenntartásában. 

Funkcionális analízisnek nevezzük a viselkedési „kulcsok” összegyűjtését és egy hipotézis kialakítását arra
vonatkozóan, hogy miért következett be egy bizonyos viselkedés. A funkcionális analízis elkészítéséhez infor-
mációkat kell gyűjtenünk arról, hogy mi történt a viselkedési incidens előtt, alatt és után. Ebből a viselkedés-jegy-
zőkönyvből képesek leszünk megállapítani, vajon fellehető-e bármilyen mintázat, és kialakíthatunk egy feltéte-
lezést (vagy elméletet) arról, hogy miért következett be a viselkedés.

3.4.10. A viselkedés jegyzőkönyvezése
A viselkedés-jegyzőkönyvekre gyakran úgynevezett ABC-táblázatként utalnak:
– A, mint Antecedent, azaz előzmény – az, ami közvetlenül a viselkedési incidens előtt történt; tartalmazhat bár-

milyen kiváltót, a stressz jelét vagy környezeti információt. 
– B, mint Behavior, azaz viselkedés – magára a viselkedésre utal; annak leírása, hogy mi történt valójában, vagy

milyen volt, „hogy nézett ki” a viselkedés.
– C, mint Consequence, azaz következmény – a viselkedés következményeire utal, vagyis hogy mi történt köz-

vetlenül utána; tartalmazhat információkat más embereknek a viselkedésre adott reakcióiról, valamint a vi-
selkedés végső kimenetelét a személy számára.

Bármilyen mintázat beazonosításához jó ötlet lehet az is, ha nyomon követjük, hogy hol és mikor következett be
a viselkedés.
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Példa az ABC-jegyzőkönyvre:

Dátum és idő 
2003. 08. 23., reggel 8.30

A – előzmények:
A nappaliban – kikapcsoltuk a tévét, és elküldtük felöltözni.

B – viselkedés:
Dühroham: kiabálás, üvöltés, fetrengés a földön, sírás.

C – következmények: 
Megengedtük, hogy egy kicsit még tévézzen, megnyugodott.

Más megjegyzések: 
Késői indulás otthonról, frusztráció érzése.

3.4.11. A célviselkedések és prioritások meghatározása: kicsivel kezdeni, és lassan haladni
Amikor bármilyen viselkedési probléma megcélzásáról gondolkodunk, fontos, hogy egyszerre csak egy vagy
két területre összpontosítsunk. Általában a megcélzott viselkedés az lesz, amelyik a legtöbb aggodalmat
okozza, vagy a legjelentősebb hatással van a személy életére. Számos magyarázata van annak, hogy ez miért
jó elképzelés.

Először is, segít valóban megértenünk, hogy miért következik be az adott viselkedés – milyen célt szolgál a sze-
mély számára, és milyen előzmények vagy következmények válthatják ki vagy tarthatják fenn a viselkedést.
Ezekből az információkból kidolgozhatunk egy beavatkozási módot vagy választ, és felbecsülhetjük annak ha-
tékonyságát. Az, ha egyszerre több területet próbálunk megragadni, nagyon megnehezítheti, hogy bármilyen te-
rületen pozitív változást érjünk el.

A másik fontos dolog, amit meg kell jegyeznünk, hogy a viselkedés változása időt igényel. Valószínűtlen, hogy
valamilyen beavatkozás azonnali eredményt hozzon, és nagyon fontos, hogy ha már döntöttünk egy bizonyos
megközelítésről, azt következetesen alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek, aki részt vesz a személy élet-
ében, azonos módon kell reagálnia minden alkalommal, amikor a viselkedés bekövetkezik. A következetesség elő-
segíti, hogy a személy megtanulja a viselkedés új módját.

3.4.12. A viselkedési problémákra adott válasz
Ha azonosítottuk a szóban forgó viselkedést kiváltó és fenntartó lehetséges tényezőket, és felállítottunk egy hi-
potézist a viselkedés funkciójára vonatkozóan, a következő lépés a megfelelő beavatkozás kialakítása. Ennél a fon-
tos szempont az, hogy a kiválasztott beavatkozás vagy stratégia a viselkedés funkcióját vagy a kiváltó okot cé-
lozza meg. 

A következőkben bemutatunk néhány stratégiát a kihívó viselkedésekre adható válaszokat illetően, beleértve
egy általános útmutatót arra, hogy mikor és hogyan kellene megvalósítani azokat.

3.4.12.1. Preventív vagy pozitív stratégiák
Bármilyen viselkedésbeli beavatkozás fő fókuszát olyan új készségek kialakítására kellene helyeznünk, amelyek
segítik a személyt környezete kezelésében és szükségletei kommunikálásában. A hosszú távú viselkedésváltozás
érdekében más módszereket szeretnénk biztosítani a személy számára a kívánt eredmény elérésére, mint az elő-
zőleg mutatott viselkedése.

3.4.12.2. A kommunikáció fejlesztése
Kétségtelen, hogy a kommunikációs nehézségek (mind az expresszív, mind a receptív problémák) az autizmus-
spektrumzavarral élő személyek számos viselkedési problémájának fő tényezői lehetnek. A személy kommuni-
kációjának javítása (és a mi felé irányuló kommunikációnk javítása) több viselkedésbeli beavatkozásnak is az
egyik kulcsösszetevője lehet.

Jó néhány stratégia alkalmazható napi szinten egy személy kommunikációjának fejlesztésére és megértésének ja-
vítására. Az egyes stratégiák alkalmazása egyénenként változó lesz, mindamellett felsorolunk néhány példát:
– Nyújtsuk olyan széles skáláját a kommunikációs és szociális alkalmaknak, amilyet csak lehet.
– Az egyén megértési szintjének megfelelő nyelvet válasszunk.
– Használjunk olyan vizuális kulcsokat, mint a tárgyak, képek, szimbólumok vagy írott utasítások, függően a sze-

mély megértési szintjétől (ezek használatáról lásd később).
– Kerüljük a gúny, a metaforák és szófordulatok használatát, mint például „betegre röhögte magát”.
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– Használjunk konkrét kifejezéseket, különösen az elvont fogalmakra (mint az idő) való utaláskor, és az adott
dologra specifikusakat.

– Legyünk pozitívak az utasításadáskor: ahelyett, hogy azt mondanánk a személynek, hogy mit ne tegyen, azt
mondjuk, mit kellene, hogy tegyen.

– Biztosítsunk extra gondolkodási időt az információk feldolgozásához, és ismételjük meg az információkat, ha
szükséges. Egyes autizmussal élő emberek a hallott információkat másképp vagy lassabban dolgozhatják fel,
mint más emberek. Az autizmussal élő személynek plusz időre lehet szüksége az egy kérdésre vagy kérésre
való válaszoláshoz. 

Egyes autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek számára hasznos lehet az augmentatív és alternatív kommu-
nikációs megközelítések használata. Néhány példa ezekre:
– Gesztusok és mutatás
– Jelnyelv (mint a Makaton)
– Képi szimbólumok aláírással (lásd később részletesen)
– Nyomtatott szavak vagy betűk
– Kommunikációs táblák (fotók, tárgyak vagy képek)
– Tárgyas vagy képes csere (mint a PECS).

Egy beszéd- vagy nyelvterapeuta segédkezhet a személy kommunikációs képességeinek felmérésében és a meg-
felelő program kialakításában (amely tartalmazhatja egy augmentatív vagy alternatív stratégia használatát). A té-
máról további információk a „Beszéd- és nyelvterápia” című fejezetben találhatók.

3.4.12.3. Vizuális kulcsok
A vizuális kulcsok használata segíti az autizmus-spektrumzavarral élő emberek másokkal való kommunikáció-
ját, és támogatja a személyt a szélesen értelmezett világ megértésében. Az autizmus-spektrumzavarral élő em-
berek az információk vizuális feldolgozásában jobbak, szemben a verbális feldolgozással. A vizuális kulcsok al-
kalmazása ezt az erősséget használja ki, és számos módon segítheti az autizmussal élő személyt. A vizuális kul-
csok lehetnek akár tárgyak, képek, szimbólumok vagy szavak (a személy megértési szintjétől függően), és a kö-
vetkező módon alkalmazhatók:

– Vizuális időrendek használata annak jelzésére, hogy mi történik egy reggelen, egy napon vagy a héten. Ez se-
gíti a személyt az olyan elvont fogalmak megértési nehézségeinek kezelésében, mint az idő és a sorrend, va-
lamint az abból adódó szorongás kezelésében, hogy a személy nem tudja elképzelni, mi történik majd a jövő-
ben. A vizuális időrend állhat képekből, szimbólumokból, szavakból, és lebontható a személy szükségleteinek
megfelelő mértékben. Az időrend használata számos területen járulhat hozzá a személy önállóságához, mivel
így kevésbé függ mások promptjaitól egy tevékenység elvégzése során, továbbá segíthet a személynek a szo-
rongása szintjének szabályozásában is.

– Az „azután” fogalmának megértése (például: „először ebédelned kell, azután kimehetsz játszani”).
– Viselkedési szabályok felállítása (például: „ne harapj!”).
– Az érzelmek, vágyak és szükségletek kommunikációja mások felé rámutatással vagy szimbólumok megmu-

tatásával.
– Tárgyak és tevékenységek közötti választás.

Az angol „Do to learn” weboldal (www.dotolearn.com) további információkat nyújt a vizuális támogatásról, és
ingyenesen letölthető képes szimbólumokat is tartalmaz. 

3.4.13. A szociális készségek fejlesztése
A szociális interakciókat érintő nehézségek szintén fontos okai lehetnek az autizmus-spektrumzavarral élők ne-
hézségeinek és szorongásainak. A következő példákban olyan megközelítéseket sorolunk, amelyek segítenek
ezen terület készségeinek fejlesztésében.

– A szociális készségek fejlesztése
Ez a megközelítés a szociális helyzetek kezelésére szolgáló készségek közvetlen tanítását tartalmazza az egyén-
nek megfelelően változatos területekre vonatkozó utasításokkal. Néhány ezek közül magában foglalhatja a
szemkontaktust, a megfelelő gesztushasználatot, a másoktól való fizikai távolságot, a nonverbális kommuni-
káció megértését, a beszélgetések elfogadható témáit, valamint hogy miként kezdjünk el és fejezzünk be egy
beszélgetést. A szociáliskészség-fejlesztő csoportok jó terepei lehetnek az ezen a téren való fejlesztésnek. 

– Szociális történetek
Ezt a megközelítést Carol Gray (1993) dolgozta ki kifejezetten az autizmus-spektrumzavarral élő emberek szá-
mára. Módszerét a releváns szociális kulcsok megértésének előmozdítására és az efféle helyzetekben való meg-
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felelő válaszreakciók tanítására alakította ki. A szociális történetek enyhíthetik a társas helyzetekhez kapcso-
lódó szorongások némelyikét azzal, hogy iránymutatást és struktúrát biztosítanak az elvárt viselkedésekhez.
További információk erről Carol Gray: My social stories book (2002) kötetében találhatók.

– Baráti kör és tanácsadás
A Baráti kör Perske (1988) megközelítése kifejezetten iskoláskorú gyermekek számára; egy olyan kortárscso-
port bevonását igényli, amelynek tagjai szívesen töltik idejüket az autizmus-spektrumzavarral élő társukkal,
és aktívan bevonják őt a tevékenységekbe az iskolában és olykor az iskolán kívül is. Hasonlóan, a kortárs ta-
nácsadók vagy haverok a megfelelő társas viselkedés modellálásával és az oktatási vagy munkahelyi helyze-
tekben történő támogatással segítik elő a társas interakciókat.

3.4.13.1. Önkontroll
Az autizmus-spektrumzavarral élő személyek számára fontos a saját viselkedésük ellenőrzésére és kezelésére
való képesség megtanulása. Növeli a személy önállóságát és autonómiáját, valamint az eredményesség érzésé-
nek növekedéséhez vezethet, ha az illető képes megfelelő válaszreakciókat azonosítani és kivitelezni a stresszes
helyzetekben és nyugtalanító események során. 

Az önkontroll fejlesztésének néhány módja:
– Az érzelmek azonosításának tréningje: Számos autizmus-spektrumzavarral élő személynek okoz nehézséget

a saját és mások viselkedésének megértése. Az érzelemazonosító tréning segíthet ebben azzal, hogy megta-
nítja a személynek, miként olvasson az egyes érzelmi állapotokra utaló jelekből (mint mások arckifejezései és
testbeszéde, valamint saját testi érzetei), és hogyan reagáljon ezekre. 

– Relaxáció: A relaxációs megközelítések, mint a mély légzés, pozitív gondolatok, elterelés kellemes, megnyug-
tató tevékenységek felé (mint a fürdő, relaxációs zene hallgatása, aromaterápia, számítógépes játék, hintázás,
trambulinon ugrálás), segíthetik az autizmus-spektrumzavarral élő személyt saját szorongási szintje és a stressz
kezelésében.

– A düh kezelése: Egyes autizmus-spektrumzavarral élő emberek nehézségeket tapasztalnak az olyan érzelmek
kezelésében, mint a stressz, a szorongás és a frusztráció, amelyek olykor dühkitörésben vagy agresszióban
nyilvánulhatnak meg. Ezért a segítségükre lehet, ha megtanulják, hogy miként azonosítsák azokat a fizikai je-
leket vagy testi érzeteket, amelyek jelzik az izgatottá válást, hogy aztán kialakíthassák a megnyugvásukat elő-
segítő alternatív, elfogadhatóbb tevékenységek repertoárját. Példák lehetnek erre az alábbiak: néhány mély lé-
legzetvétel, elszámolás tízig, egy séta, zenehallgatás, a helyszínről való távozás vagy a segítségkérés. A sze-
mélyt kommunikációs készségei fejlesztésében is támogatnunk kell annak érdekében, hogy jelezni tudja nyug-
talanságát, vagy hogy segítséget kérhessen. 

– Könyvek és források: Számos jó könyv jelent meg erről a területről angol nyelven.

3.4.13.2. A környezet módosítása
Az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy kezeljük az autizmus-spektrumzavarral élők károsodások triászá-
ból következő nehézségeit, ha a mindennapjaikban egy jól strukturált és támogató környezetbe helyezzük őket.
A következőkben néhány példát adunk a környezet átformálására, amelyek segíthetik a személyt a helytállásban
és a viselkedési problémák valószínűségének csökkentésében.

– Alacsony arousal-szintű környezet (fizikai és szociális)
Az alacsony arousal-szintű fizikai és szociális környezet kialakítása, ahol a szenzoros ingerlés (például hangok
és szagok) minimálisra csökkentett, enyhítheti a nyugtalanságot, és javíthatja a koncentrációt. A személy kör-
nyezetében lévő kellemetlen ingerek, mint a fények, szagok, színek, a zajszint vagy rendetlenség felkutatása,
és az ingerek hatásának csökkentésére szolgáló, ésszerű változtatások megvalósítása redukálhatja a viselke-
désbeli incidenseket. Előnyös lehet egy relaxációs szoba berendezése, ahova a személy elmenekülhet a stresszes
környezetből vagy helyzetekből, és ahol lehetősége van a megnyugvásra.

– A környezet strukturálása
A környezet és a folyamatok módosítása annak biztosítására, hogy az autizmussal élő személy tudja, mi fog
történni, és mit várnak tőle. Kihasználja a vizuális szervezés előnyeit, és a rend érzetét nyújthatja. A példák
magukban foglalják a vizuális időrendek és vizuális kulcsok alkalmazását, a rutinok kialakítását, valamint
a stresszes időszakok vagy helyzetek előzetes megtervezését. Az egyén bizonyos környezetben való visel-
kedésére vonatkozó világosan kommunikált elvárások is elősegíthetik a szorongás csökkenését. Az egyén
megértési szintjétől függően ez elérhető a szociális történeteken keresztül (különösen kisgyermekeknél) vagy
egy viselkedési szerződés által (magasan funkcionáló autizmussal vagy Asperger-szindrómával élő szemé-
lyeknél). A viselkedési szerződések írott, az egyén és a másik fél által aláírt megállapodások, amelyek kör-
vonalazzák a szabályokat és a személlyel szemben támasztott viselkedésbeli elvárásokat egy bizonyos hely-
zetre vonatkozóan.
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3.4.14. Szenzoros integrációs stratégiák
Számos szenzoros stratégia alkalmazható az egyén környezettel való megküzdésének segítésére. Minden egyén más
és más módon válaszol a szenzoros információkra, ezért az adott személy specifikus szükségleteire szabott beavat-
kozások szükségesek. További információk az „Autisztikus spektrum szenzoros világa” című fejezetben találhatók.

3.4.14.1. A kívánatos viselkedések fokozása
Több út is létezik az új készségek fejlődésének ösztönzésére, például ahogyan a személynek válaszolunk. Most
néhány olyan megközelítés következik, amelyek a preferált viselkedések számának növekedéséhez vezethetnek.

3.4.14.1.1. Pozitív megerősítés 
A pozitív megerősítés egy kívánatos dologgal való megerősítésre utal egy bizonyos viselkedést követően. 

A megerősítők különböző formákat ölthetnek, például:
– kedvenc ételek (ehetők),
– játékok vagy tárgyak (kézzel foghatók),
– tevékenységek,
– dicséret vagy szociális megerősítők,
– szenzoros alapú megerősítők.

Ahhoz, hogy ezek bármelyike a kívánatos viselkedésekhez vezessen, először is fontos figyelembe vennünk az
egyént, sajátos preferenciáit, érdeklődését és képességei szintjét. Másodszor, a megerősítőnek valami újszerűnek
kell lennie, azaz olyan tevékenységnek vagy tárgynak, amely nem érhető el könnyedén a személy számára. Har-
madszor, a megerősítőket olyan gyakran kell váltogatni, amilyen gyakran csak szükséges, mert csak így bizto-
síthatjuk, hogy ne elégítse ki a személyt (ne teljen be vele). 

A megerősítők akkor működnek a legjobban, ha azonnal követik a kívánatos viselkedést annak első és min-
den további bekövetkezését követően, és akkor is, amikor végül elhalványítjuk (ez az a periódus, amikor némi
idő elteltével a megerősítések aránya változóvá válik, és lassan csökken). A megerősítőt párosíthatjuk verbális di-
csérettel (a személyt megerősítő modorban és a személy számára megfelelően), amely világosan leírja a viselke-
dést, amelyet megerősítünk (például „Szépen elosztottad, Jankó”). 

3.4.14.2. Zsetonrendszerek
Egyes személyeknél a zsetonrendszerek használata nagyon hasznos a kívánatos viselkedések gyakoribb bekö-
vetkezésének elérésére. A zsetonrendszer a pozitív megerősítés formája, amely pontok, pipák, csillagok, matri-
cák, apró tárgyak vagy szimbólumok gyűjtéséből áll, amelyek nem szükségszerűen megerősítők önmagukban,
de végül pozitív megerősítőkre cserélhetők. A zsetonrendszerek általában a magasabban funkcionáló szemé-
lyeknél működnek a legjobban, akik képesek a jutalmazás késleltetésére (azaz várni a jutalomra), és értik a vizu-
ális szimbólumokat. Minden zseton megszerzését kísérjük verbális dicsérettel és bátorítással is. 

3.4.14.3. Negatív megerősítés
A negatív megerősítés nem sorolódik a büntetéshez, mint azt általában gondolják, hanem inkább egy averzív
(nem kívánatos, kellemetlen, taszító) helyzet vagy tevékenység eltávolítását foglalja magában, válaszul a visel-
kedésre, amelyet erősíteni vagy ösztönözni szeretnénk. 

3.4.14.4. Promptolás
A promptolás (ösztönzés, ösztökélés) egy olyan technika, amellyel egy feladat vagy tevékenység megoldása
során a szükséges szintű támogatással segítünk a személynek az újabb készségek tanulásában. A promptok le-
hetnek (a beavatkozás és a nyújtott támogatás csökkenő rendjében) fizikaiak, gesztusbeliek, verbálisak vagy
környezeti típusúak. A promptolást megerősítéssel párosítjuk minden egyes fokozat megerősítésére egy bizo-
nyos készség megtanulása során. A végső cél a személy számára, hogy képes legyen a feladat önálló befejezé-
sére (promptok nélkül); tehát ez a megközelítés magában hordozza a segítségnyújtás szintjének és típusának
fokozatos csökkentését.

3.4.14.5. Formázás
A formázás arra a folyamatra utal, amelyben a kívánatoshoz egyre inkább közelítő megoldásokat erősítjük meg.
Példa lehet a formázásra a gyermek önálló étkezése. Kezdetben megerősítésre lehet szükség, amikor a gyermek
megfogja a kanalat, majd amikor ez a fokozat már jól megy, a megerősítés visszatartható addig, amíg a gyermek
már felveszi a kanalat, és így tovább, amíg ételt nem kanalaz a szájába.

3.4.14.6. Láncolás
A láncolás egy tevékenység elemekre bontását jelenti (ez feladatanalízisként is ismert), és ezeknek az egymásra
épülő komponenseknek a fokozatos, a személy szintjétől függő tanítását. 
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A láncolásnak két típusa van: 
– Előre láncolás, amely sorrendben követi a tevékenység lépéseit, ahogyan azok általában bekövetkeznek (pél-

dául a gyermek bedugja a lábát a nadrágjába).
– A visszafelé láncolás a tevékenység utolsó elemével kezdődik, és visszafelé dolgozik (például a gyermek be-

gombolja a gombot).

3.4.14.7. Megerősítési lista
Megerősítések számos különféle módon nyújthatók, függően attól a viselkedéstől, amelyet ösztönözni vagy gá-
tolni kívánunk. A következő megerősítési lista néhány, bizonyos viselkedések megerősítésére vagy gyengítésére
szolgáló módszert tartalmaz.

– Az összeegyeztethetetlen viselkedések megkülönböztető megerősítése 
A nem kívánatos viselkedéssel összeegyeztethetetlen viselkedés megerősítését jelenti. Egyik példája ennek a
megerősítéstípusnak, ha a gyermeket megjutalmazzuk azért, mert egyedül ül a székén, amikor azt próbáljuk
korlátozni, hogy más emberek ölébe másszon. Ebben a példában a kívánatos viselkedés nem következhet be
egyidejűleg a nem kívánatos viselkedéssel. 

– A viselkedés alacsony előfordulásának megkülönböztető megerősítése
Ez a megközelítés a nemkívánatos viselkedés alacsony előfordulási arányát jutalmazza, és különösen hasznos
lehet az öningerlő viselkedések korlátozására tett próbálkozásunknál, illetve más, nehezen leállítható (és nem
megfelelő) viselkedések esetében.

– Más (alternatív) viselkedések megkülönböztető megerősítése 

Bármilyen más viselkedés (kivéve a nemkívánatost) megerősítését jelenti egy adott időszakra vonatkozóan. Ez a
megközelítés különösen hatékony lehet, amikor egy már jól megerősödött vagy ellenálló viselkedési problémát
próbálunk csökkenteni.

3.4.14.7.1. Reaktív (menedzsment-) stratégiák
A pozitív viselkedési stratégiák mellett néha szükséges az is, hogy rendelkezzünk egy sor válaszstratégiával a vi-
selkedési incidensekre – ezeket reaktív vagy menedzsmentstratégiáknak nevezzük a következő szakaszban. A kö-
vetkező stratégiák egyike sem használható izoláltan. Ha szükséges az ilyenek használata, egy sor pozitív straté-
giát is alkalmaznunk kell mellettük mindennapi szinten. 

Az időintenzitás-modell (Whitaker, 2001 alapján) megmutatja, hogy egy bizonyos viselkedés miként alakul ki
pár perc vagy óra alatt, amint a személy stressz-, izgalmi vagy frusztrációszintje megemelkedik. A modell ösz-
szegez néhány tényezőt, amelyek hozzájárulhatnak a frusztrációszint emelkedéséhez (mint a korábban leírt kom-
munikációs nehézségek vagy szenzoros témák), és felsorol néhány beavatkozási stratégiát, amelyek a különböző
szinteken használhatók. A reaktív stratégiákról további információk később olvashatók.

3.4.14.8. Kioltás (tervezett ignorálás)
A kioltás vagy tervezett ignorálás olyan stratégáira utal, amelyben ignoráljuk (figyelmen kívül hagyjuk) a nem-
kívánatos viselkedést (de nem a személyt). Ez azon az elképzelésen alapul, hogy a mások által nyújtott reakció
(mint a figyelem, illetve egy tárgy vagy tevékenység biztosítása) tarthatja fenn a nemkívánatos viselkedést.

A tervezett ignorálást párosítanunk kell olyan más stratégiákkal, mint például a pozitív megerősítés, hogy le-
hetőséget adjunk a személynek arra, hogy a kívánt eredmény elérésére alternatív módokat tanuljon. Más sza-
vakkal ahhoz, hogy a megközelítés hatékony lehessen, készen kell állnunk a reagálásra és arra, hogy megerősít-
sük a megfelelő viselkedést, miközben nem reagálunk a nem megfelelő viselkedésre. 

Különösen fontos, hogy következetesek legyünk e stratégia használatánál. Amikor először próbálkozunk vele,
gyakran a személy (nemkívánatos) viselkedése erősödik, mielőtt csökkenne. Ezt „kioltási robbanásnak” nevez-
zük, és úgy tekinthető, mintha a személy azt mondaná: „Ez a megoldás korábban működött nekem. Talán ke-
ményebben kell próbálkoznom a szokásos válasz eléréséhez.” A következetesség ezen a ponton rendkívül fon-
tos, mivel a személy egyébként azt tanulja meg, hogy a rossz viselkedés erősítése hozza meg a kívánt választ. A
következő alkalommal ugyaneddig a pontig fogja fokozni a viselkedést. 

A kioltás használható számos viselkedési problémánál, azonban nem alkalmazható, ha a viselkedés káros a sze-
mélyre vagy másokra (mint az önbántalmazó vagy agresszív viselkedések).

3.4.14.9. Elterelés
A személy figyelmének elterelése egy preferált beszélgetési téma vagy tevékenység felé igen hatékony megelő-
zési módja a viselkedés eszkalálódásának és egy nehéz helyzet továbbterjedésének. Segíthet, ha egy halom meg-
nyugtató és elterelő tevékenységet sorakoztatunk fel arra az esetre, ha a személy kezd izgatottá válni. 

A korábban ismertetett relaxációs stratégiák és a dühkezelési technikák használhatók a személy figyelmének
elterelésére, amikor nyugtalanná válik. Segíthet, ha az adott személy és mások is tudatában vannak kezdődő
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nyugtalansága előjeleinek (amelyek egyénenként változóak, mindemellett szitkozódást, járkálást, kézharapást,
magában beszélést tartalmazhatnak), és ha ezek a jelek már mutatkoznak, készek elterelni a figyelmét egy meg-
nyugtató tevékenység felé.

3.4.14.10. Time out
Ez a megközelítés a pozitív megerősítéstől való elvonást jelenti. Nem kötelezően, de magában foglalhatja a sze-
mély kiemelését a környezetből. A „time out” a külső ingerek által keltett arousal korlátozásával a megnyugvás
lehetőségét biztosíthatja a személynek, valamint elősegítheti önkontrolljának működését is.

Ha „time out” céljára használunk egy területet, nagyon fontos, hogy az egy unalmas, de biztonságos hely le-
gyen (ahol nem áll fenn annak a veszélye, hogy a személy kárt tehetne önmagában), ahol a személyt észrevétle-
nül megfigyelhetjük, hogy ezzel is biztosítsuk biztonságát. Ilyenkor, ha szükséges, el kell mondani neki, hogy
miért van szüksége a „time out”-ra, és ezt az információt alá kell támasztanunk vizuális kulcsokkal (mint a képes
szimbólumok vagy szociális történetek) is. A „time out” soha ne legyen hosszabb pár percnél, és közben az iz-
galmi szint bármiféle csökkenését bátorítanunk kell.

A „time out”-ot követően a személy figyelmét tereljük el egy megnyugtató, közömbös tevékenység felé, és
nyújtsunk megerősítést a megfelelő viselkedés első bekövetkezésekor.

3.4.15. Általános irányelvek
3.4.15.1. Következetesség
Az egyik leglényegesebb dolog annak észben tartása, hogy bármilyen viselkedési stratégia vagy beavatkozás el-
kezdésekor következetes megvalósításra van szükség. Minden, a személy életében jelentős szerepet betöltő sze-
mély támogatása és elkötelezettsége nélkül valószínűtlen, hogy hosszú távú viselkedésváltozást érnénk el. Ha egy
stratégia kivitelezése túlságosan bonyolultnak bizonyul, akkor jobb, ha visszalépünk, felülvizsgáljuk stratégián-
kat, és megtesszük a szükséges változtatásokat.

3.4.15.2. Általánosítás
A bizonyos helyzetben vagy környezetben megtanult készségek általánosítása olyan terület, amely speciális ki-
hívásokat jelenthet az autizmus-spektrumzavarral élő személyek számára. Alapvető, hogy az új készségek és
megoldási stratégiák változatos körülmények között való alkalmazásában speciális gondossággal segítsük a sze-
mélyt. 

3.4.15.3. Fenntarthatóság
Ha nehézségek merülnek fel, időről időre szükséges visszalépnünk, és újra áttekintenünk egy bizonyos stratégiát
vagy megközelítést, hogy biztosítsuk az új készségek időbeli fennmaradását. Különösen igaz lehet ez betegségek
vagy stressz esetén, illetve változások bekövetkezésekor.

3.4.15.4. A promptok és megerősítők elhalványítása
Minden, a viselkedésbe történő beavatkozás végső célja a személy önállóságának, életminősége javulásának és ha-
tékonyságának elősegítése kellene hogy legyen. Ezek érdekében fontos, hogy mindenféle promptot és megerősí-
tést (kivéve a szóbeli dicséretet) fokozatosan a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsünk, miközben a kívánt vi-
selkedésváltozást fenntartjuk.

3.4.15.5. Miért nem működik a büntetés?
A büntetés averzív (kellemetlen, taszító) ingerek használatát, illetve a normálisan bekövetkező tevékenységek
vagy elérhető tárgyak elvonását jelenti a nemkívánatos viselkedés csökkentése céljából.

A büntetés formái többek között a következők lehetnek:
– pofon, megütés, rácsapás;
– kiabálás, szidalmazás, ordítás;
– kellemetlen anyagok használata, mint vízsugár vagy citromlé spriccelése;
– fizikai korlátozás alkalmazása.

Az utóbbi évek ezen a területen végzett kutatásai világosan jelzik, hogy a büntetés viselkedési problémákra adott
válaszként való használata nem működik. Alább felsorolunk néhányat az okok közül: 
– A büntetés nem a viselkedés gyökereit célozza meg. Még ha a büntetés hatékony is egy viselkedés rövid távú

enyhítésében, azt gyakran gyorsan helyettesíti egy másik (olykor még inkább kihívó) viselkedés, mivel nem
az eredeti viselkedés okát céloztuk meg.

– A büntetés csak akkor hatékony, ha bizonyos körülmények között alkalmazzuk, és ha egy adott személytől
származik. Ez különösen azon, autizmus-spektrumzavarral élő személyek esetében igaz, akiknek nehézséget
jelent a tanultak különböző körülmények között való általánosítása.
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– A büntetés a viselkedés olyan módját modellezi a személy számára, amely további problémákat okozhat a jö-
vőben (például egy bizonyos helyzetben elcsattant pofonból azt tanulhatja meg a gyermek, hogy maga is így
reagáljon a jövőben mások felé).

– A büntetés a büntetést kivitelező személy felé irányuló agresszióhoz vezethet.
– A büntetés használata olyan személyekkel szemben, akiknek nehézségeik vannak a másokkal való kommu-

nikációban és a másokhoz történő viszonyulásban, a világ megértésében, és akiknek világa már eleve szám-
talan szorongással telt, jelentős etikai kérdéseket vet fel (Howlin, 1998).

Olykor a fizikai korlátozás indokoltnak tekinthető a szélsőséges önbántalmazás eseteiben, azonban mindig kép-
zett specialista (egy pszichológus vagy pszichiáter) irányítása mellett történhet, és csak végső megoldásként al-
kalmazható.

3.4.15.6. Mikor forduljunk szakemberhez segítségért?
– Ha egy személy viselkedése veszélyezteti saját magát vagy másokat (azaz az önbántalmazó és agresszív vi-

selkedések esetén).
– Ha az adott viselkedés különféle körülmények között is megjelenik, és ellenáll a beavatkozásoknak.
– Ha szülőként vagy gondozóként nehéznek találjuk, hogy megküzdjünk a gyermek viselkedésével.

3.4.15.7. Szakemberek segítsége
Egyeztessünk időpontot a háziorvossal, és kérjünk beutalót egy az autizmus-spektrumzavarokhoz és viselkedési
kérdésekhez értő szakemberhez (mint a klinikai szakpszichológus, pszichiáter vagy viselkedéstámogató csopor-
tok, ha van ilyen a környezetünkben).

Hasznos lehet, ha elmegyünk a háziorvoshoz, hogy kimondottan a viselkedési kérdésekről beszéljünk: vigyük
magunkkal a kitöltött jegyzőkönyveket vagy a viselkedési incidensekről vezetett naplót. Világosan mondjuk el
a gyermek viselkedése miatt érzett aggodalmainkat, hogy bizonyítsuk, szükséges a beutalás. Ha a háziorvos nem
ismer a környéken szakembert, Magyarországon többek között a következő szervezetektől kérhetünk segítséget:

Autisták Országos szövetsége (AOSZ)
1085 Budapest, Baross u. 28.
Tel.: 06-1-354-1073
www.esoember.hu

Autizmus Alapítvány
1089 Budapest, Delej u. 24–26.
Tel.: 06-1-314-2859
www.autizmus.hu 

3.4.15.8. Képzések és tréningek
A képzésekről, tréningekről, worshopokról szóló információk többek között a www.esoember.hu és a www.au-
tizmus.hu honlapokon érhetők el. 

A közelmúltban diagnosztizált gyermek szüleiként érdekes lehet az EarlyBird program, amely hazánkban is
elérhető a Budapesti Korai Fejlesztő Központban (1115 Budapest, Bártfai u. 34/a, tel.: 06-1-363-0270; www.kora-
ifejleszto.hu).

3.4.15.9. Szabadság
A kihívó viselkedések kezelése magas elvárásokat támaszt a szülők és gondozók számára. Minden szülőnek szük-
sége van időről időre egy kis szünetre gyermeke gondozásában: ez normális és egészséges. Meggyőződni arról,
hogy rendelkezünk a szükséges energiával a kihívó viselkedésű személy támogatására, minden beavatkozás
egyik legfontosabb szempontja. Saját szükségleteinkről gondolkodni annyit jelent, hogy jobban felszereltek le-
szünk az általunk gondozott személy számára lehetséges legjobb támogatás megadásához.

Fontos lehet a partnerektől, a családtól, a barátoktól, szomszédoktól kapott segítség. Azonban kérhetünk se-
gítséget a szociális szolgáltatóktól is. Az elérhető támogatástípusok a személy és sajátos szükségletei függvényé-
ben változhatnak.

3.4.15.10. Szülőcsoportok
Egyes szülők úgy találják, hogy a tapasztalatok megosztása másokkal, akik hasonló helyzeteken mentek keresz-
tül, jó forrása lehet a támogatásnak és információknak. 
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3.5. AZ AUTIZMUS HATÁSA A CSALÁDOKRA

3.5.1. Bevezetés
A NAS (National Autistic Society – Nemzeti Autizmus Társaság, Egyesült Királyság) Információs Központja
gyakran kap megkereséseket olyan egyetemi hallgatóktól, akik az autizmus családra gyakorolt hatását kutatják.
Információs anyagunk célja, hogy a publikált információk alapján széles körű áttekintést adjon az aktuális hely-
zetről. Az információs anyag a szakterületen dolgozó egészségügyi és gondozó-ellátó szakemberek érdeklődé-
sére is számot tarthat.

Az autizmus megjelenése egy családban mindig kihívásokat hoz magával. Valóban, azoknak a családoknak,
akiknek a gyermeke, úgy tűnik, hogy normális fejlődést mutat, különösen nehéz lehet, ha a gyermek hirtelen
visszaesésen megy keresztül, és például nem beszél többé. Mindazonáltal léteznek bizonyos előnyök is: az au-
tizmussal élő személyek olyan jellemzőket mutathatnak, mint a részletekre való odafigyelés, pontosság, és egyér-
telmű ragaszkodás a szabályokhoz, amelyek mindegyike vonzó a munkaadók számára. Muszáj felismernünk azt
is, hogy miközben az autizmus erőteljesen genetikus meghatározottságú állapot, és általában a születéstől kezdve
fennáll, bármilyen életkorban diagnosztizálható. Ezért különböző problémák kerülnek előtérbe annak függvé-
nyében, hogy milyen életkorban diagnosztizálták az adott személyt.

3.5.2. Reagálás a diagnózisra 
A diagnózisra adott reakció családról családra nagyon változó lehet. Nissenbaum, Tollefson és Reese (2002) a di-
agnózis szülőkre és szakemberekre gyakorolt hatását tanulmányozták. A szülők a diagnózis jótékony hatásaként
megkönnyebbülést éreznek: nem kell többé azt érezniük, hogy a problémák, amelyekkel szembesülnek, szülői
készségeik hiányának tudhatók be, és magyarázatot kapnak maguk és mások számára is, hogy gyermekük miért
mutat szokatlan viselkedéseket. 

A szülők reagálhatnak sírással; érezhetnek megdöbbenést, letaroltságot, tanácstalanságot; és reagálhatnak úgy,
hogy további információkat szeretnének kapni az autizmusról. Azonban ismert tény, hogy az információk, ame-
lyeket a szülők kapnak, nem elégségesek. Egy egyesült királyságbeli jelentés (The National Initiative for Autism:
Screening and Assessment [NIASA], 2003) hangsúlyozza a további információnyújtás és a családok felmérési fo-
lyamatba való bevonásának szükségességét. Például fontosak a helyi szülőcsoportok, a szülő-, gondozó- és szak-
emberképzés és -oktatás, valamint a támogató szolgáltatásokról adott információk. 

Nissenbaum, Tollefson és Reese (2002) tanulmányában egyes szülők nem hittek a diagnózisban, mások még
dühössé is váltak, vagy megkérdőjelezték a szakemberek képességeit. Sokan amiatt aggódtak, hogyan fogadják
majd a közeli rokonok és barátok a diagnózist. Ha korábban felmerült már az autizmus gyanúja, az csökkenti a
sokkszerű megrázkódtatás valószínűségét. Számos szülő és szakember vallotta, hogy a családtagok fájdalmas
folyamaton mentek keresztül a diagnózis közlését követően. Tekintet nélkül a reakciójukra, a családok nem érzik
úgy, hogy az autizmus diagnózisának felismerése hatással volt a gyermekükkel való interakcióra. Gray (2003) úgy
találta, hogy főként az anyák jelentős bűntudatot és depressziót éreznek gyermekük sérülése miatt. A diagnózis
további otthoni feladatok megjelenésével jár együtt – mint például a kezelések felkutatása és az oktatást érintő
problémák megoldása –, mintegy a gyermek autizmusának következményeként. 

Számos szülő tesz fel kérdéseket gyermeke prognózisára vonatkozóan, és muszáj tisztáznunk, hogy nem tu-
dunk prognózist adni. Azonban statisztikai tény, hogy sok embernek egész életén keresztül szüksége lesz bizo-
nyos szintű gondoskodásra és támogatásra. Az Asperger-szindróma nem az autizmus „enyhe” formája. Súlyos
akadályozottság önmagában, a „maga jogán”: az Asperger-szindrómával élő személyeknek sokkal több szociá-
lis alkalmazkodással kapcsolatos feladatuk adódik, mint az autizmus klasszikusabb formáival élőknek, és utób-
biak napi életvezetési készségei is magasabb szintűek lehetnek. Alapvető fontosságú annak megértése, hogy a csa-
lád minden tagjának, beleértve a testvéreket is, szüksége van saját területre. Az autizmussal élő gyermek jelen-
tős hatással van a családtagok életére, és szükséges megfontolnunk minden eshetőséget, olyan tárgyilagosan,
amennyire csak lehet. Mindemellett nincs egyetlen jó válasz, és minden családot egyedi esetként kell felfognunk.

3.5.3. A diagnózis késésének hatásai
Futagi és Yamamoto (2002) úgy találták, minél korábban diagnosztizálnak egy gyermeket, a szülők annál hama-
rabb elfogadják a diagnózist. Gray (2003) az Asperger-szindrómás gyermek családra gyakorolt hatását tanulmá-
nyozta. Azt találta, hogy a diagnózis korbeli középértéke kilenc év. Ez azt jelenti, hogy kivételesen hosszú a meg-
előző időszak, amely alatt a gyermek sérülésére vonatkozó pontos diagnózisért küzdő szülők számtalan szak-
emberrel találkoznak. Nagyon gyakran az anyák azok, akik vállalják ennek felelősségét, és szembesülnek az
egészségügyi ellátásban dolgozó szakemberek kudarcával, a diagnózis elhamarkodott megállapításának negatív
következményeivel. Először is, nekik vannak nehézségeik a bonyolult és kezdetben olykor pontatlan információk
férjüknek való átadásával. Másodszor, a korrekt diagnózis hiánya miatt számos anyát az egészségügyi ellátás
szakemberei a szülői inkompetencia vádjával illetnek, egy olyan váddal, amelyet gyakran megismételnek férjeik
és tágabb családjuk tagjai.

Hogyan éljünk együtt egy emberrel, akinek diagnózisa az egész családra hatással van?
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3.5.3.1.Szülők
Elgondolkodtató az a szilárdan bizonyított tény, hogy az anyák erőteljesebb hatást élnek át, mint az apák (Sharp-
ley, Bitsika és Efremidis, 1997; Seltzer, 2001). Gray (2003) a legfeltűnőbb különbséget az anyák és apák között
gyermekük autizmusának eltérő személyes hatásában találta. Habár a legtöbb apa megemlített súlyos nehézsé-
geket, amelyeket gyermeke autizmusa jelentett családja számára, de általában azt állították, hogy gyermekük ál-
lapota nem volt jelentős személyes hatással rájuk. Ez azonban nem volt igaz az anyákra.

Az apák számára a gyermekük autizmusából következő legsúlyosabb hatást a feleségük által átélt stressz je-
lentette. Egyes esetekben a gyermek problémája közvetlen összeütközéshez vezetett a szülők között, és házassá-
gukat is fenyegette, habár Siegel (2001) azt állítja, hogy az autizmussal élő gyermekkel rendelkező párok körében
a válási arány megfelel a népesség többi részében tapasztalhatónak. Azonban ez az adat csak az USA-ra vonat-
kozik, és még nem megerősített. Mindazonáltal Bromley és társai tanulmányában (2002) három családból egyben
egyedülálló szülő nevelte a gyermeket. Az Autism Awareness Report (Broach és munkatársai, 2003) az egyedü-
lálló szülők arányát 17%-nak mutatta, szemben a 10%-os angol átlaggal. 

Úgy tűnik, az, hogy a gyermek autizmusa a legtöbb apára aránylag kevésbé gyakorolt súlyos hatást, legalábbis
részben a munkához kötődő és a gyermekneveléssel kapcsolatos nemi szerepekből adódik (Gray, 2003.). Néhány
esetben az apák elismerték, hogy gyermekük autizmusa ösztönözhette őket a munka iránti nagyobb elkötele-
zettségre. Azonban ez nem jelenti azt, hogy gyermekük autizmusa érzelmileg ne gyötörte volna őket. Jelentős ag-
godalmat éreztek gyermekük jövője miatt. Ebben a vonatkozásban úgy tűnhetnek, mint akik gyermeküket – férfi
szerepüknek megfelelően – az anyagi függetlenség megteremtésével segítik.

Gray (2003) úgy találta, hogy az anyák sokkal valószínűbben állítják azt, hogy gyermekük autizmusa súlyos
hatással volt érzelmi jóllétükre. Valóban, sok anya élt át olyan mértékű szenvedést, hogy pszichoterápiás és/vagy
gyógyszeres segítségért kellett folyamodnia. Bromley és munkatársai tanulmánya (2004) 50% feletti arányban
tárt fel jelentős pszichés problémákat, amelyek összefüggésben álltak a családi segítségnyújtás alacsony arány-
ával és a kihívó viselkedésű gyermek nevelésével. Tonmanil, Harris és Hawkins (2004) még magasabb szintűre
becsülték az anyák kétharmada által érzett jelentősen megemelkedett stressz-szintet. Gray (2003) szerint az au-
tizmussal élő gyermek nevelése számottevő hatással van karrierjükre is. 

Azok, akik dolgoztak, gyakran arra kényszerülnek, hogy feladják munkájukat, a megszokott szintjük alatt tel-
jesítsenek, vagy részmunkaidős állásba kerüljenek. Egyes anyákban ez sértettséget hív elő. Legvalószínűbben az
anyák azok a szülők, akiket mind a férjük, mind a családon kívüli emberek felelőssé tesznek gyermekük visel-
kedése miatt. Az apák valószínűbben dolgoznak teljes munkaidőben. Rodrigue, Morgan és Geffken (1992) ösz-
szehasonlították autizmussal élő gyermekek és Down-szindrómás gyermekek apjait, és találtak néhány jelentős
eltérést. Mindkét csoport több vágyteljesítő fantáziáról és a megküzdő/megoldó stratégiára irányuló informáci-
ókeresésről számolt be, mint a kontrollcsoport tipikusan fejlődő gyermekeket nevelő apái. A pénzügyi hatást is
súlyosabbnak érezték, és a családi tevékenységek rendszerének felbomlását is jellemzőbbnek, mint a kontroll-
csoport.

Az anyák és apák eltérően küzdenek meg az emocionális szenvedéssel is. Az apák tipikusan elfojtják érzései-
ket, gyakran düh árán (Gray, 2003.). Az anyák hajlamosak kimutatni érzelmeiket, rájuk az érzelemkifejezés szé-
lesebb skálája jellemző, a fájdalom és szomorúság érzése is megjelenik a düh és sírás mellett. Igénybe veszik a ba-
rátokkal és családtagokkal, főként más autizmussal élő gyermekek édesanyjaival való beszélgetéseket mint ér-
zelmeik kezelésének egy módját. A vallásos hit szintén fontos megküzdési stratégia lehet. Gray (1993) szerint az
anyák megbélyegzettebbek gyermekük autizmusa miatt. A megbélyegzés súlyosabb volt azok között, akiknek
gyermeke súlyosabban sérült, illetve tizenkét év alatti volt a vizsgálat idején. 

3.5.3.2. Testvérek 
A gyerekek korai életkortól kezdve észlelik testvérük másságát, még akkor is, ha nem értik, hogy valójában mi
nincs rendben. Észlelik más emberek testvérükre adott reakcióit, különösen szüleikét és nagyszüleikét. Tarthat-
nak attól, hogy feltegyék a kérdéseiket, mert esetleg idegesítik vele szüleiket, még ha rengeteg kérdésük volna is.
Például félhetnek attól, hogy ők is „elkapják” az autizmust. Ezek a kérdések és aggodalmak változnak a gyermek
növekedésével, pl. később aggódhatnak amiatt, hogy ha majd gyermekeik születnek, azok is autizmussal élők
lesznek. Míg mély szeretettel lehetnek testvéreik iránt, az abból adódó sértődöttség érzését is rejtegethetik, hogy
szüleik sok időt töltenek autizmussal élő gyermekükkel, és úgy érezhetik, hogy igazságtalanul bánnak velük. A
düh, a szégyen/zavarodottság és a bűntudat érzése is normális, mint ahogy a testvér féltése is az (Anon, 1998).

Természetesen nem minden érzés negatív. Amint Howlin és Yates (1990) leírják, szólnak bizonyítékok amel-
lett, hogy az autizmussal élő testvér léte pozitív énképpel, személyközi és gondozási készségekkel kapcsolódik
össze. Különösen a lánytestvéreknél, akik nagyobb mértékben vállalnak anyai szerepet, mint a fiútestvérek, nem
tűnik úgy, hogy ez az extra felelősség gyengébb alkalmazkodással járna. A magasabb szülői elvárások azonban
a tipikusan fejlődő fiúk vállára nehezedhetnek (Miller, 2001).

Az autizmussal élő gyermekek testvéreinek pszichoszociális alkalmazkodásáról szóló kutatások vegyes ered-
ményekkel jártak (Kaminsky és Dewey, 2002). Ez igaz a szociális kompetencia és a kortárskapcsolatok kérdésére
is. Miközben egyes tanulmányok, mint például Rodrigue és munkatársaié (1993) a szociális kompetencia csök-
kent szintjét mutatják, Bagenholm és Gillberg (1991) az autizmussal élő gyermekek testvéreinek magányosságá-
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ról és kortárskapcsolati problémáiról számolnak be. Kaminsky és Dewey (2002) azonban az autizmussal élő gyer-
mekek testvéreinek magányosságát ritkának találták, ugyanakkor esetleges magányosságukat a barátoktól szár-
mazó szociális támogatás hiányával hozták összefüggésbe. Az osztálytársaktól származó támogatás szignifikáns
korrelációt mutatott az írási-olvasási problémákkal.

Howlin és Yates (1990) egy testvéreket támogató csoportról szóló jelentésükben azt a végső következtetést
írták le, hogy az ilyen találkozók hasznosak lehetnek az autizmussal élő gyermekek testvéreinek támogatásában,
de ideális esetben meg kellene szervezni az utánkövetést is. Szignifikáns korrelációt mutattak ki a családban élő
gyermekek száma és a pszichoszociális alkalmazkodás között; minél nagyobb a gyerekszám, annál jobb az al-
kalmazkodás szintje. Ezzel ellentétben Bagenholm és Gillberg (2001) azt találták, hogy az autizmussal élő gyer-
mekek testvérei a kétgyermekes családmodellt preferálták gyakrabban. Az előző lehetséges magyarázatába be-
letartozhat, hogy a nagycsaládban jelentősebb az alkalmazkodás. A további testvérek a szociális támogatás fon-
tos forrását jelentik, a teher pedig megoszlik. Az elemzések egyikében sem találtak nemi különbségeket. 

Egy másik kutatás Miller (2001) által közzétett ismertetése feltárta, hogy az olyan faktorok, mint a születési sor-
rend, a testvérek neme és a szülői viselkedés, hatással vannak a testvéri kapcsolatokra. Szokatlan módon nem tűnt
úgy, hogy a testvéreknek jutó kevesebb szülői figyelem növelné a testvérféltékenységet, stb. Azonban Miller
(2001) saját kutatásában úgy találta, hogy nem ez a helyzet. Következtetése szerint az autizmussal élő gyermek
testvérének válaszai összességében is nagyon pozitívak, a féltékenység vagy rivalizálás nyilvánvaló jelei nélkül.
Hastings (2003) úgy találta, hogy azok a fiúk, akiknek autizmussal élő testvérük van, és akik fiatalabbak autiz-
mussal élő testvérüknél, kevesebb proszociális viselkedést mutatnak.

Kaminsky és Dewey (2002) szerint a saját, valamint Bagenholm és Gillberg (1991) eredményei közötti, a ma-
gányossággal kapcsolatos ellentmondás abból adódik, hogy a részt vevő családok nagy számban jártak támo-
gató csoportba. Ezek a testvérek nem csupán az autizmusról szóló információkhoz jutnak hozzá könnyebben, de
valószínűbben kerülnek kapcsolatba más autizmussal élő gyermekek családjaival. Bagenholm és Gillberg hang-
súlyozták annak fontosságát, hogy a testvérek képesek legyenek egyszerű szavakkal magyarázatokat adni má-
soknak autizmussal élő testvérükről. A támogató csoportok által nyújtott szociális segítség előmozdíthatja az
egészséges pszichés alkalmazkodást az autizmussal élő gyermek családjában.

Azokban az esetekben, ahol a sérült kisgyermek testvére az iskoláskor előtt áll, a szülők maguk valószínűleg
a gyermek sérülésének tényéhez való alkalmazkodás kezdeti fokán állnak, és ez az iskoláskor előtt álló gyer-
mekkel való átlagosnál kevesebb interakciót eredményezi (Lobato, 1985). Ebből következően ezek a gyermekek
különösen sebezhetők lehetnek a zavar és elszigeteltség érzését illetően.

Érdekes különbségre derült fény egy, az autizmussal élő felnőttek testvérei és a Down-szindrómával élő fel-
nőttek testvérei közötti összehasonlításból (Krauss és Seltzer, 1999; Seltzer és Krauss, 1989, 1994). Az autizmus-
sal élők testvérei kisebb valószínűséggel kötöttek házasságot (44% a 80%-kal szemben). Kevésbé valószínűen
éreztek szoros érzelmi kötődést testvérük felé, mint a Down-szindrómával élők felnőtt testvérei. 

Rivers és Stoneman (2003) hangsúlyozzák a családi közeg fontosságát a testvérkapcsolatok minőségének ala-
kulásában. Azt találták, hogy azokban az autizmussal élő gyermeket nevelő családokban, ahol magas szintű há-
zassági stresszt tapasztaltak, és akik nagyobb támogatást éreztek a családon kívüli, formális forrásokból, a test-
vérek nagyobb mértékű negatív testvéri viselkedésről számoltak be, mint a kevesebb formális segítséget igénybe
vevőkben. Továbbá a szülők is valamivel kevésbé voltak pozitívak a testvérkapcsolatokat illetően, mint a testvé-
rek maguk.

3.5.3.3. Partnerek
Általában azt gondolják, hogy az Asperger-szindrómával élők szociális nehézségeik miatt nem házasodnak meg.
Ez nem igaz; számos diagnosztizálatlan és diagnózissal rendelkező Asperger-szindrómával élő személynek van
partnere, és vannak gyermekei. Egyesek remekül menedzselhetik kapcsolatukat és a családi életet, mások jelentős
nehézségekkel küzdhetnek. Mindamellett a partnerek igen nehéznek találhatják az Asperger-szindrómával élő
személlyel való együttélést a sérülés „szövevényes” természete miatt. Mivel nincs fizikai jele a zavarnak, nehéz
lehet megmagyarázni a családnak és a barátoknak, hogy a furcsa viselkedés nem szándékos. Azonban csak kevés
kutatást végeztek ebben a témában és az Asperger-szindrómával élő, családos személyekről, ha egyáltalán készült
ilyen, jóllehet partnerek írtak a tárgyról könyveket (C. Slater-Walker és G. Slater-Walker, 2002; Stanford, 2003).

A családra gyakorolt hatás az autizmussal élő személy különböző életszakaszaival összefüggésben

3.5.3.4. Gyermekek
Úgy tűnik, hogy másfajta sérülésekkel ellentétben az autizmussal élő gyermekek szülei nagyobb kockázatnak
vannak kitéve a depresszió, szorongás, szociális izoláció, a pontos diagnózis és megfelelő szolgáltatások elérésé-
ben való kimerülés és frusztráció tekintetében. Bouma és Schweizer (1990) ténylegesen úgy találták, az autizmus
nagyobb mértékben járul hozzá a családi stressz kialakulásához, mint a cisztás fibrózis. Az autizmussal élő sze-
mélyek gyakran mutatnak olyan viselkedéseket, amelyek szétzúzhatják a családi életet, mint az agresszió, ön-
bántalmazás, impulzivitás, hiperaktivitás, dührohamok és rögeszmés-kényszeres viselkedés. Kaminsky és Dewey
(2002), Sharpley, Bitsika és Efremidis (1997), valamint Gray (1993) tanulmányai kiemelik az autizmussal élő gyer-
mek nevelésének legfontosabb tényezőit:
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– a diagnózis megszerzésének hosszú és frusztráló folyamata,
– az autizmus állandósága,
– a nyilvánosság autizmusról való ismereteinek hiánya (bár ez növekvőben van),
– az autizmus viselkedés elfogadásának hiánya a társadalomban és olykor a családtagok között,
– a szociális támogatás nagyon alacsony szintje,
– a szélsőségesen romboló antiszociális viselkedés.

3.5.3.6. Az autizmus hatása a családokra
Egy tanulmány (Sharpley, Bitsika és Efremidis, 1997) elkészítése során a szülők 81,9%-a azt nyilatkozta, hogy
olykor határaikon túl kellett teljesíteniük, és közel felük havonta vagy akár hetente érzi így. A megfelelő krízi-
sintervenciós ellátás hiánya növeli ezt a stresszt. Barson (1998) azt találta, hogy a családok harmadának egyálta-
lán nem volt megfelelő segítsége, és akik hozzájutottak, azoknak a 28%-a nem volt elégedett vele. Az iskolai ta-
nítási szünetek ideje alatt különösen bonyolult krízisintervenciós ellátáshoz jutni, az autizmusra szakosodott el-
látóhelyek pedig ritkák (Loynes, 2000).

Sharpley, Bitsika és Efremidis (1997) nem találtak szignifikáns eltérést a szülői jóllét tekintetében az autiz-
mussal élő gyermek nevelésébe besegítő közvetlen családtagokkal való kapcsolat alapján. Azonban találtak ösz-
szefüggést annak alapján, hogy mit gondolnak a szülők arról, mennyire értik meg a gyermek problémáit a segítő
családtagok. 

Loynes (2000) megvizsgálta az autizmussal élő gyermek nevelésének a családi pénzügyekre gyakorolt hatá-
sát, és jelentős tehernek találta. Nem csupán a súlyos sérüléssel élő gyermek miatt felmerülő kiadások és a kapott
támogatások közötti eltérés okozta hiány miatt, hanem azért is, mert az autizmussal vagy Asperger-szindrómá-
val élő személy gondozása gyakran a gondozó munkavégző képességére is hatással van. Anekdotikus bizonyí-
tékok azt mutatják, hogy az autizmussal élő gyermekek családjainak jelentős hányada a juttatásokra támaszko-
dik, mert a gyermek gondozásával kapcsolatos kötelezettségek miatt feladni kényszerült állását. Azonban Bro-
ach és munkatársai (2003) világosan kimutatták, hogy az autizmussal élő gyermek nevelése és gondozása kap-
csán felmerülő költségek fedezésére tervezett juttatások nem fedik le ezeket a pénzügyi szükségleteket. 

3.5.4. Serdülőkor
A serdülőkorban sok család felismeri, hogy gyermekük funkciószintje vagy önállóságra való képessége esetleg
nem változik drámai mértékben az elkövetkező évek során. Valóban, míg más családokban a serdülőkor a nö-
vekvő önállóság és függetlenség időszaka, az autizmussal élő serdülőket nevelő szülőknél rosszabbodhatnak a
családi kapcsolatok (Seltzer és munkatársai, 2001). 

Az Asperger-szindrómával élő fiatalok különösen veszélyeztetettek a mentális egészségügyi problémák szem-
pontjából, és mindenkinek nehézséget jelenthet ez a tudat. Az Asperger-szindrómával élő fiatalok depressziója
összefügghet sérülésük tudatosodásának növekedésével, a kortársaikhoz képest érzett másság tudatával, illetve
a kapcsolatok kialakítása és a szociális tevékenységekben való sikeres részvétel képtelenségének érzésével. Az As-
perger-szindrómás fiatalok személyes fontosságának érzése gyakran a barátkozásra tett kísérleteikkel függ össze.
Ahogyan egy fiatalember mondta: „Mint ahogy nem tudtam melyek azok a szabályok, amelyeket ajánlottál vagy
nem ajánlottál, hogy betartsak, azt sem tudtam, hogyan közelítsek lányok felé, és hogyan kérjem meg őket, hogy
jöjjenek velem. Csak sétálgattam és beszéltem hozzájuk, akár akartak velem beszélgetni, akár nem. Néhányan
zaklatással vádoltak, de azt gondoltam, mindenki így csinálja.” (Bovee, 200?) Valóban, még ha egyes személye-
ket zaklatással is vádolnak szocializálódási próbálkozásaik során, mégis ez az egyetlen dolog, amit a depresszi-
ójukkal és szorongásaikkal tehetnek.

3.5.5. Felnőttek
Nagyon kevés kutatás foglalkozik az autizmussal élő személy egész életen át tartó gondozásának hatásaival (Selt-
zer és munkatársai, 2001). Ennek egyik oka az a tény, hogy a 60-as évek előtt nem ismerték fel teljesen az autiz-
must, és az elsőként diagnosztizált gyermekek csoportja az autizmus legsúlyosabb formájával élőké volt, akik
közül sokan bentlakásos intézménybe kerültek. Más gyermekek, akiknek autizmusuk lehetett, egyéb diagnosz-
tikus címkékkel ellátva éltek, és ezért nem kerültek bele utánkövetéses vizsgálatokba. 

Seltzer és munkatársai (2001) felnőttekkel kapcsolatos tanulmányokat tekintettek át, és arra a következtetésre
jutottak, hogy habár a gyermekkorukban autizmussal diagnosztizált személyek legtöbbje felnőttkorban is mutatja
az autizmus fő tüneteit, azok idővel kevésbé súlyosakká válnak, és a legjobb kimenetel a magasabb intelligenci-
ahányadossal és a jobb nyelvi képességekkel rendelkezőknél várható. Ezeknek a mintázatoknak nagy jelentősé-
gük van a családok számára. Habár élethosszig tartó gondozási felelősséggel kell szembenézniük, az autizmus-
sal élő felnőtt gondozásából adódó kihívások más módon okoznak stresszt, mint fiuk vagy lányuk kisgyermek-
vagy serdülőkora. 

Azonban nem ugyanez a helyzet a súlyosabb autizmussal és tanulási zavarral élő felnőttet gondozók eseté-
ben. Krauss és Seltzer (1999) longitudinális kutatást végzett autizmussal és tanulási zavarral élő felnőttek csa-
ládjaival. Ezek a családok az elsők között voltak, akiknek gyermekét autizmussal diagnosztizálták. Korban és
nemben illesztve összehasonlították őket a Down-kóros felnőttet gondozó családokkal. Azt találták, hogy az
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autizmussal élő felnőttek több viselkedési problémát produkálnak, ami a gondozó anya pszichés problémákra
való súlyosabb veszélyeztetettségét okozza (Krauss és Seltzer, 1999). Utóbbiak valószínűbben tekintettek úgy
magukra, mint akik tojásokon lépkednek felnőtt gyermekük körül, mint a Down-szindrómások anyjai. A szer-
zők azonban figyelmeztetnek arra, hogy eredményeik erősen kísérleti jellegűek, és legjobb esetben a további
kutatások útját jelölhetik ki.

A tanulmány egyik érdekes eredménye az, hogy miközben az autizmussal élő gyermeket nevelő anyák szoci-
ális és pszichés jólléte szignifikánsan különbözött a Down-szindrómás gyermeket nevelő anyákétól, a felnőtt
gyermeket gondozóknál ez nem így volt. Habár előfordulhat, hogy ennek oka a kis esetszám volt, illetve az, hogy
mindkét csoportban fennállt a tanulási zavar, ennélfogva hasonlóak voltak, a szerzők kiemelik, hogy az autiz-
mussal élő személyt évtizedek óta gondozó anyáknál csökken a szociális és pszichés stressz mértéke. Idővel az
édesanya hozzászokik autizmussal élő gyermeke gondozásához, és ekkor már nincs különbség közte és a Down-
szindrómás gyermeket gondozó anya között. A témában azonban további kutatásokra van szükség. 

Miközben félelmetes az autizmussal élő felnőtt szüleire nehezedő stressz nagysága, előfordulhat, hogy saját
idősödő szüleik gondozásának feladata is rájuk vár. Ezenfelül lehetséges, hogy a gondozásra szoruló személy
kihívó viselkedéseket mutat, és más szükségletei is vannak. Hare (2004) erős kapcsolatot fedezett fel a szülői ér-
zelmi szorongás és a kielégítetlen szükségletek között. Egy másik fő probléma fiuk vagy lányuk jövőbeli gondo-
zásának megtervezése. A dolog pozitívabb oldalán annak evidenciája merül fel, hogy az autizmus egyes köz-
ponti tünetei, mint a kényszeres viselkedések, a szociális válaszképtelenség és a kommunikációs nehézségek,
csökkennek, amint a személy idősebb lesz, és ez optimizmusra ad okot a családok körében (Seltzer, 2001). 

3.6. ÚTMUTATÓ AUTIZMUS-SPEKTRUMZAVARRAL ÉLő GYERMEKEK SZÜLEINEK

3.6.1. Kommunikáció az autizmussal élő gyermekekkel

Bizonyos kommunikációs stílusok különösen hatékonynak látszanak az autizmussal élő gyermekeknél:
– Irányítsuk magunkra a gyermek teljes figyelmét, mielőtt beszélni kezdenénk hozzá. Szólítsuk a nevén, hogy

tudja, hozzá szólunk. Próbáljunk csökkenteni minden háttérzajt (pl. tévé vagy rádió), amikor a gyermekhez be-
szélünk, így képes lesz figyelni a szavainkra. 

– Beszéljünk egyszerűen. Csak a szükséges szavakat használjuk. Például ahelyett, hogy „kérlek szépen, gyere ide,
és ülj le a székre”, mondjuk inkább azt, hogy „Jankó, ülj le”.

– Ne ígérjünk olyat, amit esetleg nem tartunk be. 
– Az autizmussal élő gyermekek gyakran nagyon szó szerint értik a nyelvet, ezért nagyon zavarttá és nyugta-

lanná válhatnak az iróniától vagy gúnytól. Próbáljuk meg kerülni az olyan kifejezéseket, mint hogy „béka nő
a hasadba”, „szétröhögtem magam”, vagy „add a kezed” stb.

– Használjunk konkrét kifejezéseket, különösen, ha az időről van szó. Például ahelyett, hogy „később elme-
gyünk a boltba”, mondjuk inkább azt, hogy „3-kor elmegyünk a boltba”, vagy ha a gyermek nem ismeri az időt,
„ebéd után elmegyünk a boltba”.

– Legyünk pozitívak, ne csak azt mondjuk, mit ne tegyen a gyermek, hanem sokkal inkább azt, hogy mit kellene
tennie. Például ahelyett, hogy „ne dobáld szét a játékokat a padlón”, mondjuk ezt: „tedd a játékokat a játékos
dobozba”.

– Adjunk extra gondolkodási időt az információk feldolgozására. Egyes autizmussal élő emberek másként vagy
lassabban dolgozzák fel a hallott információkat, mint mások. Ezért szükséges lehet némi plusz időt hagyni
arra, hogy választ adjon egy kérdésre vagy kérésre.

– Használjunk vizuális segítséget. Úgy tűnik, egyes autizmussal élő emberek különösen erős vizuális készsé-
gekkel rendelkeznek, és jobban megérthetik a vizuálisan megjelenített információkat, mint a beszélt nyelvből
származóakat. Változatos lehetőségeket használhatunk a gyermek segítésére az ilyen módon való kommuni-
kációban. Például csökkenthető a szorongás, ha fényképeket vagy szimbólumokat használunk annak kom-
munikálásra, hogy mi fog következni (a www.dotolearn.com weblapon több mint 300 kinyomtatható kép-
kártya található).

3.6.2. Az autizmussal élő gyermek megértése
Amikor megpróbáljuk megérteni az autizmussal élő gyermeket, fontos emlékeznünk arra a három fő területre,
amelyeken nehézségekkel küzd: a kommunikáció, a társas interakciók és a szociális fantázia. Egy másik tényező,
amelyet fontos észben tartanunk, az az elgondolás, hogy az autizmussal élő gyermeknek nincs naiv tudatelmé-
leti képessége.

3.6.2.1. Naiv tudatelmélet
A naiv tudatelmélet az olyan mentális állapotokra való következtetés képessége, mint a hiedelmek, vágyak, szán-
dékok és érzelmek. Az elmélet állítása szerint az autizmussal élő embereknek nehézségeik vannak ebben. Például
nehéz elképzelniük, hogy valaki más gondolkodhat vagy érezhet. Ez szegényes empatikus (beleérző) képessé-
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gekhez vezet, valamint problémát okoz számukra annak előrejelzése, hogy más emberek mit szándékoznak tenni.
Az autizmussal élő gyermekek azt hihetik, hogy pontosan azt tudjuk, amit ők tudnak és gondolnak. 

3.6.2.2. Példák az autizmussal élő gyermekek naiv tudatelméleti hiányaira
– Julcsi nagyon szomjas. Elképzelése szerint a mama tudja, hogy ő szomjas, de csak teszi a dolgát, és nem lát-

szik, hogy rájött volna. Julcsi azt gondolja, miért is kellene innivalót kérnie? Mama mindig tudja, hogy milyen
száraz az ő torka, de még nem kínált neki semmit. Miért jelentene bármilyen különbséget, ha azt mondaná,
„inni szeretnék”?

– Jankó Thomasszal, a gőzmozdonnyal játszik a játszócsoportban, amikor egy kislány elragadja tőle a játékot.
Jankó odacsap a kislány fejére, a kislány visszaüt. A játszócsoport vezetője beavatkozik, és megkérdezi Jankót,
hogy mit tett. Ő csak ismételgeti, hogy megütötte a lányt. Megkérdezik tőle, hogy szerinte mit érez a kislány
amiatt, hogy megütötték. Azt feleli, nem tudja. Aztán megkérdezik, mi történt vele. Azt válaszolja, hogy meg-
ütötték, fáj, és ez zavarja. A csoport vezetője ismét megkérdezi, mit érezhet a kislány. Jankó azonban még min-
dig nem tudja. 

3.6.3. Autizmusbarát környezet

– Egyes autizmussal élő gyermekek hiperszenzitívek (túlérzékenyek). Ezért ahol csak lehetséges, használjunk
lágy fényű lámpákat, kerüljük a fluoreszkáló és éles fényeket, amelyek nyugtalanítóak lehetnek. Az autiz-
mussal élő gyermekek hiperszenzitívek lehetnek a zajokra, miközben ők maguk elég zajosak. A megfelelő bú-
torozás csökkentheti otthonunk zajszintjét, például a szőnyeg kellemesebb lehet, mint a laminált padló.

– Az ajánlások szerint az autizmussal élő embereket segítheti, ha a bútorokat a szobában körben, a falak men-
tén helyezzük el, és a helyiség közepe üresen marad. Ha különböző színeket használunk a falakhoz, a padló-
hoz és a bútorokhoz, az könnyebbé teszi az autizmussal élő gyermek számára az eligazodást. A berendezés le-
gyen színeiben jellegtelen, mivel a minták zavaróak lehetnek a szobán való átjáráskor, és növelhetik a nyug-
talanságot.

– A kényelmes székek, meghitt odúk, babzsákbútorok és paplanok mind hozzásegíthetik az autizmussal élő
gyermeket a biztonság és kényelem érzetéhez.

– Bizonyosodjunk meg arról, hogy otthonunk biztonságos. Egyes gyermekek megpróbálhatnak kimászni az ab-
lakon, vagy kifutni a bejárati ajtón az utcára, mivel félelemérzetük gyakran nagyon alacsony szintű. Ha a gyer-
mek hajlamos kiszökni az ajtón, szükséges lehet riasztót beszereltetni. 

– Ne tartsunk semmilyen mérgező anyagot a házban, beleértve a növényeket is.
– Zárjuk a szekrényeket.
– Az autizmussal élő gyermeknek ugyanúgy szüksége lehet az egyedüllétre és a személyes térre, mint bárme-

lyik másik gyermeknek. Próbáljunk biztosítani számára egy biztonságos helyet, ahova visszavonulhat. 
– Ha lehetséges, adjunk teret a mozgásra házon belül és kívül egyaránt. A trambulinok különösen népszerűek

az autizmussal élő gyermekek körében.
– Segíthet, ha vizuális támogatást adunk a gyermeknek a házban és a ház körül. Ez lehet például egy képes na-

pirend, amely megmondja, mi történik azon a napon. 

3.6.4. Viselkedésmenedzsment
Egyes autizmussal élő gyermekek viselkedése kihívó. Ez egy hatalmas téma, ezért érdemes bővebben is olvasni
róla. A leggyakoribb problémákat az autizmussal élők kommunikációs nehézségei okozzák, ezért fontos átgon-
dolni, hogy milyen szerepet, funkciót tölt be az adott viselkedés, és hogyan lehetne képessé tenni a gyermeket arra,
hogy ezt a funkciót a problémás viselkedési mód helyett valamilyen elfogadható módon kommunikálja: szavak-
kal, jelekkel. Alább néhány nagyon általános útmutatás található.

– Próbáljunk bizonyos rutinokat és struktúrát vinni a gyermek napjába. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a gyer-
mek érti, mi fog következni. A fényképek vagy képek használata különösen hatékony lehet ebben.

– Tartsuk a szavunkat. Ha egyszer megegyeztünk valamiben a gyermekkel, fontos, hogy azt be is tartsuk. Szél-
sőséges nyugtalanságot okozhat, ha valami várt dolog nem történik meg. 

– Próbáljunk megelőző intézkedéseket tenni. Gondolkodjunk olyan dolgokon például, amelyek elterelik a gyer-
meket bármitől, ami zavaró lehet a számára. 

– Bátorítsuk a gyermeket arra, hogy menjen ki a kertbe vagy valamilyen biztonságos helyre, amikor úgy érzi,
kezd dühös vagy nyugtalan lenni. Bizonyosodjunk meg arról, hogy könnyen odatalál, anélkül hogy túl sok aka-
dályba ütközne útközben.

– Csatornázzuk pozitívan a viselkedést. Ha a gyermek a konyhába megy, és összetör egy bögrét, tálat dühében,
gondoljuk meg, miféle csatornába terelhetjük ezt. Például tartsunk piacon vásárolt olcsó bögréket egy megje-
lölt dobozban, és vezessük be azt a szabályt, hogy „összetörheted ezeket a bögréket a kert végében”.

– Figyeljünk a gyermekre. A jobb képességű autizmussal élő gyermekek képesek valamilyen módon kifejezni,
hogy mi az, ami zavarja őket. Ez megtörténhet közvetlenül akkor, amikor éppen zavarja valami, de sok eset-
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ben csak órákkal vagy akár napokkal később. Figyeljük meg a gyermek viselkedését, és gondoljuk át, felisme-
rünk-e bármilyen jellemző mintázatot. Mit próbálnak ezek közvetíteni felénk?

– Gondolkodjunk a jéghegy-effektuson. Láthatunk egy bizonyos viselkedést, azonban lehet, hogy a mögötte
meghúzódó ok nem világos. Amikor a gyermek másképpen kezd viselkedni, próbáljuk számba venni, történt-
e bármilyen változás a rutinjában vagy környezetében. Gondoljunk arra is, hogy nyugtalansága hátterében el-
képzelhető valamilyen orvosi ok. A fej ütögetése például néha olyankor fordul elő, amikor a gyermeknek fül-
fertőzése (középfülgyulladása) van, de hasonló ütögetés jelentkezhet fogfájás miatt is. 

– Válasszuk ki a megfelelő ösztönzőket! Gondolkodjunk olyan dolgokon, amelyek motiválják gyermekünk vi-
selkedését. Milyen dolgok nyújtanak neki élvezetet? Mit talál jutalomnak? Egyes gyermekek esetében bármit
is használjunk, rögeszmés érdeklődésük különösen jutalomértékű lehet. Így például, ha gyermekünk valóban
élvezi a Thomas, a gőzmozdony sorozatot, engedjük meg neki, hogy nézze, miután valamit jól csinált, vagy jól
viselkedett. 

– Legyünk következetesek. Bármilyen stratégiát is választottunk, a lényeg, hogy következetesek legyünk. A si-
kerességhez elengedhetetlen, hogy mindenki, akit a gyermekkel való munkába bevontunk, azonos stratégiát
és nyelvet használjon válaszként a gyermek viselkedésére. Nagyon fontos, hogy az autizmussal élő gyermek-
nek világos határokat szabjunk.

3.6.5. Az autizmussal élő gyermek fegyelmezése 
Az autizmussal élő gyermeknek irányításra van szüksége a megfelelő viselkedéshez:
– Érti-e gyermekünk, mit csinált rosszul? Bizonyosodjunk meg arról, hogy tudja, mit tett rosszul, és miért. Ezért

ahelyett, hogy „rossz voltál ma”, mondjuk inkább azt, hogy „elvetted a nővéred csokiját, ami nem a tied”.
– A viselkedésre összpontosítsunk, ne a gyermekre. Mondjuk azt, hogy azért vagyunk szomorúak, amit tett, és

ne azt, hogy őmiatta. Így például ne mondjuk, hogy „rossz vagy”, de tegyük világossá, hogy mi rosszat tett.
– Legyünk tudatában annak, hogy autizmussal élő gyermekünk esetleg nem tanul a tapasztalataiból. Gyakran

komoly nehézségeik vannak azzal, hogy amit az egyik helyzetben megtanultak, azt egy másikban is alkal-
mazzák. Lehet, hogy gyermekünknek nagyon világos és következetes utasításokat kell adnunk.

– Erősítsük meg a jó viselkedést. Jutalmazzuk a jó viselkedést, és ahol lehet, hagyjuk figyelmen kívül (ignorál-
juk) a rosszat. Bármilyen figyelem, legyen az akár egy leszidás, jutalmazó lehet a gyermek számára. 

– Speciális körülmények. Előfordulhat, hogy nem számít, bármilyen jól viselkedett is a gyermek, mégis neve-
letlen/illetlen. A viselkedésromlás jól látható lehet szorongásos időszakokban, például amikor változás kö-
vetkezik be a rutinban vagy a környezetben, legyen az bármilyen apróság. 

3.7. SZEMÉLYKÖZPONTÚ TERVEZÉS

„A személyközpontú tervezés ott kezdődik, amikor az emberek elhatározzák, hogy figyelmesen meghallgatják és
megerősítik azok hangját, akik hallgatásra kárhoztattak…” (O’Brian és O’Brian, 1998)

3.7.1. Mit jelent a fogalom, és honnan származik?
A személyközpontú tervezés egy, az inklúzió (befogadás) alapelvét felhasználó életút-tervezési folyamat, amely
inkább szociális, mint orvosi modell.

Az orvosi modellben a személyt a szolgáltatások passzív befogadójának tekintik, sérülése pedig problémát je-
lent; ez gyakran szegregációhoz és a közösségtől távoli lakó- és munkahelyhez vezet. 

A szociális modell a társadalom által károsítottnak tekinti a személyt. Ebben a modellben a személy az egyen-
lőségért és befogadásért folytatott küzdelem proaktív résztvevője. 

A személyközpontú tervezés nem új dolog. A modell egyik első kidolgozója John O’Brian volt. Az ő öt „ered-
ménye” (tisztelet, választás, részvétel, kapcsolatok és hétköznapi elhelyezés/helyek) szolgált az amerikai sze-
mélyközpontú tervezés alapjául. 

2001-ben az Egyesült Királyság kormánya új stratégiát határozott meg a XXI. századra a tanulási zavarokra vo-
natkozóan (White Paper). Ennek négy alapelve volt: jogok, választás, függetlenség és inklúzió. Ez a stratégia ve-
zetett a személyközpontú tervezés elfogadásához minden helyi hatóságnál. 

A törvényhozásnak szerepe van a stratégia támogatásában, beleértve a közösségi ellátási törvényt (Commu-
nity Care Act, 1990), a fogyatékossági törvényt (Disability Discrimination Act, 1995, módosítva 2005-ben) és az
emberi jogi törvényt (Human Rights Act, 1998). 

A személyközpontú tervezés öt kulcsfontosságú jellemzővel bír:
– A személy áll a tervezési folyamat középpontjában.
– A család és a barátok partnerek a tervezésben.
– A terv megmutatja, mi fontos a személy számára jelenleg és a jövőben, és milyen támogatást igényel.
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– A terv segíti a személyt a választása szerinti közösségben való részvételben, a közösséget pedig a személy be-
fogadásában.

– A terv cselekvésre fordítja le a személy életére vonatkozó terveit, és fenntartja ezeket – a terv „élő” marad.

3.7.2. A személyközpontú tervezőeszközök
A tervek a személy tulajdonában állnak. Sokféle útja lehet a tervezésnek, de a legfontosabb az, hogy a terv érte-
lemmel bírjon és érthető legyen a személy számára. 

Egyes tervezési módszerek (vagy „stílusok”) az alábbiakat tartalmazzák:
– MAPS (Making Action Plans), vagyis cselekvési tervek – Judith Snow, Jack Pearpoint és Marsha Forest fej-

lesztette ki. Ezek rendkívül vizuális grafikus tervek, amelyek áttekintik a személy történetét és a jövőre vo-
natkozó törekvéseit.

– PATHS (Planning Alternative Tomorrows with Hope), azaz a reményteli alternatív holnap tervei – Jack Pear-
point, Marsha Forest és John O’Brien dolgozta ki. Ezekkel áttekintik a személy jövőre vonatkozó álmait, ame-
lyeket cselekvésekre fordítanak le, egy-két évente felülvizsgálva a tervet.

– Personal Futures Planning, vagyis a személyes jövő terve – Beth Mount és John O’Brien munkája. Grafikus
terv, amely feltérképezi a személy jelenlegi életét és a jövőbeli változásokat. Jó módszer a közösségi terve-
zéshez. 

– Essential Lifestyle Planning, azaz nélkülözhetetlen életstílusterv – Michael Smull és Susan Burke-Harrison ké-
szítette ezt a nagyon részletes tervtípust, magas és komplex szükségletekkel rendelkező személyek számára.
Kommunikációs fejezetet is tartalmaz, valamint egy egészségügyi cselekvési terv is a részét képezi.

„Nem etikus egy személy életével tervezni, ha a terv nem száll szembe a kirekesztésével, és nem célja egy sokfélébb,
igazságosabb és inkluzívabb közösség létrehozása.” (Smull és Burke-Harrison, 1992)

3.7.3. A szakemberek és családok által nyújtott támogatás
Mindezek a tervezési stílusok megkívánják egy képzett személyközpontú tervezési szakembernek a folyamatot
támogató közreműködését. Ezek a képzett emberek mindenkit bevonnak a személy életébe annak „kapcsolati
köréből”. Ösztönzik a személyt saját terve ellenőrzésére, és támogatást is nyújtanak ebben. 

Nagyon kreatívak a módszerek használatában, és kiterjedt tudással rendelkeznek a támogatás, családsegítés,
pénzügyi és háztartási témák, valamint a támogatások fejlesztése területén.

A családok szintén előmozdítják a személyközpontú tervezést, gyakran olyan eszközök segítségével, mint a
családi életvezetési tervezés. Kötelezettséget vállalnak a személy felé arra, hogy a terveket megvalósítják. 

3.7.4. Személyközpontú megközelítések
A szolgáltatásokat igénybe vevő emberek számára nem annyira a tervezés maga, hanem inkább a személyköz-
pontú gondolkodás jelenléte a fontos. 

Mindez azt jelenti, hogy a segítő személyzet személyközpontú értékeket vall, és hisz abban, hogy a személy
maga kell hogy felügyeletet gyakoroljon az olyan kérdések tekintetében, mint hogy kik támogatják őt, mit tesz-
nek a napjaival, hogy az érintettek találjanak meghallgatásra, és saját maguk hozzanak döntéseket az életükről.

3.7.5. A személyközpontú tervezés és az autizmussal élő emberek
A személyközpontú tervezés a személy köré épül, ennélfogva ideális az autizmussal vagy Asperger-szindrómá-
val élő személyek számára. Amikor egy autizmussal vagy Asperger-szindrómával élő személlyel dolgozunk,
szükséges lehet a tervezőeszközök adaptálása, és gyakran át kell alakítanunk a terminológiát, hogy érthetővé
váljon a számára. Alapvető, hogy figyelembe vegyük a személy által preferált kommunikációs módokat, hogy az
illető teljes szerepet játszhasson a tervezési folyamatban.

3.8. A KÖRNYEZET ÉS A KÖRÜLMÉNYEK - HOGYAN TEGYÜK AUTIZMUSBARÁTTÁ?

3.8.1. Bevezetés

A NAS (Nemzeti Autizmus Társaság, Egyesült Királyság) Autizmus Segélyvonalára gyakran érkeznek hívások
olyan szülőktől, segítőktől és szakemberektől, akik a környezetük „autizmusbarátabbá” alakításához kérnek ta-
nácsot. Ez a fejezet némi iránymutatást ad ahhoz, hogyan változtathatunk meg egy teret – legyen az egyetlen
szoba vagy egy egész épület – úgy, hogy javára váljon az autizmussal élő gyermekeknek és felnőtteknek (bele-
értve az Asperger-szindrómával élőket is). 
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3.8.2. Az autizmus és a szenzoros érzékenység
Az autizmus súlyos, egész életen át fennálló állapot. Az autizmussal élő személyek hihetetlenül nehéznek talál-
hatják a világ értelmezését. A mindennapi élet zavarosnak, értelmetlennek, sőt fenyegetőnek tűnhet. A többi
ember megértése és a velük való kommunikáció különösen nehéz a számukra, emiatt nagyon izolálttá válhatnak.

Az autizmussal élő személyek szenzoros érzékenysége gyakran eltér a normálistól. Ez hatással lehet az öt
érzék – látás, hallás, szaglás, tapintás és ízlelés – egyikére, vagy akár többre is közülük. A személy érzékelése
lehet túlzottan érzékeny (túlfejlett, ez a hiperszenzitivitás) vagy alulfejlett (hiposzenzitivitás); és mindkettő ha-
tással lehet arra, hogy a személy miként éli meg a különféle körülményeket, és hogyan birkózik meg a különböző
környezetekkel.

Például az autizmussal élő személy a különféle háttérhangokat, amelyeket más emberek figyelmen kívül hagy-
nak vagy kizárnak, elviselhetetlenül hangosnak vagy zavarónak találhat. Ez ingerültté teheti, vagy akár fizikai fáj-
dalmat is okozhat. Ugyanakkor a hiposzenzitív emberek esetleg nem érzékelik a fájdalmat vagy az extrém hő-
mérsékletet (további információk erről „Az autizmussal élők szenzoros világa” című fejezetben találhatók).

Fontos, hogy megértsük, milyen nehézségekkel néznek szembe az autizmussal élő személyek, milyen hatás-
sal van rájuk a környezetük, és hogy elgondolkodjunk azon, miként alakíthatjuk a különböző környezeteket ke-
vésbé zavaróvá vagy kihívóvá számukra.

Ez a fejezet különféle stratégiákat tartalmaz, amelyeket az olvasó hasznosnak találhat. Nem lesz minden au-
tizmussal élő személynek szüksége ezen stratégiák mindegyikére, és az egy bizonyos környezet összes aspektu-
sának megváltoztatására irányuló kísérlet sem reális. Mindamellett annak megértése, hogy a különböző környe-
zetek milyen hatással lehetnek a különböző autizmussal élő személyekre, segíthet bennünket abban, hogy a vi-
lágot elviselhetőbb hellyé tegyük számukra. 

3.8.3. A jól strukturált környezet kialakítása 
Az egyik leghatékonyabb eszköz arra, hogy segítsünk az autizmussal élő személyeknek megbirkózni mind-
azokkal a nehézségekkel, amelyeket átélnek, a jól strukturált és támogató környezet kialakítása. Ez nem feltétle-
nül jelenti a környezet fizikai megváltoztatását – lehet, hogy csak aprócska változtatásokat teszünk –, azonban
hangsúlyt kell helyeznünk a rutinok kialakítására és néhány hasznos, az autizmussal élő személyt támogató stra-
tégiára.

3.8.4. A strukturált környezet
Kialakíthatunk egy zavaró körülményektől mentes és funkcionális területet egy bizonyos szoba vagy környezet
fizikai struktúrájának átgondolásával. Könyvespolcok, falak, bútorok, puha berendezési tárgyak és különböző
padlóburkolatok használhatók a nyugodt, strukturált környezet kialakítására, ráadásul ezek segítik azt is, hogy
az autizmussal élő személy felismerje, jellemzően milyen tevékenységek kapnak helyet egy bizonyos térben.

Például a konyha általában konyhaszekrénnyel és a hozzávaló kellékekkel lesz szabályszerűen berendezve,
ami segíti a beazonosítását. Azonban a konyha minden szeglete felcímkézhető szavakkal és/vagy szimbólu-
mokkal is, hogy az autizmussal élő személyt segítsük a helyiség és az eszközök minimális támogatással való
használatában. Az élelmiszert vagy veszélyes anyagokat tartalmazó konyhaszekrényeket zárjuk be, amikor
nem használjuk.

A személy által megnyugtatónak talált színek használata a falakon, vagy a vastag szőnyegek és dupla ablak-
üvegek alkalmazása minimalizálja a zavaró zajokat, így ezek további módjai az autizmusbarátabb környezet ki-
alakításának. Ha ellátogat az angol nyelvű www.autism.org.uk/architects honlapra, olvashat arról, hogy az épí-
tészek miként konzultáltak autizmussal élő személyekkel és a velük dolgozó szakemberekkel, hogy autizmusbarát
épületeket tervezzenek.

3.8.5. Napirend és rutinok
A napirend lehetőséget ad az autizmussal élő személyeknek, hogy valamilyen formában birtokolják napi vagy heti
időrendjüket. Oktatási körülmények között a gyermekeknek vagy fiataloknak egyéni órarendjük lehet, amelyben
minden órának megvan a saját kártyája – jellemző képekkel, szavakkal vagy mindkettővel –, és amelyet a tanu-
lók elhelyezhetnek tanulóasztalukon, munkahelyükön a tanteremben, vagy akár magukkal is vihetnek. Ez biz-
tosítja számukra az események vizuális sorrendjét, amelyhez megnyugtatásul fordulhatnak a nap során. Ha a
napirendi kártyákat tépőzárral látjuk el a hátoldalukon, a tanulók az összes kártyát eltávolíthatják a nap végére,
és ez jelezheti, hogy a napirend arra a napra véget ért, és ideje hazamenni.

Ugyanez az elv alkalmazható a tanórák alatt a különböző, tanulók által megoldandó feladatok jelzésére – vagy
akár otthon is, hogy jelezzük, milyen tevékenységek zajlanak majd az este folyamán. A vizuális támogatások
használatával kapcsolatban további segítséget az Autizmus Alapítvány vagy az AOSZ (Autisták Országos Szö-
vetsége) tud adni.

Kialakíthatjuk az egyedi feladatok és tevékenységek rutinját vagy struktúráját is. Például amikor egy autiz-
mussal élő személy reggel felöltözik, ruháit balról jobbra, a felvétel sorrendjének megfelelően készíthetjük ki szá-
mára.
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3.8.6.A környezet módosítása
Olykor a környezet apró módosítása igazán hasznos lehet az autizmussal élő személyek számára. A következő
részben az ilyenfajta változtatásokról lesz szó részletesebben. Sok kis praktikus változtatás következik, amelye-
ket ki-ki megtehet a saját otthonában. 

3.8.7. Biztonság
Egyes autizmussal élő személyeknek nincs vagy csak csökkent mértékben van veszélyérzetük, ami azt jelenti,
hogy speciális elővigyázatosságra van szükség az olyan mindennapi tárgyakkal kapcsolatban, mint például a ra-
diátorok vagy elektromos csatlakozóaljzatok. Mindent alaposan át kell gondolni, hogy a gyermek biztonságban
legyen, akár bent a lakásban tartózkodik, akár kint a ház körül.  

A konyhaszekrényeken elhelyezett zárak vagy magasra szerelt fogantyúk segítenek biztonságban tartani az
olyan anyagokat, amelyek veszélyesek lehetnek, mint például a gyógyszerek vagy tisztítószerek. Ezek a megol-
dások lelki nyugalmat hoznak: nagyobb szabadságot engednek, nem pedig kisebbet. A magasra szerelt fogantyú
vagy egy kampó praktikus lehet, ezt egy kicsit könnyebb elérni a konyhaszekrény tetején – így nem kell folyton
a zárak, kulcsok miatt aggódni, és még diszkrétebbek is.

Az elektromos csatlakozóaljzatok ideális esetben a hálószobán kívül és zárt szekrényekben helyezkednek el;
így az autizmussal élő személyek szabadon és biztonságosan használhatják a zenei berendezéseket, a tévét és
más elektromos készülékeket. A biztonsági konnektorzár megelőzheti, hogy bárki bedugja az ujját a konnek-
torba, vagy kikapcsoljon olyan berendezéseket, mint a hűtőszekrény, fagyasztó vagy számítógép. 

Egy, az egyesült királyságbeli Autizmus Segélyvonallal kapcsolatba lépett szülő azt javasolta, hogy az olyan
elektromos berendezéseket, mint a tévé és a távirányító, átlátszó műanyag előlappal rendelkező szekrénykében
helyezzük el. Ez különösen hasznos lehet, ha gyermekünk szeret körbeszaladgálni kezében az eszközökkel a csa-
tornák között kapcsolgatva, vagy előre- és visszatekerve a videót stb.

A radiátorokon radiátortakarókat helyezhetünk el, hogy kiküszöböljük az égésveszélyt, és csökkentsük a ra-
diátor ütögetésével keltett zajt. 

3.8.9. Szökés
Egyes autizmussal élő személyek kiszökhetnek az otthonukból, az iskolából vagy más intézményekből, illetve el-
szaladhatnak, amikor valahova elmennek velük. A szülők és gondozók használhatnak olyan eszközöket, amelyek
figyelmeztetik őket, ha gyermekük elszaladt, vagy alkalmazhatnak olyan biztonsági megoldásokat, amelyek se-
gítenek a gyerekek és fiatalok megtalálásában. Az autizmussal élő személyek maguknál hordhatnak egy infor-
mációs kártyát az autizmus feltüntetésével és a veszély esetén értesítendők adataival, vagy viselhetnek azonosító
karkötőt, ha távol vannak családjuktól vagy segítőiktől. Egyes családok olyan parkolási engedélyért (Magyaror-
szágon ez a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa) folyamodnak, amely lehetőséget biztosít az üzletek és
más, szórakozási lehetőséget biztosító intézmények bejáratához közeli helyen való parkolásra. További informá-
ciók az igazolvánnyal kapcsolatban a www.magyarorszag.hu weboldalon találhatók. 

3.8.10. Ablakok
Az Egyesült Királyság Autizmus Segélyvonalán olykor érdeklődnek olyan autizmussal élő személyek miatt, akik
élvezettel hallgatják az üveg ütögetésének vagy összetörésének hangját. A sérülés esélyének csökkentésére az ál-
talánosan használt ablaküveget helyettesíthetjük megerősített biztonsági üveggel, vagy burkolhatjuk műanyaggal. 

3.8.11.Világítás
A fluoreszkáló vagy éles fények sérthetik az autizmussal élő személy szemét. Sokan állítják, hogy az efféle vilá-
gítás fényét vibrálónak látják, vagy hallják a zúgását, ami nagyon zavaró lehet, esetleg még fájdalmas is. Ezen ne-
hézségek miatt a legjobb, ha meleg fényű világítást használunk, ahol csak tudunk. A fényerőszabályzós világítás
megnyugtató lehet.

A lécezett árnyékolók használatát legjobb elkerülni, különösen a függőleges mintázatú szalagfüggönyt, mert
ez zavaró lehet, és olyan kényszeres viselkedések elindítójává válhat, mint például a kéz mozgatása a szemek előtt,
hogy vibrálóvá alakítsák vele a napfényt. Választhatjuk helyettük a függönyök használatát, beleértve a sötétítő-
függönyöket. Ha az autizmussal élő személy hajlamos a függöny és ezáltal a karnis rángatására, a függönyt rög-
zíthetjük tépőzárral. Egy angol cég, a Hallis Hudson Group Limited olyan karnisokat árul, amelyek fennmarad-
nak a falon még akkor is, ha a függönyt lerántják.

Felragasztható, öntapadós műanyag árnyékolók is elhelyezhetők az ablakon, amelyek intimitást biztosítanak,
miközben némi fényt is áteresztenek. 

3.8.12. Zaj
Az autizmussal élő gyermekek és felnőttek nehéznek találhatják olyan zajok kiszűrését, amelyeket más emberek
egyszerűen kizárnak vagy figyelmen kívül hagynak. A berendezés segíthet a lakás zajszintjének csökkentésében.
Például a szőnyeg vagy a puha padlózat (pl. linóleum) csendesebb, mint a laminált padló, amely zajos lehet, ha
járnak vagy játszanak rajta. Ezek a hangelnyelő tárgyak meghitt melegség- és biztonságérzetet is nyújthatnak.

3. Szemelvények a National Autistic Society információs anyagaiból és módszertani füzeteiből

69

IV_ASZK NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:21  Page 69



3.8.13. Szagok
Az autizmussal élő személyeket túlzottan eláraszthatják olyan enyhe szagok, amelyeket más emberek talán észre
sem vesznek, mint például a dezodor vagy parfüm illata, illetve a ruha anyagának szaga. Clements és Zarkowska
(2000) azt javasolják, hogy egy erőteljesebb háttérillat használatával gátoljuk meg a kontrollálhatatlan szagok be-
hatolását.

3.8.14. Színek
Általánosan elfogadott, hogy az alacsony arousal- (éberségi) szintet előhívó színek, mint a krémszín (nem sárga
vagy fehér) alkalmazása helyes a falakon vagy mintás tapétákon. Jó, ha a puha-meleg berendezési tárgyak szintén
eléggé világos színűek. Az egyszínű, festett falak segíthetnek a tapétatépés lehetőségének elkerülésében. Néhány
szülő és gondozó érdeklődött az Autizmus Segélyvonalnál a nem mérgező és természetes eredetű festékekről. Ezek
különösen megfelelőek akkor, ha az autizmussal élő személy megnyalja, nyalogatja a különböző felszíneket. 

A mintás padlóburkolat zavaró lehet, amikor az autizmussal élő személy jár rajta, és növelheti a nyugtalansá-
gát. Egyesek elakadhatnak, megrekedhetnek, amikor az ilyen padlóra néznek.

3.8.15. A szoba elrendezése és mintázata
Egyes autizmussal élő személyeknek segíthet, ha a szoba berendezését a falak mentén helyezzük el, és a szoba
közepe üres marad. Ha különféle színeket használunk a falak, bútorok és a padló megkülönböztetésére, az se-
gíthet a szobában-térben való eligazodásban. Hasznos lehet, ha a gyermek holmiját nagy, átlátszó műanyag do-
bozokban tartjuk, így azokat könnyű elrakni, amikor használaton kívül vannak: a szoba kevésbé lesz zsúfolt, és
a gyermek kevésbé lesz zavart. Ha a dobozokat magas polcokon tároljuk, az megtaníthatja a kisgyermekeket a
kommunikáció fontosságára is, mivel segítséget kell kérniük ahhoz, hogy a dobozokat elérjék. 

3.8.16. Hálószoba
Néhány szülő azért lépett kapcsolatba az Autizmus Segélyvonallal, hogy tanácsot kérjen a hálószoba berende-
zésével, az olyan ágykeretekkel, matracokkal kapcsolatban, amelyek ellenállnak a rongálásnak. Az angol Kirton
nevű cég mosható, extra erős ágyneműket, valamint gyakorlatilag elpusztíthatatlan matracokat és a padlóhoz
rögzíthető ágykereteket forgalmaz. 

Az ERIC (Education and Resources for Improving Childhood Continence – Oktatás és források a gyermekkori
szobatisztaság javításához) egy sor vízálló, mosható, de „lélegző” ágyneművédőt forgalmaz. Ezek között vannak
paplanhuzatok, párnahuzatok, lepedők, hálózsákok és a nedvességet felszívni képes ágybetétek. A Fledglings
nevű jótékonysági szervezet szintén számos szobatisztasággal kapcsolatos terméket árul, speciális ágyakat és
székeket. A Safespaces cégnél olyan mozgatható betétek kaphatók, amelyek elhelyezhetők a padlón vagy a fala-
kon is, hogy minimálisra csökkentsék a sérülésveszélyt. 

3.8.17. Fürdőszoba
Számos autizmussal élő személy megszállottan foglalkozik a vizes dolgokkal, és azért fog a fürdőszobába menni,
hogy hozzáférjen ezekhez. Segíthet, ha beépített vécétartályt használunk, és zárat teszünk a vécéülőkére, hogy a
kezek ne kutakodjanak ott, ahol nem akarjuk! Az is hasznos lehet, ha úgy állítjuk be a vízhőmérsékletet, hogy ne
lehessen túl forró, különösen, ha az autizmussal élő személy élvezi a csapok kinyitását-elzárását, és esetleg le-
forrázhatja magát. Ez egyben nagyobb önállóságot is enged neki. 

Szenzoros szobák
Néhány szülő szenzoros szobát épített gyermekének, ahova a gyerek visszavonulhat, amikor szükséges. A szen-
zoros szoba egy zavaró körülményektől mentes terület, amelyet különféle eszközökkel szerelhetünk fel, amelyek
például az alábbiak lehetnek:

– vetítőeszközök,
– buborékfújók,
– színkerék,
– optikai szálak,
– tükrös labdák,
– babzsákok
– zenegépek.

Ha nincs pénzünk vagy helyünk a szenzoros szoba kialakítására, próbáljunk meg egy szenzoros sarkot berendezni
egy ülőhellyel és egy védett, a szobából a plafonról lelógatott hosszú, sötét textillel lekerített részen. A listán sze-
replő vagy azokhoz hasonló néhány eszközzel rendezzük be a sarkot.

Godwin Emmons és McKendry Anderson (2005) egy szenzoros zsák vagy szenzoros kosár kialakítását ajánlják,
amely különféle szenzoros eszközöket tartalmazhat, és elkíséri a gyermeket vagy felnőttet az utazásaira. Az ilyen
zsák vagy kosár segíti a személyt bármilyen stressz, nyugtalanság vagy szenzoros túltelítettség menedzselésében. 
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A következő eszközöket javasolják a szenzoros zsákban elhelyezni:
– stresszlabdák,
– egy síp,
– egy törhetetlen tükör, amelyben a személy láthatja saját érzelmeinek megnyilvánulásait,
– két lábnyom, amelyek a földre helyezhetők, hogy ugráljon rajtuk vagy tapossa azokat,
– illatosított ápolótejek.

3.8.18. Kert, udvar
A kert vagy udvar hasznos lehet az autizmussal élő személyek számára; ez egy olyan hely, ahova kimehetnek.
Egyesek a stresszoldás hatékony és biztonságos módjának tartják a kertben való körbeszaladgálást. Néhány szülő
trambulint vagy homokzsákot tart a kertben. Ezek olyan eszközök, amelyeket nem kell feltétlenül a szabadban
tartanunk; hasznos lehet, ha a lakásban is keresünk helyet nekik. 

Azt reméljük, hogy ez a fejezet kínált néhány hasznos stratégiát, amelyek segítségével a környezet autizmus-
barátabbá varázsolható. Minden autizmussal élő személy különböző és különféleképpen reagál a környezetére.
Ön lehet szülő vagy gondozó, aki képes apró változtatásokra az otthonában azért, hogy az jobban megfeleljen
gyermeke személyes szenzoros szükségleteinek, vagy lehet szakember, aki egy bizonyos termet vagy teret sze-
retne alkalmasabbá tenni. Bárki képes néhány egyszerű módosításra – mint a rutinok bevezetése és az alacsony
arousal-szintű környezet kialakítása –, amelyek nagy hasznára válnak az autizmussal élő személyeknek.

3.9. A TEACCH-MEGKÖZELÍTÉS

Ez a fejezet nem ajánlás, hanem egy bizonyos megközelítésről és a hozzá kapcsolódó kutatásokról nyújt infor-
mációkat. Bármilyen megközelítés eredményessége a személy szükségleteitől függ – amelyek nagy változatos-
ságot mutatnak –, valamint a beavatkozás megfelelő adaptációjától. Egy beavatkozás, amely segíthet az egyik
személynek, nem feltétlenül hatékony a másiknál. Ezért nem lenne helyes a NAS részéről egy bizonyos gyakor-
lat vagy terápia ajánlása. 

3.9.1. Mi a TEACCH?
A TEACCH-részleg (TEACCH Division) 1966-tól működik az Egyesült Államokbeli, Észak-karolinai Egyetem
orvosi karán, a pszichiátriai tanszék részeként. 

Gyermekeket érintő kutatási programként indult azzal a céllal, hogy ellátást nyújtson az autizmussal élő gyer-
mekeknek és családjaiknak. 1972-ben az Észak-karolinai Általános Egyesület törvényesítette működését, ezzel a
TEACCH-részleg programját az első egész államra kiterjedő, közösségi alapú, autizmussal és más hasonló fejlő-
dési zavarokkal élő gyermekeknek és felnőtteknek ellátást nyújtó programmá tette. 

Manapság a TEACCH-szolgáltatások széles skáláját biztosítja kisgyermekek, gyermekek, serdülők és felnőt-
tek széles spektruma, valamint családjaik számára, beleértve a diagnózist és felmérést, egyéni fejlesztési progra-
mokat, speciális oktatást, a szociális készségek tréningjét, a szakmai képzéseket, iskolai konzultációkat, szülő-
képzést és tanácsadást, valamint a szülői csoportok tevékenységeinek támogatását. A TEACCH aktív kutatási
programot is fenntart, és multidiszciplináris képzést nyújt autizmussal élő gyermekkel/serdülőkkel és családja-
ikkal foglalkozó szakemberek számára. 

A TEACCH-program elsődleges célja, hogy segítse az autizmussal élő emberek felkészülését a minél hatéko-
nyabb otthoni, iskolai és közösségi életre és munkára. Külön hangsúlyt helyez az autizmussal élő emberek és
családjaik együttélésének hatékonyabbá tételére az „autizmus viselkedések” csökkentésével vagy megszünteté-
sével. 

3.9.2. A TEACCH-koncepció
A TEACCH-rendszert irányító alapelvek és koncepciók a következőképpen összegezhetők:
– A beilleszkedés/alkalmazkodás javítása: a készségek fejlesztésének két stratégiáján keresztül valósul meg – az

oktatás eszközeivel és a környezet deficitekhez illesztett módosításával.
– A szülőkkel való együttműködés: a szülők társterapeutaként együtt dolgoznak a szakemberekkel gyermekük

érdekében, így a technikák/módszerek alkalmazása folytatható otthoni környezetben is. 
– Felmérés az egyénre szabott kezeléshez: minden személy számára egyedi oktatási program készül a képessé-

geik pontos felmérése alapján.
– Strukturált tanítás: úgy találták, hogy az autizmussal élő gyermekek számára több haszonnal jár a strukturál-

tabb oktatási környezet, mint a szabad megközelítések.
– Készségfejlesztés: a felmérések során meghatározzák a kialakulóban levő készségeket, és ezekre összpontosítják

a munkát (ezt a megközelítést a szakember- és szülőképzésben is érvényesítik).
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– Kognitív és viselkedésterápia: az oktatási folyamatot kognitív és viselkedési elméletek irányítják, amelyek arra
utalnak, hogy a problémás viselkedések alapjául érzékelési és megértési nehézségek szolgálnak.

– Általános képzés: a TEACCH-rendszerben képzett szakemberek általános képzésben részesülnek, akik a gyer-
meket egészként értelmezik, és nem specializálódnak pszichológusként, beszédterapeutaként stb.

(Kivonat Az autizmus megközelítése: egy jegyzetekkel ellátott lista című dokumentumból, amelyet a NAS 1993-
ban adott ki, és 2003-ban dolgozott át).

3.10. ALKALMAZOTT VISELKEDÉSELEMZÉS (APPLIED BEHAVIOURAL ANALYSIS, ABA)

Ez a fejezet nem ajánlás, hanem egy bizonyos megközelítésről és a hozzá kapcsolódó kutatásokról nyújt infor-
mációkat. Bármilyen megközelítés eredményessége a személy szükségleteitől függ – amelyek pedig nagy válto-
zatosságot mutatnak –, valamint a beavatkozás megfelelő adaptációjától. Egy beavatkozás, amely segíthet az
egyik személynek, nem feltétlenül hatékony a másiknál. Ezért nem lenne helyes a NAS részéről egy bizonyos
gyakorlat vagy terápia ajánlása.

3.10.1. Mi az alkalmazott viselkedéselemzés?
Az alkalmazott viselkedéselemzés (ABA) egyfajta beavatkozás – egy módszer arra, hogy képessé tegyünk vala-
kit a tanulásra és fejlődésre. Nem jelent gyógymódot az autizmus-spektrumzavarra, azonban egyes személyek,
akik részt vettek az alkalmazott viselkedéselemzés programjában, számottevő fejlődést értek el. 

A program nyelvi, kognitív, szociális és önellátó készségek mindenféle keretek között történő tanítását, vala-
mint ezen készségek apró feladatokra való lebontását tartalmazza, amelyeket magasan strukturált és hierarchi-
kus módon tanítanak meg. A kívánatos viselkedés jutalmazása vagy megerősítése, valamint az ignorálás és elte-
relés, vagy másképpen: a nem megfelelő viselkedések megakadályozása áll a középpontban. 

Egy személy ABA programbeli fejlődése számos tényezőtől függ, köztük az egyén speciális szükségleteitől és
képességeitől, valamint a program megvalósításának módjától. 

Az alkalmazott viselkedéselemzés a „viselkedéstudomány” alkalmazása, ami annyit jelent, hogy a megfigye-
lést és felmérést használja az emberek viselkedésének és annak megértésére, hogy milyen hatással van viselke-
désük a tanulásra. Az elmúlt tíz évben az ABA összekapcsolódott az autizmussal élő gyermekek tanításával. A
módszert eredetileg Ivar Lovaas, egy norvég pszichológus dolgozta ki az 1960-as években; egy tanítási módszert
fejlesztett ki autizmussal élő emberek számára, valamint elkészítette a program tantervét, és meghatározta a ta-
nítás sorrendjét is. Az ABA gyakorlata azóta folyamatosan alakulóban van. 

A korai beavatkozás ilyesféle programjáról korai intenzív viselkedési beavatkozás vagy Lovaas-terápia néven
is hallhattunk. A Lovaas-terápiáról szóló információs anyag letölthető a következő honlapról: www.autism.
org.uk/a-z.

3.10.2. Mikor kezdjük el az ABA-programot?
Lovaas ajánlása szerint az ABA-programot olyan korán kell elkezdeni, amilyen korán csak lehet, lehetőleg a gyer-
mek ötéves kora előtt. A korai kezdés lehetővé teszi, hogy alapvető szociális, tanulási és napi életviteli készsége-
ket tanítsunk, és csökkentheti a sztereotip és zavaró viselkedéseket, mielőtt azok kialakulnának. Mindamellett öté-
ves kor után is érdemes a programot alkalmazni: autizmussal élő felnőttek is használnak ABA-programot. 

3.10.3. Miből áll az ABA-program?
Az alkalmazott viselkedéselemzés tipikusan otthon alkalmazott, heti negyvenórás, legalább két éven keresztül
folytatott intenzív beavatkozás. A Lovaas-tanulmányok megmutatták, hogy a maximális eredmények érdekében
fontos ezen óraszámok betartása. 

A szülők és gondozók általában alkalmaznak egy programtanácsadót, aki kialakítja a gyermek számára a
programot, és foglalkoztatnak egy programcsapatot, amely normálisan legalább három terapeutából áll. Ha a
csapat tagjai még nem rendelkeznek tapasztalatokkal – ami lehetséges, mert ugyan a családok által alkalma-
zott embereknek a gyermekekkel való munkában vannak tapasztalataik, de az ABA-programmal kapcsolato-
san nem feltétlenül –, akkor a programtanácsadónak kell kiképeznie őket. Mások esetleg eltérő ABA-stílust
használtak korábban.

A programcsapat tehát azokból az emberekből áll, akik az autizmussal élő gyermekkel az otthonában valójá-
ban dolgoznak, akik megvalósítják a számára kidolgozott programot. Kétszemélyes helyzetben, napi hat-nyolc
órát dolgoznak a gyermekkel, heti öt-hét napon keresztül. A tanítási szakaszok általában két-három órásak, szü-
netekkel. 

Minden készségtanítás az önálló próbálkozások tanítási módszerével történik. Ebben az egyes elemeket apró
feladatokra lebontva tanítjuk. A feladatokat nagyon strukturált módon, sok dicsérettel és megerősítéssel kísérve
tanítjuk.
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Például:

Utasítás ---------------- Válasz ------------- ----- Megerősítés (ha jó a válasz)
(pl. tapsolj) (a gyermek tapsol) (a gyermek megkapja a kívánt dolgot)

Megerősítésként használhatunk például apró ételfalatokat, lehetőséget egy kedvenc játékra, vagy szociális ju-
talmat, mint a szóbeli dicséret, ölelés, csiklandozás. Az ételjutalmat és más mesterséges megerősítéseket, ha le-
hetséges, fokozatosan kiváltjuk a szociálisabb, mindennapi megerősítőkkel.  

Az egyes gyermekeknél különféle megerősítések működnek: a gyermekünk számára megfelelő megerősítő ki-
választására a megfigyelés a legjobb módszer. Mit szeret a gyermek? Hogyan reagál különböző dolgokra, ha azo-
kat megmutatjuk neki? A program kezdetén jellemzően gyakori megerősítéssel dolgozunk. Tanácsos a megerő-
sítőket rendszeresen változtatni, hogy a gyermek ne unja meg. 

A tanított elemeket először általában erősen „promptoljuk” (ösztönözzük, fizikai segítséggel vagy „súgással”),
majd ezeket a promptokat idővel fokozatosan elhalványítjuk. Például ha a gyermeknek a képegyeztetést pró-
báljuk tanítani, először kezünket a gyermek kezére helyezve (kézráfogással) irányítjuk az egyeztetést. Ha így már
megtörtént néhány alkalommal a képegyeztetés, a terapeuta kezdheti visszavonni kezeit, és helyette esetleg csak
a gyermek könyökét érintve promptolni. Végül a gyermek képessé válhat a tevékenység önálló elvégzésére, min-
denféle prompt nélkül. A programtanácsadók általában meghatároznak egy kritériumot (követelményszintet), mi-
előtt az adott feladatelemre vonatkozó készséget kielégítőnek minősítenék. Ha a gyermek már feladatelemek
egész sorára képes, ezeket összevonva dolgozhatunk tovább rajtuk. 

Például kezdetben a terapeuta magához hívhatja a gyermeket, hogy együtt dolgozzanak a különféle testré-
szek azonosításán. Idővel a gyermek megy a terapeutához, aki arra kéri, hogy keresse meg a lábujjait, azután
egyeztessen képkártyákat. 

A csapat a terápiás foglalkozások alatt adatokat gyűjt, és ezeket felhasználva tájékoztatja a programtanácsa-
dót és a szülőket a gyermek fejlődéséről, valamint az esetleges felmerülő nehézségekről. A program nagyon fo-
kozatosan halad előre az alapvető önellátási és nyelvi készségek tanításától a nonverbális (beszéd nélküli) és ver-
bális utánzási készségekig, és a tárgyakkal való játék tanításáig. Ha a gyermek már gyakorlottá vált az alapvető
feladatokban, a korai kifejező absztrakt nyelvi készségek és a kortársakkal való interaktív játék tanításával foly-
tathatjuk. 

Az ABA program megcélozhatja bármilyen, a gyermek által mutatott viselkedési probléma megoldását a szó-
ban forgó viselkedés funkciójának elemzésével: mikor és miért következik be, és mit ér el vele a gyermek? A tera-
peutákat és a családtagokat gyakran egy viselkedésnapló vagy ABC-táblázat vezetésére kérik (lásd a példát alább).

Előzmények (Antecedents – A)
Viselkedés (Behaviour – B)
Következmények (Consequences – C)

Más megjegyzések
Dátum/időpont

Az ABC-táblázatban az „A” az előzményeket jelenti, ide kell feljegyezni, hogy mi történt közvetlenül a visel-
kedésbeli kitörést megelőzően; tartalmazhatja a kiváltókat, a szorongás, nyugtalanság jeleit és a környezeti in-
formációkat.

A „B” utal magára a viselkedésre, amelyről leírást kell adnunk: mi történt valójában a kitörés alatt, vagy ho-
gyan nézett ki a viselkedés.

A „C” a viselkedés következményeit tartalmazza, vagyis hogy mi történt közvetlenül a viselkedést követően;
tartalmazhat információkat más emberek reakciójáról és a végső kimenetelről az autizmussal élő személy számára
– azaz: mit eredményezett az a bizonyos viselkedés?

A viselkedés feljegyzése segíti az ABA-tanácsadót a programcsapattal és a gyermek családjával történő együt-
tes döntéshozatal során. Döntenek arról, hogy milyen stratégáit alkalmazzanak, amikor a gyermek bizonyos vi-
selkedéseket produkál. A család és a terápiás csapat ezután célul tűzheti ki, hogy a nemkívánatos viselkedést meg-
felelőbb viselkedéssé formálja. Ellenőrizhetik, módosíthatják vagy elkerülhetik a viselkedést okozó kiváltókat is.

Az egyes ABA-terapeuták és -tanácsadók eltérő hangsúlyokkal dolgozhatnak az ABA különböző alapelvei
szerint. A jó ABA-programnak és -tanácsadónak a program elemeit az egyénre kell szabnia és adaptálnia, ha
szükséges. A család részvétele a program rendkívül fontos része. A terápiás foglalkozásokon megtanult minden
készséget ki kell dolgozni különféle körülmények között és különböző formákban való alkalmazásra is. Ez az ál-
talánosítás, ami fontos eleme az autizmussal élő személyekkel végzett munkának, akik lehet, hogy megtanul-
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hatják, miként oldjanak meg egy feladatot, vagy hogyan viselkedjenek egy bizonyos helyzetben, de nem feltét-
lenül általánosítják és alkalmazzák ezt a tudást más körülmények között. Ideális esetben a programtanácsadó
egy általánosítási programot is tervez az ABA-programhoz már a kezdetektől. 

3.11. BESZÉD- ÉS NYELVI TERÁPIA

A NAS Autizmus Segélyvonala gyakran kap hívásokat gyermekük beszéd- és nyelvi szintje miatt aggódó szü-
lőktől. Ez az információs anyag egy útmutató a beszédhez, nyelvhez és kommunikációhoz, valamint azokhoz a
szolgáltatásokhoz, amelyeket a szülők és gondozók igénybe vehetnek gyermekük számára.

3.11.1. A beszéd, nyelv és kommunikáció fejlődése
A beszéd az emberek által használt mindennapi nyelv egyik nagy területe. Azonban a nyelv több mint csupán be-
széd. Körülveszik a kommunikáció egyéb elemei, mint a testbeszéd, a gesztusok és a szemkontaktus. Ahogyan
a gyermek fejlődik, úgy fejlődik vele a nyelv kommunikációs használata. Egy gyermek beszéd- és nyelvi fejlődése
normálisan a következőképp zajlik: 

3.11.2. A gyermek nyelvelsajátítása különféle szeletekre bontható:
– Fonológia – a személy beszédhangokat használ, például /t/ a /tea/ szóban.
– Szintaxis – a nyelvtani szabályok, például az alany, állítmány, tárgy mondatban elfoglalt helyének ismerete,

„[alany] Apa [állítmány] átugrotta [tárgy] a széket.” 
– Szemantika – a személy képessége a nyelv jelentésének megértésére és jelentés létrehozására.
– Pragmatika – a nyelv kommunikációs célú használatának képessége.

A nyelv ilyen különböző részekre való lebontása lehetőséget ad a szakembereknek annak tisztázására, hogy az
autizmus-spektrumzavarral élő gyermeknél a nyelv és a kommunikáció melyik vonatkozása sérült, és milyen
mértékben. 

3.11.3. Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek beszéd-, 
nyelvi és kommunikációs késésének okai
Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek gyakran nem kommunikálnak a beszéddel vagy a nyelv bármi-
lyen más típusú használatával, mint például a szemkontaktus, gesztikuláció vagy testbeszéd. Ha a gyermek nem
mutat kommunikációs szándékot (ez az autizmus-spektrumzavar egyik jellemzője), nem fogja felfedezni hang-
adási képességét, nem tanul új hangokat, vagy nem figyeli a környezetében elhangzó beszélt nyelvet. Ez végül a
nyelvi képességek megszerzésének késését eredményezi. A kommunikáció ezen eszköze nélkül a gyermek ne-
hezen fogja kifejezni magát. Ez pedig gyakran a gyermek frusztrációjához vezet.

Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek esetleg semmilyen okot nem lát a más emberekkel való kommu-
nikációra. Indíték nélkül pedig nincs értelme a kommunikációnak, nem merül fel a kommunikáció igénye. 

Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek lehetséges, hogy kihátrál az olyan helyzetekből, amelyek kom-
munikációt igényelnek, korlátozva ezzel saját kommunikációs alkalmait. Kommunikációs lehetőségek nélkül
pedig nincs kommunikációfejlődés.

A következő diagram az emberek kommunikációhasználatának komplexitását mutatja be, és kiemeli a mo-
dellbe nem illeszthető gyermekek korlátozottságát.
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Kor Nyelvi fejlődés

Születés Hangadások

0–3. hónap Differenciált sírás – a csecsemő különböző hangokat használ a különböző helyzetekre.

4–6. hónap Játék a hanggal – gagyogás, gügyögés.

7–12. hónap
A gügyögésszerű beszéd mássalhangzók és magánhangzók használatát tartalmazza.
Az első szavak: „mama”, „baba”. 

1–2. év Kétszavas kérdések használata – „Nem cica?”, „Hol labda?”

2–3. év Két-/háromszavas kifejezések. Jelzők használata – „nagy”, „szőrös”.

3–4. év Négy vagy több szó összekapcsolása mondat formájában.

4–5. év Hosszú és bővített mondatok használata. „Felnőttes” nyelvtan használata.
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Az eszközök, indítékok és lehetőségek modellje

3.11.4. KOMMUNIKÁCIÓ

Közös beszéd-, nyelvi és kommunikációs problémák az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekeknél:
– Szociális kommunikáció

Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek gyakran nem képes a szociális kommunikáció használatára vagy
megértésére. A szociális kommunikáció kifejezés felöleli mind a verbális, mind a nonverbális kommunikációt.
Ilyenek például a gesztusok, arckifejezések, a hanglejtés, a beszéd sebessége és gördülékenysége. 

– Echolália („papagájszerű beszéd”)
Ez az, amikor a gyermek megismétli, amit hallott, ahelyett hogy megfelelően válaszolna rá. Például: A n y a :
„Szia, Tomi.”
Tomi: „Szia, Tomi.”

Ha egy gyermek echolál, csupán lemásolja a beszédet, és nem mutat megértést arra vonatkozóan, amit mondtak
neki. Ennélfogva az echolália használata a legvalószínűbben nem jelent kommunikációs szándékot. 

– Idioszinkratikus nyelv
Akkor beszélünk erről, amikor a gyermek a hallgató számára érthetetlen módon kapcsol össze egy bizonyos
szót vagy kifejezést egy eseménnyel vagy tárggyal. Uta Frith (1989) a következő anekdotát használta a jelen-
ség magyarázatára:

„Palkó kétéves volt, amikor édesanyja egy angol óvodás mondókát mondogatott neki: »Péter, Péter, tökevő«. Egy
napon, amint mondókázott, az anya elejtett egy lábost. Palkó ettől a naptól fogva a »Péter, evő« szavakat kántálta,
valahányszor csak meglátott egy láboshoz hasonlatos tárgyat.”

– Szó szerinti nyelv
Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermeknek gyakran nehézséget jelent a gúny és a metaforikus kifejezé-
sek megértése. Például ha egy autizmus-spektrumzavarral élő gyermeknek azt mondják, „húzd fel a zoknidat”,
vagy „cigánygyerekek potyognak az égből”, akkor valószínűleg nagyon szó szerint veszi.

A beszéd- és nyelvterapeuta szerepe az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekkel végzett munkában 
A beszéd- és nyelvterapeuták feladata a felmérés, diagnózis és fejlesztési programok készítése a gondozásuk alatt
álló emberek kommunikációs képességeinek fokozására. Amikor a beszéd- és nyelvterapeuta autizmus-spekt-
rumzavarral élő emberekkel dolgozik, a jelen lévő problémának megfelelően módosítja a terápiát. Valószínűleg
a következőkön fog munkálkodni, amikor az autizmus-spektrumzavarral élő személlyel terápiás foglalkozáso-
kat folytat:
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Eszközök
Indítékok 

(hogyan? kommunikálunk) (miért? kommunikálunk)

Nonverbális Verbális Figyelem

jelek hangerő üdvözlés

szimbólumok intonáció kívánságok/szükségletek

gesztusok sebesség információkérés

testbeszéd hanglejtés információnyújtás

arckifejezések gördülékenység tiltakozás/elutasítás

mutatás érzelmek

tárgyak és képek szavak választás

írás hangok

viselkedés preferenciák 

Lehetőség (Mikor? Hol? és Kivel? kommunikálunk)

partnerek, alkalmak, időpontok (pl. ebéd), helyszínek (pl. otthon, óvodában), közös nyelv, közös érdeklődés
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– figyelmi képességek,
– játékképességek,
– szociális készségek,
– szociális megértés,
– nyelvi megértés,
– kifejező nyelv.

Úgy tűnhet, hogy a fenti lista nagyon eltávolodott attól, hogy valójában „beszélni tanítjuk a gyermeket”. Azon-
ban muszáj megjegyeznünk, hogy a gyermek beszédfejlődése és a beszéd megfelelő használatának megtanulása
olyan készségeken keresztül valósul meg, mint a játék, valamint a figyelem, odafigyelés mások beszédére, kom-
munikációhasználatára.

Fontos azt is megjegyeznünk, hogy a nem kommunikáló gyermek nem valószínű, hogy beszél. Ezért a beszéd-
és nyelvterapeuta által biztosított terápia kezdetben valószínűleg inkább arra összpontosít, hogy a gyermek kom-
munikálni kezdjen valamilyen olyan eszköz használatával, mint a jelrendszer, szimbólumrendszer vagy képes
rendszer, mintsem hogy a fejlesztéssel pusztán a beszédre fókuszálna. 

3.12. A SPELL-MEGKÖZELÍTÉS

Ez a fejezet nem ajánlás, hanem egy bizonyos megközelítésről és a hozzá kapcsolódó kutatásokról nyújt infor-
mációkat. Bármilyen megközelítés eredményessége a személy szükségleteitől függ – amelyek pedig nagy válto-
zatosságot mutatnak –, valamint a beavatkozás megfelelő adaptációjától. Egy beavatkozás, amely segíthet az
egyik személynek, nem feltétlenül hatékony a másiknál. Ezért nem lenne helyes a NAS részéről egy bizonyos
gyakorlat vagy terápia ajánlása. 

3.12.1. Mi a SPELL-keret?
Sok-sok év alatt a NAS iskolái és felnőttek számára nyújtott szolgáltatásai kialakítottak egy keretet az autizmus-
spektrumzavarral élő gyermekek és felnőttek szükségleteinek megértésére és az azokra való válaszadásra. A
keret jól használható a kiemelt témák meghatározásában és az állapot károsító hatásainak csökkentésében, vala-
mint a kommunikáció sarokköveinek lerakásában is. Alapjául szolgál a munkatársak minden autizmusról szóló
képzésének, és a beavatkozás etikai fundamentumát jelenti. A keret neve a SPELL mozaikszó, amely az alábbi ki-
fejezésekből tevődik össze: S, mint struktúra, P, mint pozitív (megközelítések és elvárások), E, mint empátia, L,
mint low (alacsony) arousal, és L, mint links (kapcsolatok). 

3.12.2. SPELL 
A SPELL-keret felismeri minden gyermek és felnőtt egyéni és egyedi szükségleteit, és hangsúlyozza, hogy ennek
bázisán kell szervezni a tervezést és beavatkozást. Hisszük, hogy számos kapcsolódó, az autizmus-spektrumza-
varral élő gyermekek és felnőttek hasznára váló téma ismert, és az erősségekre való építkezés, valamint a káro-
sító hatások csökkentése hozzájárulhat a személyes előrehaladáshoz és fejlődéshez, és előmozdíthatja a lehető
legteljesebb életre való esélyt.

3.12.2.1. Struktúra
A struktúra fontosságát már régen felismerték. Ez a világot megjósolhatóbb, elérhetőbb és biztonságosabb hellyé
teszi. A struktúra elősegítheti a személyes autonómiát és önállóságot a másoktól való függés (promptok) csök-
kentésével. A környezetet és a folyamatokat módosítottuk annak biztosítása érdekében, hogy minden személy
tudja, mi történik, és mit várnak el tőle. Ez – a merev rutinoktól való függőség csökkentésével – segítheti a flexi-
bilitás fejlődését is. A struktúra erősíti a rend érzését, a vizuális szervezettség preferenciája pedig gyakran együtt
jár az autizmus-spektrumzavarral.

3.12.2.2. Pozitív (megközelítések és elvárások)
Fontos, hogy az érzékeny, de folyamatos beavatkozás programja megvalósuljon, hogy képessé tegye a gyermeket
vagy felnőttet a visszaesés csökkentésére, valamint a bennük rejlő lehetőségek felismerésére és fejlesztésére. Ezt
tekintetbe véve fontos, hogy az elvárások magasak, de reálisak legyenek, és gondos felmérésen alapuljanak. A fel-
mérés tartalmazza majd az erősségeket és a személy egyéni szükségleteit, működési szintjét, valamint a szüksé-
ges támogatásról való felmérést. Mindenképpen formálni és erősíteni kell az önbizalmat, a természetes erőssé-
gekre, érdeklődésre és képességekre építve az önértékelést. 

Létfontosságú, hogy a felmérések annyi szempontra terjedjenek ki, amennyire csak lehetséges, a feltételezé-
seink pedig lelkiismeretes felméréseken, és ne felszínes tudakozódáson alapuljanak. Figyelembe kell venni az el-
érhető lehetőségek korlátait is. Például számos autizmus-spektrumzavarral élő embernek lehetnek nehézségei a
szóbeli kommunikáció területén, és ez a képességei és lehetőségei alábecsüléséhez vezethet. Ezzel szemben egye-
sek jó beszédértési készséggel rendelkezhetnek, azonban ez elfedheti a sérülés súlyosabb szintjét. 

3. Szemelvények a National Autistic Society információs anyagaiból és módszertani füzeteiből

76

IV_ASZK NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:21  Page 76



Továbbá sok autizmussal élő személy kerülheti az új vagy potenciálisan kellemetlen tapasztalatokat, azonban
strukturált közegben, pozitív, érzékeny, támogató próbálkozásokkal csökkenthetjük szorongásuk szintjét, meg-
tanulhatják elviselni és elfogadni az efféle tapasztalatokat, így pedig új horizontok nyílhatnak meg előttük, és új
készségek alakulhatnak ki. 

3.12.2.3. Empátia
Elengedhetetlen, hogy a világot az autizmussal élő gyermek vagy felnőtt szemszögéből nézzük. Ez kulcsfontos-
ságú összetevője a velük végzett szakmai munkának. Muszáj a személy helyzetéből vagy perspektívájából kiin-
dulnunk, betekintést kell nyernünk abba, hogyan látják és élik meg világukat, meg kell ismernünk motivációju-
kat és érdeklődésüket, de fontos tudnunk azt is, mi lehet fenyegető, őket kizárólagosan foglalkoztató vagy más
módon nyugtalanító a számukra.

Ha megteszünk minden erőfeszítést, hogy az autizmussal élő személy tapasztalatait megértsük, elfogadjuk és
kapcsolódjunk azokhoz, az alátámasztja majd a kommunikáció fejlesztésére és a szorongás csökkentésére irá-
nyuló próbálkozásainkat. A személy és támogatója közötti kapcsolat minősége létfontosságú. 

A hatékony támogatók olyan személyiségjellemzőkkel bírnak, mint a nyugalom, kiszámíthatóság, jó humor,
empátia és elemző hajlam.

3.12.2.4. Alacsony arousal
A megközelítés és a környezet legyen nyugodt, és olyan módon rendezett, hogy csökkentse a szorongást és se-
gítse a koncentrációt. A zavaró tényezőket csökkentsük le, amennyire csak lehet. Egyes személyek extra időt igé-
nyelhetnek az információk feldolgozásához, különösen, ha hallási információkról van szó. Mivel további szen-
zoros feldolgozási problémáik is vannak, plusz időre lehet szükség a feldolgozáshoz, vagy szükség lehet arra,
hogy figyeljünk a potenciálisan averzív vagy zavaró ingerekre, például a zajszintre, színösszeállításra, illatokra,
fényekre és a rendetlenségre. Egyértelmű információkat kell adnunk a személy számára legalkalmasabb formá-
ban, miközben óvakodunk a túlterhelésétől vagy ingerekkel való bombázásától.

Egyes személyek alulreagálhatják szenzoros élményeiket, valójában további szenzoros élményeket keresve.
Ez a legjobban egy olyan megközelítéssel kezelhető, amelyben a szenzoros input szabályozott. 

Az alacsony arousalt nem szabad összekevernünk az arousalhiánnyal. Természetesen kívánatos, hogy a sze-
mély tapasztalatok széles körének legyen kitéve, de ezt tervezetten és finoman szükséges kiviteleznünk. Ismert,
hogy a legtöbb ember számára a leghasznosabb az olyan környezet lehet, ahol a szenzoros és egyéb ingerek csök-
kenthetők és ellenőrizhetők. Továbbá a kiegészítő relaxációs és arousalcsökkentő terápiák, a Snoezelen, a zene és
masszázs, a szenzoros diéta stb. segíthetnek a nyugalom és az általános jóllét elérésében, valamint a szorongás
csökkentésében.

3.13. A PECS-MEGKÖZELÍTÉS

Ez a fejezet nem ajánlás, hanem egy bizonyos megközelítésről és a hozzá kapcsolódó kutatásokról nyújt infor-
mációkat. Bármilyen megközelítés eredményessége a személy szükségleteitől függ – amelyek pedig nagy válto-
zatosságot mutatnak –, valamint a beavatkozás megfelelő adaptációjától. Egy beavatkozás, amely segíthet az
egyik személynek, nem feltétlenül hatékony a másiknál. Ezért nem lenne helyes a NAS részéről egy bizonyos
gyakorlat vagy terápia ajánlása. 

A viselkedések triásza, amely az autizmus-spektrumzavar diagnózisának alapja, magába foglalja a szociális
kommunikáció nehézségeit. A kommunikáció emberek közötti üzenetcseréből áll: szükségletek kifejezésére; gon-
dolatok, elképzelések és érzelmek megosztására. A kommunikáció gyakran – de nem mindig – együtt jár beszélt
vagy írott nyelvhasználattal. Az emberi lények a kommunikációt társas környezetben használják, és élvezetes
számukra a társalgásban való részvétel. Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekeknek nehézséget jelent a tár-
sas kommunikáció erejének és élvezetének felfedezése. Hajlamosak arra, hogy gondozóikkal kevesebb napi szintű
információcserében vegyenek részt, nyelvi fejlődésük pedig gyakran késik. Tanulási zavarok is jellemezhetik
őket, ami megzavarja a nyelv tanulását is. 

Mindemellett az autizmus-spektrumzavarral élő személyek hajlamosak a vizuális tanulási stílusra, és a vizu-
ális kommunikációs eszközök segíthetnek nekik a megfelelő szociális kommunikáció megértésében és használa-
tában, ami pedig fejlődésre ösztönözheti őket a beszélt nyelv és a megfelelő társas kommunikáció terén. Temple
Grandin (egy amerikai, autizmussal élő, állatokkal foglalkozó tudós) leírja, hogyan gondolkodik képekben, és
hogy a szavak olyanok számára, mint egy másodlagos nyelv elemei (Grandin, 1995). A vizuális gondolkodókat
vizuális támogatással segíthetjük. A TEACCH-megközelítés bátorít a vizuális struktúra használatára a stressz
csökkentése céljából, és előmozdítja az autizmussal élők tanulását egy könnyebben érthető környezet létrehozá-
sával. A vizuális támogatás segítheti az autizmussal élő embereket a világ és más emberek megértésben, beleértve
a kommunikációs folyamatot is. 
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3.13.1. Vizuális módszerek a kommunikációs erősítésére és megkönnyítésére
Változatos vizuális alapú módszereket ismerünk az autizmus-spektrumzavarral élő emberek kommunikációjá-
nak elősegítésére. Vizuális eszközöket alkalmazhatunk a kimondott szavak kísérésére vagy gazdagítására, így se-
gíthetjük az autizmussal élő személy verbális megértését. Használható továbbá arra is, hogy nem beszélő em-
bereket megtanítsuk szükségleteik kifejezésére.

3.13.2. Tárgy, fénykép vagy szimbólum?
Tárgyak, fényképek, képes szimbólumok és írott szavak mind hasznosak lehetnek a hangzó beszédet kísérve; az
ezek közül való választást a személy szükségleteinek függvényében kell megtennünk. Hagyományosan a refe-
renciatárgyak használatát fogadták el a legmegfelelőbbnek a korai fejlődési szinteken, ezt követte a fényképek
használata, és csak később a szimbólumoké.

A képes szimbólumok (vázlatrajzok, általában írott szavak kíséretében) a kimondott szavak megerősítésének
(vagy gazdagításának) egyik módját jelentik a vizuális tanulók kommunikációjának elősegítésére. Azonban mint
a fejlődés számos más aspektusánál, az autizmusban a tárgytól a fotóig és onnan a szimbólumig való fejlődés
normális folyamata esetleg nem alakul megfelelően. Olykor az autizmussal élő személy egy szimbolikus vázlat-
rajzot kevésbé talál zavarónak, mint egy részletes fényképet. Az autizmussal élő személyek hajlamosak a részle-
tek erőteljesebb észlelésére, mint az egész értelmezésére (előfordulhat, hogy képtelenek látni a fától az erdőt), és
zavarodottak vagy nyugtalanok lehetnek, ha fényképet használunk (pl. egy bizonyos márkájú édesség fotóját
vagy egy bizonyos játszótér képét), és az nem egyezik pontosan a valódi tárggyal vagy hellyel, amelyre utal.

Egyes autizmussal élő emberek sokkal könnyebben képesek az írott, mint az elhangzott szavak felismerésére
(hiperlexia), így tanácsos a képes szimbólumokat mindig nyomtatott kisbetűs felirattal használni. Ez nemcsak az
autizmussal élő személyt segítheti, de más embereket is a szimbólum azonosításában. A képes szimbólumok
könnyen érthetőek az átlagos emberek számára (különösen, ha írott szavakkal együtt használjuk), az előállításuk
és beszerzésük pedig egyszerűbbé vált a számítógépes rendszerek megjelenésével – a pedagógiai eszközkészítők
remek képkészleteket forgalmaznak. 

3.1.3.3. Címkézés: dolgok és helyek nevének megértése
A képes szimbólumokat először az általuk ábrázolt dolgokkal kell összekapcsolnunk: csatoljuk a szimbólumot a
tárgyhoz vagy helyhez, amelyet jelöl (pl. keksz vagy vécé). Amikor az autizmussal élő személy összekapcsolta a
szimbólumot a valódi dologgal (vagy hellyel), akkor egy azonosító szimbólumot helyezhetünk el kis távolságra
az eredeti dologtól, lehetőséget biztosítva a szülőnek vagy gondozónak, hogy megmutassa a szimbólumot, mia-
latt elmondja az autizmussal élő embernek, hogy mit tegyen vagy hova menjen. A szimbólum hordozható, és a
reprezentált dologtól távolabb is használható. Az új szimbólumok bevezetésének üteme egyénenként változó,
de fontos, hogy az elsőként bevezetett szimbólumok olyan dolgokra utaljanak, amelyek motiválóak az autiz-
mussal élő ember számára, és az is fontos, hogy megvárjuk a megértés egyértelmű jeleit, mielőtt bevezetnénk
egy újabb szimbólumot. 

3.13.4. Kérni tanulunk: egy kívánt tárgy szimbólumának cseréje
Az autizmussal élő emberek nehezen tanulják meg, hogyan működik a kommunikáció. Elmevakságuk (naiv tu-
datelméleti hiányosságuk) tovább nehezíti a kommunikáció működésének megértését. Ha hiányzik az arra vo-
natkozó megértésünk, hogy a másik személy esetleg nem tudja, mit akarunk, miért tennénk erőfeszítéseket, hogy
kommunikáljuk, amit szeretnénk? Annak érdekében, hogy segítsünk az autizmussal élő embernek megérteni a
kommunikáció működését, nagyon hasznos lehet megtanítani őt a szimbólum és a kívánt tárgy cseréjére.

A PECS (Picture Exchange Communication System), vagyis a képkártyacserés kommunikációs rendszert
Bondy és Frost dolgozta ki annak érdekében, hogy segítsenek az autizmussal élő kisgyermekeknek megtanulni,
miként kezdeményezzenek kérést, és hogyan kommunikálják szükségleteiket. A PECS viselkedésre épülő prog-
ramot használ, hogy megtanítsa a gyermeket elcserélni a képkártyát valamilyen olyan dologra, amit szeret és
akar. Tárgyak, képek vagy szimbólumok használhatók ehhez a gyermek fejlődési szintjének megfelelően. Sok
autizmussal élő kisgyermek könnyebben érthetőnek találja a szimbólum kevésbé kidolgozott vázlatrajzát, külö-
nösen ha írott szavak is kísérik. Az egy konkrét burgonyaszirom csomagolásáról kivágott képet bármilyen más
típus (vagy márka!) használata esetén elutasíthatja az autizmussal élő gyermek, míg a szimbólum általánosabb
kivonatát elfogadja az összes burgonyasziromra való utalásként. 

A PECS először megállapítja a gyermek preferenciáit, meghatároz néhány ételfajtát és pár játékot. Ezután a
gyermeket megtanítjuk gondosan sorba rendezett apró lépésekben arra, hogy a vágyott dolgokat reprezentáló
szimbólumok egyikét elcserélje velünk magára a dologra. Először két felnőttre van szükség, így a gyermek fizi-
kailag (de nem verbálisan) úgy promptolható (ösztönözhető, ösztökélhető) a szimbólum cseréjére, hogy nem ra-
gadja el tőlünk a kívánt dolgot. Egyszerre egy elemmel (és a szimbólumával) dolgozunk. Nem adunk verbális
promptokat, az első szó, amelyet a gyermek hall az elemet felkínáló személy szájából, a dolog neve lesz, amint a
csere megtörténik. A másik felnőtt a gyermek mögött áll, fizikai prompttal bátorítva a gyermeket a szimbólum
cseréjére, de soha nem szólal meg. Ha a gyermek megtanulta a szimbólum átadását, a második felnőttre már
nincs többé szükség.  
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A PECS hat mozzanatát gondosan strukturálva képessé tesszük a gyermeket:
– a képcsere megtanulására;
– arra, hogy aktívan keressen valakit, akinek kérésként átadja a szimbólumot;
– néhány szimbólum megkülönböztetésére;
– egy hordozható kommunikációs könyv használatára;
– egyszerű mondatok összeállítására, akár kérés, akár kommentár céljából.

A gyermek fokozatosan függetlenné válik a felnőtt promptjától, és megtanulja, hogy a kommunikáció egy két-
irányú folyamat, amellyel elérhetők a vágyott dolgok. A PECS-szel előmozdítható a beszélt nyelv fejlődése, és fel-
építhető a kommunikáció alapja, amely megelőlegezi a beszéd remélt megjelenését. A gyermek megtanul kom-
munikálni a PECS-szel, mert erősen motivált a kívánt dolog elkérésére, és mivel a PECS vizuálisan egyértelmű
készségeket tanít, kizárólag fokozatosan elhalványítható fizikai promptok használatával, elkerülhető, hogy a
gyermek promptfüggővé váljon. A PECS használata könnyű, és nem igényel drága eszközöket, tesztelést vagy
képzést, habár szakemberképző tanfolyamokat rendeznek, és videók is kaphatók. 

3.13.5. Választás
A képi szimbólumok használhatók a választás fogalmának megtanítására is, például étellel. Ha a szimbólumok
megértése (és cseréje) egy sor étellel már kialakult, akkor ezek a szimbólumok használhatók a választás lehető-
ségének bemutatására is, és az autizmussal élő ember így bátorítható, hogy kommunikálja felénk a választását.
Választótáblák is alkalmazhatók a játék- vagy szabadidős tevékenységekhez, ösztönözve az autizmussal élő sze-
mélyt egy elérhető tevékenység kiválasztására (inkább, mint hogy passzív maradjon, vagy megragadjon egyet-
len repetitív tevékenységben).

3.13.6. Vizuális struktúra
Az autizmussal élő emberek – beszélők vagy nem beszélők – számára előnyt jelenthet a képes szimbólumok
használata a napirendeken is, amelyek megmutatják a napi rutinok sorrendjét. A szimbólumok ilyen felhasz-
nálásával elkerülhetők a dührohamok, illetve a szorongás kialakulása, és ösztönzik az önállóság fejlődését olyan
készségeken keresztül, mint az öltözködés. Szimbólumos napirendek kidolgozhatók otthoni, iskolai, munka-
helyi vagy önálló életkörülmények közötti használatra. A vizuális struktúra ilyen alkalmazása segíti az autiz-
mussal élő embert az őt körülvevő világ megértésében, és fejleszti az önállósághoz szükséges készségeket. A
képes szimbólumok segíthetnek környezetük szervezésében és kiszámíthatóvá tételében, a nyugodt viselke-
désre való ösztönzésben. 

A szimbólumok használata segítheti az autizmussal élő embert az elérhető tevékenységek közötti választás
megértésében, vagy megerősítheti annak fogalmát, hogy valami véget ért, és megmutathatja a személynek, hogy
mi következik azután. Amikor az autizmussal élő személy kiválasztott és végigcsinált egy tevékenységet, meg-
tanítható arra (ha szükséges), hogy a befejezett tevékenység szimbólumát helyezze egy „vége” címkével ellátott
tartóba, és folytassa egy másik tevékenységgel. 

A vizuális struktúra ilyen alkalmazása a TEACCH-megközelítés része, és ha szükséges, módosítható az egész
életén át történő használatra. 

3.13.7. A PECS-szel kapcsolatos szülői tapasztalatok
Judith Betchette, a három és fél éves James édesanyja ekképpen írja le a kommunikációs fejlődést, amelyet a PECS
bevezetését követően ért el:

„James 3 éves és 1 hónapos korában még nem beszélt. A kezünknél fogva odavezetett bennünket a kívánt
tárgyhoz, általában valamilyen ételhez, és így kommunikált. Ott elővettük azt, amiről azt gondoltuk, hogy akarja,
rámutattattunk vele a választott dologra, és odaadtuk neki. Ez volt az egyedüli kommunikációs módszerünk.

Fokozatosan kezdtük használni a PECS-módszert, eleinte egyetlen képpel – egy almáéval. James szereti ezt a
gyümölcsöt, és étellel egyébként is mindig nagyon jól motiválható. Első alkalommal, amikor kipróbáltam, anyám
volt a csendes segítő – semmi siker! Talán James fáradt, gondoltuk; már délutánra járt az idő, és reggel óta az óvo-
dában volt. Úgyhogy a következő nap ismét megkíséreltem a dolgot James gyógypedagógiai asszisztensével mint
segítővel. Attól kezdve a fejlődés folyamatos volt. 

Jamesnek most három, tépőzárral egy mappa fedőlapjára rögzített képe van, és jelenleg további használható
képekből álló képbank kiépítésén dolgozunk. Szerencsések vagyunk – a bátyám tervezőgrafikus, és ellát ben-
nünket képekkel, de én is állandó kapcsolatban vagyok James beszédterapeutájával, és próbálok másoktól is se-
gítséget kapni, mert nem szeretném ilyen módon túlterhelni őt.

Számunkra, mint család számára hatalmas áttörést jelentett ez a Jamesszel való kommunikációban. A bizonytalan-
ság megszűnésével kezdődött, és azt felváltotta a büszkeség érzése, amikor látom, hogy Jamest kommunikál velünk,
mi pedig megértjük őt.” 
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3.14. AZ AUTIZMUS-SPEKTRUMZAVARRAL ÉLő PÁCIENSEK – 
INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Ez az anyag segítségül szolgál minden olyan egészségügyi szakembernek, aki – a személy autizmusán kívüli
okból – kapcsolatba kerülhet autizmussal élő gyermekkel vagy felnőttel. Továbbá az orvosok, nővérek, roham-
mentősök, fogászok és szemészek-, látszerészek is hasznosnak találják majd. A tanácsok közül sokat az autiz-
mus-spektrumzavarral élő fekvőbetegeket ellátó kórházi személyzet tagjai is hasznosíthatnak. 

3.14.1. Vizsgálati időpontok 
– Próbáljuk a nap első vagy utolsó időpontját ajánlani a betegnek. Az autizmus-spektrumzavarral élő emberek

a rendelőben való várakozást szélsőségesen stresszesnek érzik. 
– A zsúfolt kórházi folyosókon való várakozás tovább növeli a már eleve izgatott gyermek vagy felnőtt stressz-

szintjét.  
– Ha lehetséges, keressünk egy félreeső kis szobát a családnak, ahol várakozhatnak.
– Alternatívaként lehet, hogy szívesebben várakoznak odakint az autóban. Bízzuk meg a személyzet egyik tag-

ját azzal, hogy kísérje be őket, amikor az egészségügyi szakemberek készek a vizsgálatra. Ha a megbeszélt
vizsgálati időpont valószínűleg csúszik, lehet, hogy a család szeretne inkább elmenni, és egy később egyezte-
tett időpontban visszamenni. 

3.14.2. Beszélgetés az autizmus-spektrumzavarral élő pácienssel
3.14.2.1. Orvosi beavatkozások
– Mielőtt bármilyen vizsgálatba vagy beavatkozásba belekezdenénk, mindig magyarázzuk el, hogy mit fogunk

tenni.
– Ha csak lehetséges, mutassuk be képen, hogy mi fog történni, vagy használjunk a bemutatáshoz játék babát,

ha ez a helyzethez illő, és magyarázzuk el ezek segítségével, hogy mit fogunk tenni.

3.14.2.2. Nyelvhasználat
– Használjunk egyszerű nyelvet, beszéljünk rövid mondatokban.
– Az autizmus-spektrumzavarral élő emberek hajlamosak mindent szó szerint érteni. Ezért ha azt mondjuk,

„csak egy percig fogok fájdalmat okozni”, azt fogják várni, hogy a fájdalom egy percen át fog tartani.
– Használjunk konkrét nyelvet, és kerüljük az iróniát, metaforákat, nyelvi fordulatokat, többértelmű szavakat és

szólásokat (például: „cigánygyerekek potyognak az égből” – a páciens ilyenkor kinéz az ablakon, és azt várja,
hogy gyermekek hullanak alá).

– Adjunk közvetlen utasításokat, például: „Kérem, álljon fel.” Ha azt mondjuk: „Fel tudna állni?”, az azt ered-
ményezheti, hogy a páciens ülve marad, vagy igennel felel, mivel az autizmus-spektrumzavarral élő személy
esetleg nem érti, hogy arra kértük, tegyen meg valamit.

– Ellenőrizzük, hogy a személy megértette, amit mondtunk – lehet, hogy egyes autizmussal élő emberek vilá-
gosan beszélnek, de nem bírnak a teljes megértés képességével. 

– Kerüljük a testbeszéd, gesztusok vagy arckifejezések verbális utasítások nélküli használatát. Előfordulhat,
hogy ezeket nem értik.

– Kérdezzünk rá azokra az információkra, amelyekre szükségünk van. Egy autizmus-spektrumzavarral élő sze-
mély nem feltétlenül oszt meg velünk létfontosságú információkat önként, anélkül hogy közvetlenül rákér-
deznénk. 

3.14.2.3. Fizikai vizsgálatok 
– Ezek rendkívül stresszesnek bizonyulhatnak a páciens számára, és létfontosságú, hogy figyelmeztessük, mi-

előtt megérintenénk. 
– Magyarázzuk el, mit és miért teszünk.
– Vegyük igénybe a szülők/gondozók segítségét, ahol csak lehetséges, különösen ha a páciens nem beszél, illetve

ha alternatív kommunikációs módszert vagy segítséget használ.

3.14.2.4. A páciens válasza
– Ne lepődjünk meg, ha a páciens nem létesít velünk szemkontaktust, főként ha izgatott. A szemkontaktus hiá-

nya nem szükségszerűen jelenti azt, hogy nem figyel arra, amit mondunk neki.
– Hagyjunk a páciensnek extra időt az elhangzott információk feldolgozására.
– Ne feltételezzük, hogy egy nem beszélő páciens nem képes megérteni, amit mondunk. 
– Az autizmus-spektrumzavarral élő személyek nehéznek találják, hogy megértsék más emberek nézőpontját.

Elképzelhető, hogy nem értik, mit szándékozunk tenni, de elvárhatják, hogy tudjuk, ők mit gondolnak.
– Az autizmus-spektrumzavarral élő emberek lehetséges, hogy nem értik a személyes tér fogalmát. Behatolhat-

nak személyes terünkbe, vagy nagyobb személyes térre lehet szükségük, mint az átlagos embereknek.
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3.14.3. Szenzoros ingerek
A következők közül néhány vagy mindegyik dolog jellemző lehet a páciensre.

3.14.3.1. Fények
– Egyes autizmus-spektrumzavarral élő emberek szélsőségesen érzékenyek a fényre, és észlelhetik a villanó-

fényt vagy fluoreszkáló fényeket. 
– A toll-lámpák fénye rohamot provokálhat az arra hajlamos egyéneknél. Az autizmus-spektrumzavarral élő

személyek 20-30%-ánál fordulnak elő rohamok.

3.14.3.2. Szenzoros túlterheltség 
– Az autizmussal élő személyeket könnyen túlterhelhetik a szenzoros ingerek, például a sürgősségi osztály sür-

gés-forgásában. A vészvillogók, a sürgősségi osztály fényei, valamint a gépek által kibocsátott magas/éles „fü-
tyülő” hangok kínzóak lehetnek az autizmussal élő személy számára.

– Egyesek magukba zárkózhatnak, például ujjaikkal bedughatják a fülüket, vagy becsukhatják a szemüket.
Mások izgatottá válhatnak, például kezükkel repkedhetnek, ujjaikat lebegtethetik, vagy testüket himbálhatják.
Az efféle viselkedések megnyugtatják őket, tehát ne próbáljuk leállítani, ha nem feltétlenül szükséges.

3.14.3.3. Fájdalom
– Az autizmus-spektrumzavarral élő embereknek nagyon magas lehet a fájdalomküszöbük. Még ha nem is tűnik

úgy, hogy a gyermeknek fájdalma van, akkor is lehetséges, hogy például eltört egy csontja. 
– Szokatlan reakciókat mutathatnak a fájdalomra, például nevetgélés, morgás, dalolás vagy a ruhák levetése.
– Az izgatottság és a viselkedés lehet az egyetlen jele, hogy a gyermek vagy felnőtt fájdalommal küzd. 

3.14.3.4. Vérvétel, injekció 
– Ha a páciensnek vérvételre vagy injekcióra van szüksége, próbálkozzunk figyelme elterelésével. 
– Mint fentebb jeleztük, a képek vagy játék baba használata jó ötlet lehet annak bemutatásához, hogy mi fog történni.
– Az autizmus-spektrumzavarral élő emberek fájdalomra való érzékenysége csökkent vagy megnövekedett is

lehet. Ez azt jelenti, hogy egyesek heves fájdalmat érezhetnek, és nagyon izgatottá válhatnak, míg mások ese-
tében úgy tűnhet, hogy egyáltalán nem reagálnak a fájdalomra.

– Tanácsos azt feltételezni, hogy a páciens érezni fogja a fájdalmat, és helyi érzéstelenítést alkalmazni a tűszú-
rás helyénél.

3.14.4. Rohammentő
A szenzoros témák – lásd a szenzoros ingerekről szóló részt feljebb – különösen fontosak a mentőautóval történő
szállításnál.
– A sziréna hangja gyötrelmesen fájdalmas lehet az autizmus-spektrumzavarral élő személy számára.
– Ha lehetséges, kapcsoljuk ki a szirénát.
– Mások élvezetet találhatnak abban, ha mentővel szállítják őket kórházba, és a sziréna szól. Legjobb, ha kon-

zultálunk a szülőkkel vagy gondozókkal, hogy milyen hatással lehet a személyre a sziréna.
– Egyes autizmus-spektrumzavarral élő személyek a hordágyra kötözve a korlátozottságot megfélemlítettség-

ként élik meg. Szélsőségesen izgatottá válhatnak. Próbáljuk megmagyarázni, miért szükséges a hordágyra kö-
töznünk őket, vagy kérjük meg a szülőket/gondozókat, hogy adjanak ők magyarázatot.  

3.14.5. Balesetek és sürgősségi ellátás
A sürgősségi osztály minden ember számára nagyon stresszes élmény, de az autizmus-spektrumzavarral élő sze-
mély számára tökéletesen túlterhelő lehet. Nem egyszerűen egy furcsa és gyakran kétségtelenül kaotikus hely-
ről van szó, de a csillogó fényű lámpák, sípoló monitorok és más berendezések nyújtotta szenzoros élmény tel-
jes mértékben túlterhelheti rendszerüket, és teljes visszahúzódást vagy kiborulást okozhat. 

A kiborulás akkor következik be, ha valaki túlingereltté válik, például zajok miatt, vagy ha túl sok információ
árasztja el, illetve ha izgatottsága olyan állapotot eredményez, hogy nem képes semmilyen további beérkező in-
formáció kezelésére, ami viselkedésbeli kitöréshez, vagy visszahúzódáshoz vezethet.

Engedjük meg a szülőknek vagy a gondozóknak, hogy ők kezeljék a helyzetet, minthogy ők tudják a legjob-
ban, milyen módon nyugtatható meg a személy. A páciens kihívó viselkedést mutathat, ekkor engedjük meg a
szülőknek/gondozónak, hogy megnyugtassák őt. 

Fontos további szempontok:
– Esetenként az orvosok és nővérek megkérik a rokonokat/gondozókat, hogy hagyják el a helyiséget a sürgős-

ségi beavatkozás idejére. Az autizmus-spektrumzavarral élő személy kezelése során hasznosnak bizonyulhat,
ha megengedjük neki, hogy hozzátartozói a szobában maradjanak, ha lehetséges. Ez segíthet a személy meg-
nyugtatásában, és módot ad a rokonoknak/gondozóknak arra, hogy értékes információkkal szolgáljanak a
páciensről és viselkedéséről, ha ez a helyzetnek megfelelő. 
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– Tájékoztassuk az ellátási sorrendet megállapító nővért, hogy a páciens autizmus-spektrumzavarral él, tehát
soron kívüli ellátásban részesülhet. Ez minimálisra csökkentheti azt az időt, amelyet a páciensnek várakozás-
sal kell töltenie.

– Tegyük lehetővé a páciensnek és a gondozójának, hogy használják a „családi szobát”, ha az éppen szabad.
– Próbáljuk limitálni a beteggel foglalkozó személyzet számát. A kiszámíthatóság segíti a beteget annak megér-

tésében, hogy mi történik vele, valamint segít az ellátást nyújtók szerepének azonosításában is. 
– Rendeljünk egy kulcsembert a pácienshez, ha lehetséges.

János leesett a csúszdáról, és azt hitték, karját törte. Édesanyja elvitte őt a sürgősségi osztályra. János nagyon iz-
gatott lett a fényes lámpáktól és az osztályon zajló tevékenységektől, és kiabálni kezdett. Kirohanást intézett min-
denki ellen, aki megközelítette, annak ellenére, hogy édesanyja próbálta megnyugtatni őt. Édesanyja elmondta
egy nővérnek, hogy János autizmus-spektrumzavarral él, és azt javasolták neki, hogy vigye őt a „rokonok szo-
bájába”, ahol csend és nyugalom volt. A nővér elintézte, hogy Jánost a lehető leggyorsabban megnézze egy orvos,
és mellette maradt az egész kezelés alatt.

3.14.6. Speciális javaslatok szemészeknek/optikusoknak és fogászoknak
Fogorvoshoz menni szenzoros túlterheléssel járhat az autizmus-spektrumzavarral élő személyek számára. Rea-
gálhatnak az arcukba világító erős fényre, a fúró hangjára, de még a szájukba helyezett eszközök hidegségének
érzésére is. A szájvíz vagy fogkrém erőteljes íze is problémát okozhat. Hasonlóan nehéz lehet a páciens számára
a látszerész/szemész által használt eszközök, például a nehéz szemüvegek elviselése is.

Mindezek kiborulást okozhatnak, és tudatában kell lennünk annak, hogy ezt a személy túlterheltsége okozza, és
nem csupán egy dühroham jött rá (a kiborulással kapcsolatos további részletekért lásd a baleseti és sürgősségi el-
látással kapcsolatos korábbi fejezetet). A következő tanácsok segítenek könnyebbé tenni a kezelést:
– Tervezzünk be egy informális látogatást a valódi kezelést megelőzően. Az egészségügyi szakemberek bevo-

nása ilyenkor rendkívül hasznos, mivel így az autizmus-spektrumzavarral élő személy megismerkedhet velük,
a helyiségekkel és mindenféle eszközökkel, pl. a speciális székekkel, szemüvegekkel. 

– Egy másik lehetőség az, ha megengedjük az autizmus-spektrumzavarral élő gyermeknek, hogy végignézze,
amint a testvérét kezelik, így a következő alkalom nem jelent majd megrázkódtatást. A páciens gondozója to-
vábbi tanácsokat tud adni ehhez a megközelítéshez.

– Mint az injekciók esetében, kaphatja egy játék baba a „kezelést”, például egy gyors szemvizsgálatot vagy fog-
orvosi ellenőrzést. 

– Az is jó ötlet, ha kétszer annyi időt biztosítunk páciensünk számára, mint általában, így a dolgok az ő tempó-
jában történhetnek.

Létezik egy, a NAS által biztosított szolgáltatás az autizmussal élő felnőttek számára, amelyben orvosi bemutató
eszközöket kölcsönöznek, így a szolgáltatást igénybe vevők megnézhetik, megérinthetik és megvizsgálhatják a
műszereket. Ez lehetőséget ad nekik arra, hogy egy ismerős környezet nyújtotta biztonságban vizsgálgathassák
az eszközöket. 

3.14.7. Összegzés
Kórházba, látszerészhez vagy fogorvoshoz menni szélsőségesen stresszes helyzet lehet egy autizmus-spektrum-
zavarral élő személy számára. Szenzoros túlterhelést okozhat, és viselkedési problémákat eredményezhet. Fon-
tos, hogy bevonjuk a szülőket/gondozókat a páciens ellátásának minden területébe, ahol csak lehetséges. Az au-
tizmus-spektrumzavarral élő felnőtteknek megengedhetjük, hogy döntsenek a szüleik vagy gondozóik bevoná-
sának kérdésben, ha képesek erre.

3.15. AUTIZMUS-SPEKTRUMZAVAR KISGYERMEKEKNÉL – 
ÚTMUTATÓ KORAI FEJLESZTőKNEK

3.15.1. Az autizmus tünetei

Az autizmussal élő gyermekek a viselkedések széles skáláját mutatják. Alapvetően azonban nehézségeik lesz-
nek a másokkal való kapcsolatok és barátságok kialakításában; a kommunikációban (egyes gyermekek egyálta-
lán nem beszélnek); és nem képesek részt venni fantáziajátékokban. További tünetek lehetnek még a kényszeres
viselkedések, a félelmek, a veszélyérzet hiánya, a rituális játék és viselkedés, a nem megfelelő szemkontaktus, a
hangokra, zajokra stb. való túlzott érzékenység, a tárgyak pörgetése és a kezek lebegtetése.

Az autizmus diagnózisához nem szükséges, hogy a gyermek az összes tünetet mutassa, ugyanakkor előfor-
dulhat, hogy a gyermek produkálja ezen viselkedések némelyikét, még sincs autizmusa. 
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3.15.2. Kommunikáció
Egyes gyermekek soha nem tanulnak meg beszélni, és beszédértésük is korlátozott lehet. Mások beszéde kiala-
kul, habár sokkal később, mint az normális lenne.

Utóbbiak közül egyes gyermekek echolálnak – szavakat ismételnek, amelyek talán kevés jelentéssel bírnak a
számukra, vagy azt ismételgetik, amit mondunk nekik. Például amikor megkérdezünk egy gyermeket, hogy kér-
e inni, megismételheti: „Kérsz inni?” A gyermek használhatja is a „Kérsz inni?” kifejezést, amikor éppen inni kér.
Ismételgethet olyan szavakat vagy kifejezéseket is, amelyeket a múltban hallott, beleértve a tévéműsorokban el-
hangzottakat. Azoknak a gyermekeknek, akiknek beszéde az echolália szintjét meghaladóan továbbfejlődik, ko-
moly nehézségeik lehetnek a nyelvtannal és a szavak jelentésével. 

A nonverbális kommunikáció is sérült. A kisgyermekeknél még az olyan egyszerű gesztusok megértése is
nehéz lehet, mint a bólintás vagy a fejrázás. Komoly gondjaik lehetnek az ilyenfajta (beszéd nélküli) nyelv hasz-
nálatával is, bár gyakran kialakulnak egyszerű készségek, amint a gyermek idősebb lesz. Alapszabály, hogy vi-
lágosak, tömörek és következetesek legyünk.

Az Asperger-szindrómával élő gyermekek nyelvi készségei normálisnak tűnhetnek. Ez megtévesztő lehet,
mivel egy sor nehezen megfogható problémájuk van, és nem szabad feltételeznünk, hogy értik azt, amit monda-
nak. A beszélgetések során repetitívek és szűkszavúak lehetnek. Néhány gyermek újra és újra felteszi ugyanazt
a kérdést a választól függetlenül, vagy ragaszkodik ahhoz, hogy mindig ugyanazt a választ kapja. 

Döntő fontosságú, hogy egyszerű nyelvezetet használjunk, lassan és világosan beszéljünk, amikor a gyer-
mekhez szólunk. Például ahelyett, hogy „Tomi, vedd fel a kabátod. Ideje indulnunk”, sokkal hatékonyabb lehet,
ha azt mondjuk: „Tomi, kabát”. Mutassunk rá a kabátra, és ezzel egy időben mondjuk ki a gyermek nevét.

Jobb megértéssel rendelkező gyermekekhez beszélhetünk mondatokban, de azok legyenek rövidek, egyszerűek
és nem félreérthetők. Hangsúlyozzuk a kulcsszavakat, ha szükséges, és próbáljuk azokat a mondat végére tenni,
pl. „Itt az ideje, hogy igyál”. 

Egy másik módszer a szimbólumok, képek vagy valódi tárgyak használata. Ha azt akarjuk mondani a gyer-
meknek, hogy „ideje inni”, mutassuk meg neki az ital képét. Az efféle technika is segít a frusztráció csökkenté-
sében, amelyet a gyermek amiatt érez, hogy nem képes verbális kommunikációra. A nagyon kicsi gyermekeknél
a valódi tárgyak jobban beválhatnak, esetleg egy szimbólummal alátámasztva. 

Óvatosnak kell lennünk a képekkel, mert ha kép túl sok részletet tartalmaz, a gyermek „kinézhet magának
valamit” a háttérben. Hasonlóan, ha a kép nem pontosan ugyanazt az italt ábrázolja, pl. a képen tej van, és mi ri-
bizlilével kínáljuk, esetleg nem ismeri fel, hogy ez is csak egy ital (valami másnak nézheti).

Mindig legyünk tudatában annak, hogy mit mondunk, és a gyermek azt miként értheti félre. Valószínűleg szó
szerint fogja érteni, amit mondunk: például ha azt mondjuk, „cigánygyerekek potyognak az égből”, akkor való-
színűleg keresni fogja az égből hulló gyermekeket. Egy olyan kifejezés, mint a „kisírja a szemét” szó szerint ve-
hető, és szorongást vagy akár rémületet okozhat. 

Folyamatosan ellenőrizzük, hogy a gyermek figyel és ért bennünket. Sok gyermek nem néz ránk vagy a tárgyra,
ennek ellenére lehet, hogy mégis eljut hozzá minden.

Ne féljünk megismételni, amit mondtunk, ha úgy gondoljuk, hogy elsőre nem értette meg. Nagyon fontos,
hogy a kisgyermeknek hagyjunk hosszabb időt az információ feldolgozására, mint azt más gyermekek esetében
tennénk.

Ha megismételjük az utasítást, tegyük azt pontosan ugyanúgy, ahogyan először. Ha a kifejezést kicsit más-
képpen mondjuk, lehet hogy a gyermeknek elölről kell kezdenie az egész információfeldolgozást. Ez különösen
fontos, ha a gyermek csoportban van. 

Lehetséges, hogy az autizmus-spektrumzavarral élő kisgyermekek nem értik, hogy ők egy csoport tagjai, ezért
szükség lehet arra, hogy a nevükön szólítsuk őket, vagy először csak hozzájuk beszéljünk, aztán a csoporthoz. 

Először mindig szólítsuk a nevén a gyermeket. Ne feltételezzük, hogy ha azt mondjuk neki, „János”, arra au-
tomatikusan válaszolni fog, vagy ha a hanglejtés arra utal, hogy „hagyd abba” vagy „gyere ide”, akkor teljesíti
azt. Adjunk pozitív utasításokat – azaz inkább azt mondjuk, amit szeretnénk, hogy tegyen, és ne azt, amit nem
akarunk, hogy csináljon, pl. „Sára, ülj le”, ahelyett hogy „Sára, hagyd abba a szaladgálást”.

3.15.3. Beszoktatás az óvodába
Valószínűleg bármelyik gyermek túlterhelődhet a zajtól, fénytől, a jelen lévő gyermekek számától. Különösen
igaz ez az autizmussal élő gyermekekre, akik ezekre a dolgokra különösen érzékenyek lehetnek. 

Jakab 3 éves, autizmussal élő kisfiú. Óvodai beszoktatása fokozatosan történt. Első látogatását megelőzően
fényképeket készítettek az óvodáról, és képeskönyv formájában megmutatták neki. Az óvónők meglátogatták őt
otthonában. Jakab akkor ment először az óvodába, amikor nem volt ott más gyermek, és megismertették a sze-
mélyzettel és a tevékenységekkel. Azután bemutatták a többi gyereknek, és fokozatosan növelték az óvodában
töltött időt. A képeskönyvet máig használják annak jelzésére, hogy „ovis nap van”. 

Hasznos lehet, ha a személyzet egy fényképpel és névvel ellátott kitűzőt visel, így a gyermek megtanulja fel-
ismerni őket és a nevüket. A változásokat nem kedvelő gyermekek számára hasznos lehet egy fényképes tábla,
amely megmutatja, kik az aznap szolgálatban lévő személyzet tagjai. 
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3.15.4. Képes napirendek és szimbólumok
Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekeknek a képes napirendek napjaikban a strukturáltság (szervezett-
ség) érzését adják, és nagyobb biztonságérzetet nyújtanak. Sokféle kép használható – fotók, rajzok, szimbólumok
– a gyermek megértési szintjétől függően. A jobb képességű gyermekek előnyben részesíthetik a szavakat. Ami
igazán fontos, hogy a napirend világos és félreérthetetlen legyen, és ne nyújtson túl sok információt egyidejűleg. 

A vizuális (látható) napirendek használhatók a tevékenységek lépésekre bontásához. Hannah (2001) részlete-
sen leírja, hogyan alakítható ki és valósítható meg egy jó napirend. 

Egyes gyermekek, különösen a nem vagy csak keveset beszélők, jól viszonyulnak a képes szimbólumokhoz.
Ez hasonló a napirendhez. Az egyszerű vázlatrajzok a legjobbak, mert ezek kevésbé zavarosak, mint a fotók. A
tárgyat jelölő szót a rajz alá írhatjuk, így a tárgy neve mindenki által következetesen használható.

Képes szimbólumokat használtunk Emma esetében a vécéhasználat elősegítésére. Egy, a vécéről készült fény-
képet helyeztünk el a vécé mellett, és minden alkalommal megmutattuk Emmának, amikor odament. Amint a
szimbólumot összekapcsolta a vécével, egy azonosító szimbólumot mutattak neki a játéktérben, amikor a sze-
mélyzet egy tagja elvitte őt a vécére. Ezzel egy időben azt mondta neki: „Emma, vécé.”

Idővel Emma képessé vált arra, hogy felmutassa a személyzet egy tagjának a megfelelő képet, amikor vécére
kellett mennie. 

3.15.5. Szobatisztasággal kapcsolatos problémák
Egyes gyermekek számára a vécéhasználat túlságosan nehéz, különösen ha tanulási nehézségeik is vannak. Elő-
fordulhat, hogy az otthon szobatiszta gyermeknek az óvodában szüksége lehet pelenkára. Más gyermekek a vécé
helyett más helyeket használhatnak e célra, nem észlelve, hogy ez nem megfelelő. Az autizmus nagyon megne-
hezíti a szociális szabályok megértését. Ezek a gyermekek nem rosszak. 

A szobatisztasággal kapcsolatos problémák leküzdésében fontos, hogy egyszerre csak egy lépést tegyünk. Pró-
báljunk kialakítani egy rutint, például vigyük el a gyermeket a vécére, vagy ültessük bilire minden étkezés után
kb. 20 perccel. 

Megpróbálhatunk kilesni nonverbális jelzéseket, melyek arra utalnak, hogy a gyermek pisilni, vagy kakilni
akar. A szülők tanácsokkal szolgálhatnak ehhez. Vigyük a gyermeket a vécére, és ösztönözzük arra, hogy üljön
a vécére, vagy a bilire. Próbáljuk rövid ideig, mondjuk, öt percig ültetni, mielőtt elengednénk. Ha nem produkál
semmit, engedjük el, de vigyük vissza kicsivel később, különösen ha jelzi, hogy valamit készül a pelenkájába
vagy a nadrágjába üríteni.

Fontos, hogy feljegyezzük, amikor a gyerek vécére megy. Egyszerűen pipáljuk ki: p/k (p = pisi, k = kaki), va-
lamint írjunk ehhez megjegyzéseket, pl. pisilt, nedves lett a nadrágja, csak ült, stb. A feljegyzés hasznos infor-
mációkat ad annak meghatározásához, hogy a vécére menés hosszabb vagy rövidebb időszakonként történjen,
és vajon a gyermek ugyanazokban az időszakokban pisil/kakil-e naponta. Így a vécére menés/ültetés megfele-
lően szabályozható.

Az olyan gyermeknek, aki nem szeret vécét/bilit használni, célszerű lehet odaadni egyik kedvenc könyvét/já-
tékát, miközben csak azt várjuk el, hogy leüljön a vécére. Azokat a gyermekeket, akik visszatartják vizeletüket,
érdemes lehet a kedvenc italukkal itatni egész nap. 

A vécé használatért járó jutalomnak azonnalinak kell lennie, így a gyermek a megfelelő cselekvéssel hozza
összefüggésbe a jutalmat. Elképzelhető, hogy összeállítunk egy jutalmazási rendszert a szobatisztasági tréning-
hez. Bármi lehet jutalom a tapstól a gyermek kedvenc foglalatosságáig. 

3.15.6. Étkezési problémák
Különösen nehéz időszak lehet az ebédidő a gyermekek számára az óvodában. Néhányan nagyon érzékenyek bi-
zonyos állagokra vagy ízekre, vagy félnek kipróbálni új ételeket. Sokan túlzottan aktívak, és nehéznek találják,
hogy leüljenek, és asztalnál egyenek.

Ezért fontos, hogy pici lépésekben haladjunk, és dicsérjük a gyermeket a fejlődésért. A gyermek túlterhelőnek
érezheti a csoportos étkezést – ilyenkor segíthet, ha a saját asztalnál ülhet egyedül, és csak fokozatosan vezetjük
be a többiek közé.

Az ebédidő jelzésének egy nagyon következetesen alkalmazott rutinnak kell lennie, esetleg egy saját tányéra-
látét használatával, amelyből a gyermek tudja, hogy itt az ideje leülni és enni. Ösztönözzük a gyermeket arra, hogy
csak ülve egyen. Vezessük vissza a székéhez, hogy üljön le néhány percre enni. Tegyük nagyon egyértelművé,
min munkálkodunk, például a kedvenc ételeivel, így biztosan le akar majd ülni enni. 

Fokozatosan növeljük a gyermeknek felkínált ételek mennyiségét és változatosságát. Az első napokban csak
olyan ételekkel kínáljuk, amelyeket ismer és szeret. Azután tegyünk egy pici darabot egy új ételből az egyik ked-
venc étele közepére, pl. egy darab borsót a héjában sült krumplira, és fokozatosan növeljük a mennyiséget. Ha
más ételek iránt érdeklődik, feltétlenül próbálkozzunk újabb étellel, hacsak a gyermek nincs speciális diétán. Ju-
talmazzuk meg, ha lenyelte az ételt, előbb azonban ne.

Ha a gyermek ételt hagy a tányérján, vegyük el megjegyzés nélkül a tányért. Ne csapjunk nagy hűhót a ma-
radékból. Jobb lehet, ha elfogadjuk, hogy a gyermek kezdetben az ujjait használja kanál/villa helyett, ha csupán
azt szeretnénk, hogy egyen. Egyszerre csak egy készséget tanítsunk meg. 
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3.15.7. Kényszerek
Számos autizmus-spektrumzavarral élő gyermeknek lesz egy vagy több kényszere, pl. a Thomas, a gőzmozdony,
vagy a dinoszauruszok. A gyerek folyamatosan beszélhet a tárgyról. Szükség lehet szabályok felállítására, mint
például hogy egyszerre csak egy mozdonyt vihet az óvodába (vagy egyet sem, ha az ovis szabály szerint nem sza-
bad játékot bevinni az óvodába), és hogy csak valahány alkalommal beszélhet Thomasról. Vizuális napirend
használható ennek megvalósításához.

Mindemellett a gyermek speciális érdeklődése eszközként is használható. Például Thomas és a többi mozdony
használható a színek és számok megtanításához. 

3.15.8. Dührohamok
Egyes gyermekeknek dührohamaik vannak, mert nem képesek más módon kommunikálni, hogy mit szeretné-
nek, vagy nem tudják kifejezni érzéseiket. Továbbá nehézséget okozhat annak megértése, amit mondanak nekik.
A képkártyák használata segíthet leküzdeni egyes ilyesfajta problémákat. Az is lényeges, hogy beszédünk vilá-
gos, tömör legyen, és hangsúlyozzuk a fontos szavakat. 

Azonban ne feltételezzük csak úgy, hogy kommunikációs problémáról van szó. Próbáljunk a szülőktől olyan
sok információt összegyűjteni, amennyit csak lehet, pl. hogy jól aludt-e, reggelizett-e, nem beteg-e, fél-e valami-
től, stb. Ha egy gyermeknek gyakran vannak dührohamai, hasznos lehet ezek feljegyzése – idő, dátum, mi tör-
tént közvetlenül az incidens előtt, alatt, és hogyan nyugodott meg a gyermek. Így megjelenhet egy mintázat,
amely azonosíthatja a kiváltó okokat.

Ha a gyermek nem beszél, hasznos eleinte megtanítani arra, hogy mutasson rá a tárgyra, vagy húzza a felnőtt
kezét ahhoz a tárgyhoz, amelyet akar. Csökkenteni fogja az amiatt érzett frusztrációját, hogy nem elégítik ki egyes
szükségleteit. 

3.15.9. Tevékenységek választása
Nagyon nehéz lehet a gyermeknek eldöntenie, hogy mit csináljon szabadidejében. Ácsoroghat a helyiség szélén
valamilyen öningerlő viselkedéssel elfoglalva, mint például az ujjaival való csettintgetés.

Lassan építsük fel a gyermek által választható tevékenységek körét – kezdetben kínáljuk fel a kedvenc tevé-
kenységét valami olyannal együtt, amit nem élvez. Fokozatosan alakítsunk ki két vágyott tevékenységet. Alter-
natívaként választhatja mindig ugyanazt az aktivitást, mint például a játékot a vonattal. Használhatunk képes na-
pirendet, váltogatva a vonatozást más tevékenységekkel.  

3.15.10. A tanterv
Mint minden gyermektől, az autizmussal élő gyermektől is elvárjuk, hogy részt vegyen az oktatás alapszaka-
szában, hároméves korától az iskolai felvétel évének végéig. Azonban az autizmussal élő gyermek agyi eltéré-
sekkel rendelkezik, és nehézségei lehetnek azon készségek megtanulásában, amelyeket a tipikusan fejlődő gyer-
mekek természetes módon elsajátítanak. 

Lényegében a kisgyermekeknek el kell sajátítaniuk a tanulási készségeket, hogy hozzáférhetővé váljék szá-
mukra a tanterv – rövid ideig ülni, nézni, hallgatni, figyelni, koncentrálni, élvezni dolgokat, és meg kell tanulniuk
olyan egyszerű önellátási készségeket is, mint a vécéhasználat és az öltözködés. Ehhez sok gyakorlásra lehet
szükség.

Cumine, Leech és Stevenson (2000) körvonalazták, hogy miként lehet adaptálni a tantervet az autizmussal élő
gyermekek szükségleteihez. Hangsúlyozzák a gyermekek speciális szükségleteit, és esettanulmányokkal adnak
útmutatást a tanításhoz.

Személyes, szociális, és érzelmi fejlődés – az első években elsajátított dolgok döntő jelentőségűek a gyermek
szociális kompetenciájának fejlődésében. Specifikus társas interakciós készségeket szükséges tanítanunk – valódi
szociális helyzetekben. 

Kommunikáció, nyelv, valamint írni és olvasni tudás – a gyermeknek komoly nehézségei lehetnek a verbális
és nonverbális kommunikáció megértésében is. Ismételten: ezek tanítására is szükség lehet. 

Matematikai fejlesztés – ez egy erős terület lehet. Azonban a matematikai tapasztalatokat tartalommal kell
megtöltenünk a gyermek számára. 

A világról való tudás és a világ megértése – az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekekből hiányozhat a ter-
mészetes érdeklődés, ezért szükséges ezt előmozdítanunk. Ugyanakkor szélsőséges kíváncsiságot mutathatnak
bizonyos dolgok iránt. Segítségre lesz szükség ahhoz, hogy értelmet nyerjenek a múltbeli, jelenbeli és jövőbeli ese-
mények. 

Fizikai fejlődés – legyünk elővigyázatosak azokkal a gyermekekkel, akiknek gyorsasága felülmúlja veszélyér-
zetüket. Világos biztonsági szabályok szükségesek, amelyeket ért a gyermek. 
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Kreatív fejlődés – segítsük a gyermeket abban, hogy reflektáljon a korábbi tapasztalataira és tanulmányaira (el-
gondolkodjon, elmélkedjen rajtuk, utaljon vissza rájuk), és abban, hogy kapcsolatot teremtsen a múltbeli és je-
lenbeli tanulás között. 

3.15.11. Játék
A játék különösen nehéz lehet. A kutatások azt mutatják, hogy az autizmussal élő kisgyermekeknél a szenzo-
motoros játék (például tárgyak szájba vétele) uralkodó marad a verbális mentális koron túl is, amikor az a nem
autista gyermekeknél hanyatlani kezd.

Rugalmatlan módon használhatnak tárgyakat, például inkább pörgetik a játékautó kerekeit, mintsem autó-
versenyt játszanának vele. Gyakran előnyben részesítik a magányos játékot a társakkal való játékkal szemben.

Az autizmussal élő gyermekek, különösen az Asperger-szindrómások, alkalmanként játszanának más gyer-
mekekkel, de nem tudják a módját. A felnőttek támogatása nagy segítségükre lehet.

Az interaktív játékok, mint például a dalos, mondókás játékok nagyon népszerűek lehetnek. Sherratt és Peters
(2002) a gyermek funkciószintjétől függően a játéktanítás gyakorlati stratégiáinak sorát kínálja. Ezek némelyike
kétszemélyes helyzetben alkalmazható, és vannak olyanok, amelyek más gyermekek bevonásával. Moor (2002)
szintén bőségesen kínál praktikus tanácsokat játékötletekhez.

A fantáziajáték (pl. orvosos, nővérkés) ritka. Ha megjelenik, valójában gyakran olyasvalaminek az eljátszása,
amit a tévében láttak, és ugyanazt a jelenetet ismétlik újra és újra. 

Sok autizmussal élő kisgyermeknek szegényesek az arra irányuló készségei, hogy elfoglalja magát, és hiány-
zik a képzeletük a valódi kísérletezéshez és a játéktárgyak vizsgálatához. Lehet, hogy merev viselkedésük miatt
nem akarják kipróbálni az új játékokat/élményeket. 

A játékok használati módjának kétszemélyes helyzetben való tanítása nem szükségszerűen tanítja meg az au-
tizmussal élő gyermekeket arra, hogy miként „játszanak”, de a rutinokon keresztül megtanulhatják konstruktí-
vabb és megfelelő módon elfoglalni magukat. A gyermek játékainak spektruma szisztematikusan bővíthető, ami-
vel növekszik a gyermek választásra való képessége. Minél jobban ismerőssé válik a gyermek számára egy sor
játéktárgy, annál valószínűbben használja azokat. 

3.15.12. Ötletek játék- és szabadidős tevékenységekre
Mint minden gyermek, az autizmussal élő gyermek is számos dolgot kedvel, míg sok mindent mást nem szeret. 

Shields (1999) összeállított egy listát az autizmussal élő kisgyermekek körében népszerűnek bizonyuló játékok-
ról. Ez a lista tartalmazza az alábbiakat:
– Vizuálisan érdekes (érdekes látványt nyújtó) játékok (például buborék, forma- és színegyeztető vagy -válo-

gató játékok, kirakós, Lego, a dobozból gombnyomásra előugró figura, videók, főként a Thomas, a gőzmoz-
dony, a Pingu és a Disney-filmek).

– Könyvek, különösen a kihajtogatható fülekkel vagy tapogatható részekkel rendelkezők, kirakós könyvek és ké-
peskönyvek.

– Fizikai tevékenységet igénylő játékok, például hinta, csúszda, trambulin, hintaló, egyéb lovaglós játékok, má-
szóka, foci.

– Másokkal együtt játszható játékok, például dalos és táncos játékok, képes lottó, amőba, táblás játékok (mint az
angol „kígyók és létrák”), ludo, sakk.

– Számítógépes programok – kisgyermekeknek szóló programok, figurák (például Thomas, a gőzmozdony,
Pingu, Disney), szókincsfejlesztő programok, ismeretterjesztő programok.

3.15.13. Egészség és biztonság
Egyes autizmussal élő gyermekeknél nem látszik, hogy reagálnának a fájdalomra. Előfordulhat, hogy nem sírnak,
amikor megsérülnek, és egyáltalán nincs vagy csak kismértékű a félelemérzetük. Ezért tanácsos fokozottan fi-
gyelnünk őket játék közben, amikor valamilyen játékeszközt használnak. 

Lehetséges, hogy más gyermekkel kapcsolatban sincs veszélytudatuk, például amikor ellökik őket. Ez nem
szándékos fájdalomokozás a másik gyermeknek, inkább nincsenek tudatában annak, hogy a másik gyermek meg-
sérülhet, vagy dühös lesz, ha félrelökik. 

3.15.14. Fontos szempontok
– A teljes személyzetnek tisztában kell lennie a gyermekkel kapcsolatos szabályokkal és elvárásokkal, és ezeket

következetesen alkalmazniuk kell. 
– Nyelvhasználatunk legyen világos és egyszerű. Kerüljük a félreérthetőséget. 
– Használjunk jutalmazást, ne pedig büntetést, különösen a gyermek speciális érdeklődéséhez kapcsolódó ju-

talmakat.
– Osszuk meg az információkat/tapasztalatainkat az elsődleges gondozókkal.
– Tudnunk kell, mi az, ami felizgathatja a gyermeket.
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3.15.15. Az EarlyBird program 
A NAS EarlyBird programja egy három hónapos korai beavatkozási program iskoláskort megelőző korú, autiz-
mus-spektrumzavar diagnózisú gyermekek szülei számára. Egyidejűleg hat család vehet részt a programban,
amely a csoportos szülőfoglalkozások és egyéni otthoni látogatások kombinációja. Az otthoni látogatások alkal-
mával videofelvételeket készítenek, amelyek visszacsatolásként segítik a szülők gyermekükkel való munkáját. 

A NAS EarlyBird programja reményt ad – de nem gyógyít. Segít a szülők megerősítésében, valamint infor-
mációk, magyarázatok és praktikus stratégiák nyújtásával növeli magabiztosságukat. A szülők először megta-
nulják megérteni gyermekük autizmusát, aztán azt, hogy miként fejlesszék a szociális kommunikációt, harmad-
szor pedig azt, hogy miként előzzék meg a problémákat és hogyan ösztönözzék a megfelelő viselkedést. A szü-
lők hasznosnak találják, hogy tapasztalataikat és ötleteiket megosszák más szülőkkel, akikkel „egy csónakban
eveznek”. Ez a program a korai diagnózist követő és az iskolai elhelyezést megelőző időszakban támogatja a szü-
lőket. A NAS EarlyBird programját dr. Jane Shields dolgozta ki a NAS számára. Az EarlyBird központ Angliá-
ban, South Yorkshire-ben található, és képzést, valamint támogató anyagokat biztosít a program engedélyezett
használatához azoknak a szakembercsoportoknak, amelyek azután helyi programokat futtatnak. (A fordító meg-
jegyzése: 2008-tól már Magyarországon is indulnak szülők számára szervezett EarlyBird programok).

3.16. AUTIZMUS-SPEKTRUMZAVAROK – ÚTMUTATÓ ISKOLÁK SZÁMÁRA

3.16.1. Bevezetés

Képzeljük el, milyen érzés egyedül lenni egy idegen országban, elveszve egy kétezres tömegben. Képzeljük el za-
varodottságunkat, amint átküzdjük magunkat a lábak, arcok, testek kaotikus kuszaságán. 

Képzeljük el, amint csupán jelzőtáblák összevisszaságát követve próbáljuk megtalálni az utat a tömegen ke-
resztül, egy olyan irányba, amelyet csak részben ismerünk… Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek számára
a hétköznapi helyzetek efféle érzésekkel járhatnak. De amint megpróbálják értelmezni a körülöttük levő világot,
egy további problémával szembesülnek, a másság érzésével. Ez a fejezet arról szól, hogy mit tehetnek a tanárok,
hogy segítsék őket útjuk megtalálásában, és miként vezessék el őket a lehető legteljesebb, legméltóságteljesebb
élethez. A NAS (National Autistic Society – Angol Autizmus Társaság) legutóbbi számításai szerint az autizmus-
spektrumzavar az Egyesült Királyságban minden 10 ezer emberből 91-nél fordul elő. Ezzel az autizmus hozzá-
vetőleg négyszer gyakoribb, mint a cerebralis paresis (agyi eredetű bénulás), és több mint 500 ezer család életét
érinti Angliában. Tanárként esélyünk van arra, hogy legalább néhány autizmus-spektrumzavarral élő gyermek-
kel találkozunk pályafutásunk során. Míg egyesek mindig felügyeletre és gondoskodásra szorulnak, sokuknak
gyakorlással fejleszthetőek a szociális, kommunikációs és az elvont dolgok megértésére irányuló készségeik. Ez
azt jelenti, hogy minden, amit annak érdekében teszünk, hogy segítsünk, egy lépés a jó irányba. 

„Az autista gyermek nem képes rendet vinni a világába. Nektek kell a rendet biztosítani.”
Temple Grandin, autizmussal élő egyetemi professzor

3.16.2. Mi okozza ezt az állapotot?
Az autizmus-spektrum zavar pontos okát/okait még nem ismerjük, de a kutatások szerint fontosak a genetikus
tényezők. Egyes esetekben az autizmus-spektrumzavar az agyi fejlődést befolyásoló állapotokhoz társulhat, mint
az anya rubeolája, a sclerosis tuberosa (Pringle–Bourneville-kór) és az encephalitis (agyvelőgyulladás). 

3.16.3. Van hatásos kezelés? 
Az autizmus-spektrumzavar az egész életen át fennálló sérülés; az autizmussal élő gyermekekből autizmussal élő
felnőttek lesznek. Azonban a helyzet nem annyira sötét, mint amilyennek elsőre látszik. A korai években bizto-
sított megfelelő beavatkozás, speciális oktatás és strukturált támogatás segítheti a gyermeket eljutni képességei
maximumáig, és felnőttként elérni lehetőségei teljességét.

3.16.4. A tünetek felismerése
Az autizmus jeleit általában még a gyermek iskoláskora előtt felfedezik. Azonban néhány gyermek átcsúszhat a
szűrőn, és akár elérheti az általános vagy középiskolás kort, mielőtt sérülését felismernék. 

Sámuelnek nehéz volt az általános iskola. Olyan egyszerű dolgok, mint a sorban állás vagy a tanárra való ránézés,
amikor az egy történetet mesél, nem voltak természetesek a számára. Meg kellett tanítani neki, hogyan viselkedjen
a csoportban.  (Susan Robinson, szülő)
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Ez az, amiért egy tanár létfontosságú szerepet játszhat a tünetek lehetséges legkorábbi felismerésében. Három
kulcstünetet kell keresni, amelyek az alábbiak:
– nehézség a kommunikációban és a másokhoz való viszonyulásban,
– a képzeletet igénylő (fantázia-) játékra vagy absztrakt gondolkodásra való képtelenség,
– a rutinok megtartásához vagy körülményes rituálék követéséhez való ragaszkodás.
Az autizmus-spektrumzavar diagnózisához a gyermeknek mindhárom sérülést mutatnia kell. Ezek közül bár-
melyik terület sérülése lehet nehezen megfogható, apró, de állandóan jelenlévőnek kell lennie.

3.16.5. Szociális kommunikáció
A legtöbb autizmus-spektrumzavarral élő gyermek nehéznek találja, hogy keveredjen más emberekkel. Amikor
még kicsik, egyszerűen úgy tűnhet, hogy szívesebben vannak magukban. Amint nagyobbak lesznek, kiderül,
hogy nehezen barátkoznak, ami pedig zavarja őket, és emiatt „másnak” érzik magukat.

Ezt részben a beszélgetések lefolytatásának szokatlan módja okozza – például túlzottan sokat beszélnek ked-
venc témájukról, nem figyelnek a másikra, vagy félbeszakítják repetitív kérdéseikkel. Sokuknál feltűnhet a szem-
kontaktus kerülése.

Hasonlóképpen kevéssé veszik figyelembe a hallgató korát, státuszát vagy hangulatát. Például megkérdez-
hetik a tanár korát egy beszélgetés során, üdvözölhetik szüleiket kézfogással, a postást pedig puszival.

Gyakorta ismételnek papagájszerűen egyes szavakat – néha ugyanazzal a kiejtésmóddal vagy hangon, ahogyan
azt hallották. Például ha a gyermeket megkérdezik: „Kérsz inni?”, azt válaszolhatja: „Kérsz inni.” Mások modo-
rosan vagy túl hivatalosan beszélhetnek. 

Gondot jelenthet mások mondanivalójának követése is. A tréfákat, túlzásokat és metaforákat szó szerint ért-
hetik: például megrémítheti őket egy olyan megjegyzés, hogy „akkorát ásított, hogy majd’ kiesett a száján”, vagy
szó szerint engedelmeskedhetnek annak az utasításnak, hogy „temesd magad a könyveidbe”. A gyermek félre-
értheti az arckifejezéseket, így azokra aztán nem megfelelően reagál – például nevet, amikor valaki megsérül. 

3.16.6. A fantáziajáték nehézségei 
A legtöbb gyermek „kreatívan” játszik. Más szavakkal, élvezik a játékot, amikor különböző karaktereket vagy fog-
lalkozásokat személyesítenek meg, mint az orvosos-nővéres vagy a papás-mamás játék során. 

Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek ritkán játszanak ilyen módon, gyakran inkább magányosan is-
mételgetnek cselekvéseket. Például élvezhetik, hogy tárgyakat sorba vagy mintákba rendezzenek, vagy bizonyos
tárgyakat, mint például a műanyag flakonok vagy a csokis doboz fedele, nagy számban összegyűjtsenek.

Amint idősebbek lesznek, az effajta hobbik eluralhatják életüket. Számos gyermek gyűjt tárgyakat, mint az
egy bizonyos témáról szóló könyvek, fényképek vagy térképek. Mások órákat tölthetnek egy bizonyos témával
kapcsolatos adatok gyűjtögetésével, mint például a slágerlisták, a zsokék és versenylovak, vagy a buszjáratok és
számok.

3.16.7. Kényszeres és ritualisztikus viselkedések
Mivel az autizmussal élő gyermekek gyakran élvezettel rendezgetnek és kategorizálnak tárgyakat vagy tényeket,
úgy látszik, szükségük van arra, hogy mindennapi életükben is rutinokat alakítsanak ki. Zavarja őket a rutinok
megváltozása, mint az új órarend vagy egy tűzriadó-gyakorlat az iskolában. A gyermek elutasíthatja, hogy a
megszokottól eltérő útvonalon menjen iskolába, vagy körülményes rituálékat alakíthat ki, mint például hogy
mindig ugyanolyan módon lép be a tanterembe, megszámlálva a székeket, és mindig ugyanarra a helyre ül le. 

3.16.8. Mi történik, amikor egy gyermek autizmusdiagnózist kap?
Amikor egy gyermek autizmus- vagy Asperger-szindróma diagnózist kap, a következő lépés annak eldöntése,
hogy szüksége van-e speciális oktatásra. (Magyarországon ennek eldöntése a Tanulási Képességet Vizsgáló Szak-
értői és Rehabilitációs Bizottság feladata.)

Amennyiben a szakértői bizottság döntése szerint a gyermek jobb helyen van a többségi oktatási intézmény-
ben, akkor a vonatkozó törvények alapján részidőben speciális támogatásban részesülhet. Azonban a fejlődését
illető felelősség legnagyobb részben a tanárai vállán nyugszik.

3.16.9. Hogyan segíthetünk az autizmussal élő gyermeknek?
Ha az autizmussal élő gyermek nem igényel speciális oktatást, akkor nem valószínű, hogy nyilvánvaló tanulási
zavarral rendelkezne. Azonban lesznek speciális szükségletei.

Számos módja létezik a segítségadásnak a tanítás adaptálásával. Néhány javaslat következik ehhez – de te-
kintve, hogy minden gyermek különböző, ezek csupán útmutatások, és valószínűleg több más megoldás is
eszünkbe fog jutni.

3.16.10. Beszéljük meg másokkal
Beszéljünk a munkatársakkal. Bizonyosodjunk meg arról, hogy értik a gyermek viselkedését, és tudják, mit vár-
hatnak (el). Gondoskodjunk arról, hogy a kollégák megértsék, mi az autizmus.
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Lehet, hogy beszélni szeretnénk a többi gyermekkel az autizmusról. Készítsük fel őket arra, hogy egyik osz-
tálytársuk másképpen vagy furcsán viselkedhet – például váratlanul felkiált, vagy nevet, ha valamelyikük meg-
sérül. Magyarázzuk el, hogy a gyermek nem tehet erről, és ugyanolyan érzelmei vannak, mint bárki másnak. Ez
létfontosságú, mert a gyermek nagyon könnyen gúny, erőszak és ugratások célpontjává válhat, ha a többiek
nem értik őt.

– Próbáljunk listát készíteni a gyermek speciális szükségleteiről, így kidolgozhatunk egy akciótervet, és felje-
gyezhetjük a fejlődését.

– Azonosítsuk a gyermek képességeit, és építsünk az erősségeire.
– Beszéljünk a szülőkkel és minden más segítővel vagy gondozóval.

3.16.11. Más segítők támogatása
Szükséges lehet egy segítő vagy asszisztens kijelölése. Azonban próbáljuk meg elkerülni, hogy a gyermek túlsá-
gosan függővé váljon bármelyik személytől. A segítő szerepe a gyermek arra való ösztönzése, hogy önállóbbá vál-
jon, és keveredjen a többi gyermekkel. Olykor jobb egy olyan pedagógiai asszisztens kinevezése, aki az összes
gyermekért felel, de tud segíteni az autizmussal élő gyermeknek is.  

3.16.12. Segítsünk a gyermeknek elvegyülni a többiek között
Próbáljuk bevonni a gyermeket az osztály tevékenységeibe. Bátorítsuk, hogy dolgozzon együtt egy rokonszen-
ves partnerrel vagy csoporttal, de hagyjunk időt arra is, hogy egymagában legyen. Hangsúlyozzuk a tevékeny-
ségek szociális oldalát: például egy főzésóra tartalmazhatja az étel kiosztását a főzést követően. Ha a gyermek el-
utasítja a csapatjátékokban való részvételt, helyettesíthetjük azt páros játékokkal, mint a tollaslabdázás vagy a te-
niszezés, ezekben a gyermek még mindig megtanulhatja, hogyan játsszon másokkal.

Tartsuk szemmel a gyermeket a szünetekben és ebédidőben, amikor sok időt tölthet egyedül. Néhányan bol-
dogok magukban, mások mellőzöttséget vagy magányosságot érezhetnek. Segíthetünk azzal, ha találunk egy ta-
nárt vagy tanítót, akivel a gyermek beszélgethet. Ez valószínűleg hasznos lesz a szabadidő strukturálásában.

3.16.13. Vigyázzunk, hogyan beszélünk
Kerüljük a gúnyos nyelvezetet, a metaforikus beszédet vagy a túlzásokat, akár a gyermekhez magához beszélünk,
akár az osztály egészéhez. Mindig tudatában kell lennünk annak, amit mondunk, és hogy azt miként értheti félre
a gyermek. Feltehetően szó szerint érti a hallottakat.

Folyamatosan ellenőrizzük, hogy a gyermek ránk figyel, és ért bennünket. Ne féljünk megismételni, amit
mondtunk, ha azt feltételezzük, hogy első alkalommal nem értette meg. 

Amikor egy csoporthoz beszélünk, bizonyosodjunk meg arról, hogy a gyermek figyel. Főként a kisgyermek-
eknél fordulhat elő, hogy nem értik a csoporthoz tartozásukat, tehát lehetséges, hogy először a nevükön kell szó-
lítani őket, vagy csak hozzájuk beszélni, és azután az egész osztályhoz. 

3.16.14. A tananyag adaptálása 
Használjunk vizuális támogatást az olyan tantárgyak tanításában, amelyek absztrakt gondolkodást kívánnak. Az
általános iskolában például fényképek vagy képek használatával segíthetjük elő a gyermek figyelmének fenn-
tartását egy történet olvasása közben. Középiskolában illusztrációkat vagy diagramokat mellékelhetünk a mun-
kalapokhoz. Még a legjobb képességű gyermekek is hasznát fogják látni a vizuális támogatásnak.

A tanítás során kerüljük a zavaró tényezőket, mint a túlzott zaj vagy mozgás. Ha lehetséges, próbáljunk kis cso-
portokban tanítani. Általános szabály, hogy a kisebb jobb. 

Próbáljunk megfelelő szintű feladatokat összeállítani. Kezdetnek válasszunk olyan feladatot, amelyet a gyer-
mek képes megoldani, azután építsünk a sikerre. Adjunk folyamatos bátorítást, és ne korholjuk, ha hibát vét. He-
lyette mutassuk be, hogyan kellett volna megoldania a feladatot, és jutalmazzuk, amikor jól oldja meg.

Kapcsoljuk a tantárgyakat a gyermek érdeklődéséhez, különben érdektelennek fogja találni a tanulást. Pél-
dául ha a gyermek a vonatok iránt érdeklődik, használhatjuk a vonatokat kiindulópontként a műszaki tudomá-
nyok tanításában. 

Adjunk a gyermeknek extra időt a feladatok megoldásához, ha igényli, mivel nehézséget jelenthet számára az
időkeret betartása. Ez különösen a szigorú órarenddel bíró középiskolában fontos. Ugyanez az elv alkalmazandó
az évközi és érettségi vizsgáknál is.

A gyermek segítségre szorulhat a gyakorlati feladatokban. Egyesek nehéznek találják a jó koordinációt igénylő
feladatokat, pl. a ceruza használatának megtanulását, a kerékpáron való pedálozást, vagy hogy elkapjanak egy
labdát. 

3.16.15. Az órarend elkészítése
Készítsük el az órarendet, és határozzuk meg a tevékenységek sorrendjét, így a gyermek pontosan tudja, mi tör-
ténik és mikor. Kerüljük a szükségtelen változtatásokat. Az általános iskolában szükséges lehet módosított óra-
rend kialakítására. A középiskolában ellenőrizzük, hogy a gyermeknek ismerős-e a használatban lévő órarend.
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A vizuális órarendek különösen hasznosak, akár szimbólumokat tartalmaznak, akár képes vagy írott formátu-
múak. Ha elkerülhetetlen a rutin megváltoztatása, figyelmeztessük előre a gyermeket (amikor csak lehetséges).
Egy napló/határidőnapló segít a gyermeknek saját napja megszervezésében. 

3.16.16. Együttműködés a szülőkkel
A gyermeket a szülei mindenkinél jobban ismerik. Ez rendkívül fontos, mivel ugyan a gyermek esetleg nem
mutat kihívó viselkedéseket az iskolában, ennek ellenére valóságos nehézségeket tapasztalhat, különösen a di-
áktársak gorombasága, durvasága miatt.

3.16.16.1. Mit tehetnek a szülők?
A szülők mindenki másnál jobban ismerik gyermeküket, így minél szorosabb az együttműködés velük, annál si-
keresebb lesz segítő tevékenységünk. A szülők és tanárok a következőket tehetik együtt:

3.16.16.2. Egyéni fejlesztési programok kidolgozása
Szükséges lehet a szülők bevonása gyermekük iskolai rutinjának napról napra való tervezésébe. Ismertessük meg
velük gyermekük órarendjét, így segíthetnek a gyermek előző esti felkészülésében, és bizonyosodjunk meg arról,
hogy tudják, mire van szükség, és mi várható az egyes napokon. 

3.16.16.3. Tartsuk a kapcsolatot
Amit az iskolában látunk, az csak a kép fele. Beszélgessünk a szülőkkel a gyermek iskolai és otthoni szükségle-
teiről, hogy kidolgozhassuk a segítségadás legjobb módját.

3.16.16.4. Az otthoni tanulás bátorítása
Ajánljunk a szülőknek olyan otthoni tevékenységeket, amelyek arra ösztönzik a gyermeket, hogy új készségeket
alakítson ki, esetleg az iskolában tanult dolgok gyakorlati alkalmazásával. Például a szülő elviheti a gyermeket
vásárolni, hogy áthelyezze a gyakorlatba a pénzről tanultakat vagy a matematikát.

3.16.16.5. Tizennyolc éves kor után
Az autizmussal élő fiatalok oktatása nem ér véget a 18. életév elérésével, és néhányuknak a továbbtanulásra is van
esélye. Érdeklődésüktől és képességeiktől függően maradhatnak a többségi iskolában, vagy speciális iskolába
kerülhetnek. 

3.17. TANTEREM ÉS JÁTSZÓTÉR: AZ AUTIZMUS-SPEKTRUMZAVARRAL 
ÉLő GYERMEKEK TÁMOGATÁSA

3.17.1. Bevezetés

Ez a fejezet azon tanárok és egyéb iskolai dolgozók számára készült, akiknek kevés tapasztalatuk van, vagy egyál-
talán nincs tapasztalatuk az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekekkel végzett munkában. A fejezet két rész-
ből áll, az első a tantermi stratégiákról szól, a második a játszótérre fókuszál. 

A stratégiákat pontokba szedve közöljük, megkönnyítendő a tájékozódást. 

3.17.2. Mi az autizmus-spektrumzavar?
Az autizmus-spektrum zavar egy olyan gyűjtőfogalom, amely magába foglalja az autizmus, atipikus autizmus,
magasan funkcionáló autizmus, Asperger-szindróma és pervazív fejlődési zavar diagnózist.

3.17.3. Miként hat az autizmus-spektrumzavar a tanulókra az osztályban?
Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekeknek problémát okozhat az utasítások megértése és követése. Úgy
tűnhet, hogy a gyermek képes a nyelvi megértésre, azonban ez annak tudható be, hogy a gyermek követi a hely-
zetből vagy kontextusból következő vezérfonalat (kulcsot).

Például amikor az egész osztálynak címezve azt mondjuk, hogy „vegyétek fel a kabátotokat”, lehetséges, hogy
a gyermek nem érti meg az instrukciót. Azonban felveszi a kabátját, mert utánozza a többi gyereket. Talán a hely-
zeteknek való kitettség és az ismétlések során megtanulta a rutint, így a sorakozás biztosítja a kontextuális kul-
csot ebben a helyzetben. Lehetséges, hogy ugyanaz a gyermek különböző kontextusokban nem reagál ugyan-
arra az utasításra, például hogy „mindenki üljön le”. Előfordulhat, hogy a gyermek megért egyszerű instrukció-
kat, de gondot jelenthetnek a hosszabb vagy bonyolultabb utasítások. 

A legtöbb autizmus-spektrumzavarral élő gyermeknek nehézséget jelent figyelme átirányítása egyik tevé-
kenységről a másikra. Ezért időre van szükségük a kapott instrukciók feldolgozásához. Nem biztos, hogy az uta-
sítás megismétlése segít az ilyen tanulónak, mivel az ismétlés csak további feldolgozandó információt jelent. Ez
pedig még több frusztrációt okozhat a gyermeknek.
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Ennélfogva előfordulhat, hogy a gyermek követ bizonyos utasításokat, miközben képtelen más utasítások vég-
rehajtására. Olykor követi az instrukciókat, máskor pedig nem. Emiatt a következetlenség miatt a tanárok úgy
érezhetik, hogy a gyermek szemtelenül viselkedik, vagy úgy döntött, nem tesz meg valamit, amire egyébként
képes lenne. De a fenti magyarázat rámutat arra, hogy ez nem feltétlenül van így.

3.17.4. Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek kommunikációs nehézségei
Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekeknek nehézséget jelenthet szükségleteik kifejezése vagy a szóbeli
kérdésekre való válaszadás. Ha megváltozik a mondat szórendje vagy a kérdés szerkezete, előfordulhat, hogy a
válaszadás nehezebb lesz annak ellenére, hogy tudják a választ.

Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek nehéznek találhatják, hogy elismételjenek egy történetet vagy
eseményt. Egyes gyermekek képtelenek lehetnek olyan történeteket elmondani, vagy olyan témákról beszélni,
amelyek képzeletet igényelnek. A történeteket elmondhatják gondosan részletező módon, miközben képtelenek
a releváns és irreleváns információk elkülönítésére. Más, autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek azért képe-
sek lehetnek hosszasan beszélni kedvenc témáikról – mint a dinoszauruszok vagy űrhajók. 

Miközben kedvenc témáikról beszélnek, az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek „átbeszélhetnek” az
embereken, ahelyett hogy hozzájuk beszélnének. Úgy tűnhet, közömbösek más emberek érdeklődése iránt, vagy
azt várják a hallgatótól, hogy kérdéseket tegyen fel nekik, valahányszor a téma felmerül. 

Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek gyakran szó szerint értik a nyelvet, és nem értik meg a mögöt-
tes tartalmat. Az olyan kifejezések esetében, mint hogy „idejönnél, és leülnél?”, az autizmus-spektrumzavarral
élő gyermek azt hiheti, választási lehetőséget kínáltak fel, ezért esetleg nemmel válaszol. 

Hasonlóan nehéznek találhatják a testbeszéd és a benne rejlő jelentés megértését, például az arckifejezések ese-
tében, vagy ha felemeljük a hangunkat, mert azt szeretnénk, hogy fejezzék be, amit csinálnak, azaz le akarjuk ál-
lítani őket valamiben. Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek „kikapcsolhatják” a háttérzajokat, főként ha
koncentrálnak valamire, és szelektív siketnek tűnhetnek. Segíthet a visszakapcsolásban, ha a nevükön szólítjuk
őket, mielőtt utasítást adnánk vagy kérdést tennénk fel nekik.

3.17.5. Tantermi szabályok
Mivel az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekeknek problémáik vannak a szociális készségek területén, ne-
héznek találhatják az osztály szabályainak követését, vagy hogy szociálisan megfelelő viselkedést mutassanak.
Egyesek esetleg nem értik a személyes tulajdon fogalmát. Használhatják a más gyermekek birtokában levő tár-
gyakat, vagy engedély nélkül beléphetnek mások személyes terébe. Lehetséges, hogy nincsenek tudatában mások
érzelmeinek és saját viselkedésük másokra gyakorolt hatásának.

Másrészről a világ kiszámíthatatlansága miatt lehet, hogy egyes gyermekek mereven követik a szabályokat, és
nyugtalanná válnak, ha változások következnek be a rutinokban. Függővé válhatnak bizonyos felnőttektől, kor-
társaktól vagy tárgyaktól, hogy kezelni tudják a bizonytalanságot. Egyes gyermekek nagyon izgatottak lesznek,
és nem megfelelő viselkedéseket mutatnak nyugtalanságuk jeleként.

3.17.6. A szociális készségek nehézségei
3.17.6.1. A játékkészségek fejlesztése
Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek számára nem könnyű a játékszabályok követése. Nehézségei lehet-
nek a tanult készségek új helyzetekben, új anyagokkal/eszközökkel vagy akár még új személyekkel való alkal-
mazásában is. Szenzoros működési zavaraik miatt egyes gyermekek ellenállhatnak bizonyos tevékenységeknek
vagy helyzeteknek, mint a homokkal való játék, a ragasztás vagy a fizikai kontaktust igénylő játék.

Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek nehezen vesznek részt irányított feladatokban. Egyes gyer-
mekek nehéznek érezhetik azt is, hogy egyszerre egynél több információra koncentráljanak. Így a társas helyze-
tek, amikor olvasniuk kell az olyan nonverbális kommunikációból, mint a testbeszéd, és közben még figyelniük
is kell arra, hogy mit mond a beszélő, nagyon bonyolultak lehetnek a számukra. 

3.17.6.2. Hogyan segíthet a tanár az osztályban az autizmus-spektrumzavarral élő tanulónak?
– Bizonyosodjunk meg arról, hogy a gyermek figyel, mielőtt utasítást adnánk. Szólítsuk nevén a gyermeket,

menjünk közel hozzá, érintsük meg a vállát – de legyünk tudatában, hogy a gyermek kellemetlennek talál-
hatja az érintést –, vagy használjunk egy közösen egyeztetett jelet figyelme elnyerésére. 

– Az autizmus-spektrumzavarral élő emberek jobban tanulnak a „látottakból”. Használjunk demonstrációt, te-
vékenységeket és képeket a tanórákon. Vigyázzunk, hogy realisztikus képeket keressünk, mivel képtelenek le-
hetnek a nem realisztikus képek értelmezésére. A vizuális időrendek és támogatások nagyon hasznosak a vál-
tozásokra való felkészítésben és az információk értelmezésében.

– Használjunk egyszerű nyelvezetet, ne mondjunk bonyolult szavakat. Használjunk vizuális kulcsokat vagy
szimbólumokat a szavak mellett, így könnyebb követni az instrukciót. 

– Kerüljük a nem szó szerinti nyelvi formákat, mint a metaforák, gúny és szólások. Bizonyosodjunk meg arról,
hogy valóban azt mondjuk, amit értünk alatta. Ugyanakkor szánjunk időt a szólások és metaforák tanítására.
A gyermek lehet, hogy szívesen összeállít egy szótárt a leggyakoribb szavakból, amelyek értelmezésével küzd.  
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– Hagyjunk időt a gyermeknek az információfeldolgozásra az utasítás elhangzása után. Általános támpont lehet,
hogy számoljunk el tízig magunkban, miután instrukciót adtunk. Ez általában megfelelő időt biztosít a gyer-
meknek az elhangzottak megértésére.

– Egy új téma bevezetésekor vagy egy olyan elvont tartalom tanításakor, mint a szomorúság vagy a vidámság,
próbáljuk világosabbá tenni az órát azzal, hogy kapcsolatot teremtünk a gyermek élményeivel, vagy biztosít-
juk neki a megfelelő tapasztalatokat.

3.17.6.3. Aranyszabály: a konkréttól haladjunk az absztrakt felé. 
– Egy új témát próbáljunk megerősíteni annyiféle helyzetben, amennyiben csak lehetséges. Az autizmus-spekt-

rumzavarral élő gyermekek nehéznek találhatják a tanult készségek általánosítását, vagy egy már meglevő
készség újabb módon való alkalmazását. Például ha az összeadást tanítjuk, tanítsuk meg a gyermeket tár-
gyakkal, számokkal és az ujjai számlálásával is összeadni. Adjunk össze vízszintesen és függőlegesen is. 

– Fontos, hogy biztosítsunk a gyermek számára egy csendes, zavarástól mentes tanulóhelyet. A túl sok kép, éles
fény és zaj kezelése nehézséget okozhat. Hasonlóan, ha képeket használunk a tanításhoz, kerüljük a komplikált
vagy a túl sok információt tartalmazó képeket. Ezek megértése nehéz lehet az autizmus-spektrumzavarral élő
gyermek számára.

– A szabályok megszegésére vonatkozóan biztosítsunk világos következményeket. Emlékezzünk arra, hogy a
„time out” jutalmazó lehet, és így ahelyett, hogy büntetné, megerősítheti a viselkedést. 

– Legyenek következetes szabályok és rutinok az osztályban, így az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek
megérti, hogy milyen viselkedést várunk el az egyes helyzetekben. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a szabá-
lyokat vizuális eszközökön keresztül világosan elmagyaráztuk.  

– A vizuális időrendek struktúrát biztosítanak a gyermeknek a napi rutinjához, így tudja, hogy mi fog történni,
és ez csökkenti a szorongást. Elősegíti, hogy a gyermek a tanulási folyamatra koncentrálhasson.

– Szánjunk időt a gyermek szociális készségeinek, valamint annak fejlesztésére, hogy jobban megérthesse mások
érzelmeit. 

– Számos előre gyártott stratégia elérhető a tanulási eszközök piacán, mint például a szociális történetek és kép-
regény-beszélgetések. A szociális történet olyan történet, amely a társas helyzetet a gyermek szemszögéből
magyarázza, és megoldási stratégáikat nyújt az adott helyzetre.

– A képregény-beszélgetések abban segítik a gyermeket, hogy megértse más emberek nézőpontját egy adott
helyzetben.

– Kialakíthatunk saját stratégiákat is.
– Bizonyosodjunk meg arról, hogy beemeltük a család szempontjait is, tehát a kialakított társas készségek szo-

ciálisan és kulturálisan is megfelelőek mindkét helyzetben. 
– Mindezen stratégiák ellenére egyes tanulók nehéznek találhatják, hogy hosszú ideig üljenek az osztályban.

Szükségük lehet némi helyre és fizikai aktivitásra, hogy elégessék energiáikat, és képesek legyenek munkájukra
összpontosítani. 

Az autizmus-spektrumzavarral élő tanulók viselkedése és szükségletei egyénenként változóak, mint minden más
gyermek esetében. Egy stratégia, amely működik egy bizonyos gyermeknél egy bizonyos helyzetben, lehet, hogy
nem működik egy másik gyermeknél. Valójában még talán ugyanazzal a gyermekkel sem egy másik helyzetben! 

A tanítás egy dinamikus, kétirányú folyamat. Nem csupán az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek tanul.
A tanárok éppúgy fejlesztik készségeiket, ha elég érzékenyek az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek szük-
ségleteire. Vegyük ezeket a javaslatokat kiindulópontnak, majd kövessük ösztöneinket. Az autizmusbarát osztály
kialakításának legjobb módja, ha az autizmussal élő személy helyzetébe képzeljük magunkat, és az ő szemüve-
gén keresztül nézzük a világot. Az autizmus-spektrumzavarral élő emberek személyes tapasztalatainak olvasása
szintén segíthet betekintést nyerni a világukba. Élvezzük a kirándulást!

3.17.6.4. Rövid útmutató az autizmusbarát osztály kialakításához 
A nehézséget jelentő területek: Kommunikáció és nyelvi készségek
Hatásaik az osztályra: Nehézségek az utasítások megértésében és követésében
Stratégiák: A gyermek figyelmének elnyerése, mielőtt utasítást adnánk

Egyszerű nyelvhasználat vizuális promptokkal
Idő biztosítása az információfeldolgozásra
Tevékenységek, demonstrációk és képek használata

A nehézséget jelentő területek: Kommunikációs és nyelvi készségek
Hatásaik az osztályra: Nehézségek a saját szükségletek kifejezésében és a kérdések megválaszolásában

Nehézségek egy esemény elmesélésben
Stratégiák: Biztosítsunk vizuális támogatást a kommunikáció és a személyes tapasztalatokra való 

visszaemlékezés elősegítésére
Használjunk zárt végű (eldöntendő) kérdéseket a nyitott végűek (kiegészítendők) helyett
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A nehézséget jelentő területek: Szociális készségek
Hatásaik az osztályra: Nincs elképzelésük a személyes tulajdon fogalmáról 
Stratégiák: Szánjunk időt a magán és a közös fogalmának megértetésére

Használjunk vizuális támogatást ennek elősegítésére

A nehézséget jelentő területek: Szociális készségek és rugalmas gondolkodás
Hatásaik az osztályra: Nehézségek az iskolai szabályok követésében és a szociálisan elfogadható viselkedésben
Stratégiák: Legyenek következetes, világos iskolai szabályok

Használjunk szociális történeteket a szociális szabályok és az elvárt viselkedések magyarázatára

A nehézséget jelentő területek: Szociális készségek és rugalmas gondolkodás
Hatásaik az osztályra: Nehézségek a hirtelen változások kezelésében, ami szorongáshoz vezet
Stratégiák: Figyelmeztessük előre a változásokra

Használjunk vizuális időrendeket
Biztosítsunk világos szabályokat és következményeket 

A nehézséget jelentő területek: Rugalmas gondolkodás
Hatásaik az osztályra: Nehézségek más emberek érzelmeinek és a saját viselkedésük másokra gyakorolt hatásá-
nak megértésében
Stratégiák: Munkálkodjunk az érzelmek megértésén

Használjunk olyan stratégiákat, mint a képregény-beszélgetések és az elmeolvasás stb. 

A nehézséget jelentő területek: Rugalmas gondolkodás
Hatásaik az osztályra: Nehézségek a képzeletet igénylő történetek vagy témák elbeszélésében, megértésében
Stratégiák: Az új fogalmat a konkréttól az absztrakt felé haladva tanítsuk

Kapcsoljuk a gyermek tapasztalataihoz 

A nehézséget jelentő területek: Rugalmas gondolkodás
Hatásaik az osztályra: Nehézségek a tanult készségek tanulási helyzeten kívüli használatában
Stratégiák: Minden készséget tanítsunk minden lehetséges kontextusban és mindenféle módon

Tanítsunk általánosítást minden téma/fogalom tanításakor 

A nehézséget jelentő területek: Szenzoros érzékelés és rugalmas gondolkodás
Hatásaik az osztályra: Ellenállás bizonyos tevékenységeknek vagy helyzeteknek
Stratégiák: Felkészítés a változásokra

Az érzékelésbe való fokozatos bevezetés
Más lehetőségek biztosítása, ha a tanuló nem képes úrrá lenni szenzoros nehézségein
Új szenzoros tapasztalatok biztosítása a gyermek érdeklődésének felhasználásával, pl. a sárral való
játék megszokottá teszi a csúszós-iszapos textúrát

A nehézséget jelentő területek: Szenzoros érzékelés és szociális készségek
Hatásaik az osztályra: Nehézségek a koncentrálásban
Stratégiák: Zavarmentes tanulási környezet biztosítása

A szociális elvárások csökkentése tanulás közben
„Time out” engedélyezése, ha a gyermek kezd túlterheltté válni

A nehézséget jelentő területek: Szociális készségek, rugalmas gondolkodás és kommunikáció
Hatásaik az osztályra: Nehézségek a játékkészségek fejlődésében és a játékszabályok követésében
Stratégiák: Határozzuk meg a szükséges játékkészségeket, mint pl. a szerepcsere és egyezkedés, 

és összpontosítsunk ezekre
Egyszerűsítsük a játékszabályokat
Vezessük be a baráti kört vagy a haveri rendszert a kapcsolatteremtés elősegítésére 

3.18. A JÁTÉKIDő ÉS A JÁTSZÓTÉR

3.18.1. Nehézségek a játszótéren

Az ebédidő és a játékidő számos, többségi iskolában tanuló autizmus-spektrumzavarral élő gyermek számára
nehéz időszak. Minden nehézség, amellyel a gyermek a tanteremben szembesül, még szembetűnőbb lesz a ját-
szótéren. 
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A játszótér, mint egy mini laboratórium, a szociális, kommunikatív és képzeleti képességei teljes sorát követeli
meg a gyermektől a túlélés érdekében.

A strukturálatlan idő nagyon nyugtalanító, a játszótér zaja, nyüzsgése pedig nagyon félelmetes lehet az au-
tizmus-spektrumzavarral élő gyermek számára. 

A szociális készségeket érintő zavaraik miatt egyes autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek nehéznek ta-
lálhatják a játszótéri szabályok követését.

Vannak olyan gyermekek, akinek nincs elképzelésük a személyes tulajdonról, és használhatják mások tárgyait,
vagy beléphetnek személyes terükbe. 

Elképzelhető, hogy nincsenek tudatában más emberek érzelmeinek és saját viselkedésük másokra gyakorolt
hatásának. Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek esetleg nem rendelkeznek megfelelő kommunikációs
és szociális készségekkel ahhoz, hogy közeledjenek más gyermekekhez, és játékot kezdeményezzenek velük. Az
autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek gyakran viselkednek nem megfelelően, például elragadják más gyer-
mekek játékait, hogy így kezdeményezzenek fogócskázást. 

Másrészt a játszótér világának kiszámíthatatlansága miatt egyes gyermekek mereven követhetik a szabályo-
kat, és nyugtalanná válhatnak, ha bármilyen változás következik be a rutinban. Csakúgy, mint az osztályterem-
ben, függővé válhatnak bizonyos felnőttektől, kortársaktól vagy tárgyaktól, hogy kezeljék a bizonytalanságot.
Egyes gyermekek nagyon nyugtalanná válnak az efféle helyzetekben, és ez nem megfelelő viselkedésekben mu-
tatkozhat meg. 

A játékkészségek kialakítása és a játékszabályok követése nem könnyű az autizmus-spektrumzavarral élő gyer-
mek számárak. Gondot okozhat az is, hogy egy már megtanult készséget egy új helyzetben, új anyagokkal vagy
akár új személyekkel alkalmazzanak.

Néha nehéz megtudni, hogy az autizmus-spektrumzavarral élő személy kíván-e interakciókban részt venni az
ebédidő/játékidő alatt, vagy sem. Az iskolák kialakíthatják választási lehetőségek sorát, és alkalmat biztosíthat-
nak a tanulónak arra, hogy megtanuljon játszani a játszótéren. Ha ilyenkor a gyermek még mindig az egyedül-
létet választja, legalább tudjuk, ez egy valódi választás.

3.18.2. Hogy könnyebb legyen a játszótéren 
Lehet, hogy kint a játszótéren kell dolgoznunk olyan alapvető játékkészségek kialakításán, mint a szerepcsere, a
szabályok megértése, az egyezkedés. 

Ez a fejezet inkább a játszótér megfelelő légkörének kialakításához ad ötleteket, amelyben a gyermek interak-
cióba léphet, és képes lehet kezelni az ebéd- és játékidőt, miközben megtanulja ezeket a készségeket. 

3.18.2.1. Őrangyalok
Számos általános iskola azzal a felelősséggel ruházza fel ötödikes-hatodikos tanulóit, hogy viseljék gondját a se-
bezhető tanulóknak a játszótéren. Ezek a mentorok speciális nevet kaphatnak, mint például őrangyalok, mento-
rok vagy játszótéri kopók. Hordhatnak speciális sapkát, karszalagot vagy jelvényt, hogy a többi gyermek tisztá-
ban legyen a szerepükkel. 

A mentornak kiválasztott gyermekeket ki kell képezni, hogy megértsék a felelősségüket. Ez a felelősség tar-
talmazhatja az általános játszótéri fegyelem fenntartását, vagy segítségnyújtást azoknak a gyerekeknek, akiknek
nincsenek játszótársaik, hogy elfoglalják magukat valamiféle játéktevékenységgel. 

A mentori rendszer segíthet a sebezhető tanulóknak, és fejleszti a mentorok önbizalmát is. Ez azt is jelenti,
hogy a gyermekekről való gondoskodás felelőssége megoszlik az iskolán belül. 

3.18.2.2. Barátkozó állomások
Kijelölhető egy speciális pad vagy terület a játszótéren, amelyet „barátkozó állomásnak” nevezhetünk. Egy útjelző
vagy más tábla jelölheti a barátkozó állomást. Bármelyik gyermek, akinek nincs játszópajtása, odamehet a barát-
kozó állomásra, és a játszótéri támogató asszisztens kitalálhat egy játékot, hogy segítse az autizmus-spektrum-
zavarral élő gyermek más gyermekekkel való interakcióját.

Ha az iskolánkban már léteznek őrangyalok, megtaníthatjuk őket a barátkozó állomás ellenőrzésére is. 

3.18.2.3.Haveri rendszer
Ez a baráti kör kialakításának első lépése. Itt a tanár kiválaszt néhány gyereket az osztályból, hogy legyenek az
autizmus-spektrumzavarral élő gyermek speciális haverjai a szabadidőben. Fontos, hogy a tanár szenteljen időt
arra, hogy tisztázza az egész osztály előtt: mindenkinek vannak erősségei és gyengeségei, és nagyon fontos, hogy
segítsünk annak, aki támogatásra szorul bizonyos alkalmakkor, mindezt anélkül, hogy aláásnánk az erősségeit
vagy képességeit. 

Amikor havert választunk az autizmus-spektrumzavarral élő tanuló számára, bizonyosodjunk meg arról, hogy
tekintettel vagyunk a tanuló preferenciáira. Máskülönben a tanuló ellenállhat annak, hogy a haverjával töltse az
időt. Korlátozzuk a haverok számát. A megfelelő választás öt vagy hat gyerek. Ez mind az autizmus-spektrum-
zavarral élő gyermeknek, mind társainak biztosít egy kis változatosságot, miközben alkalmat ad a természetes ba-
rátkozásra.
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Azért, hogy a haverok speciális érzése kialakuljon, kaphatnak egy speciális haveri sapkát, karszalagot vagy
matricát. 

Határozzuk meg a haverkodás alapszabályait. Például kérjék az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek en-
gedélyét, mielőtt segítséget nyújtanak, figyeljenek a gyermek szükségleteire, vagy nézzenek felnőtt segítség után
bármilyen probléma esetén.

Legyünk körültekintőek, hogy a haverok ne kezdjék terhesnek érezni felelősségüket. 
A haveri rendszer nagyon hatékony lehet a kulcsfontosságú első és második szakaszban. 

3.18.2.4. Baráti kör
Ez a haveri rendszer formálisabb változata. Ezen a ponton ismét el kell magyaráznunk az egész osztálynak az au-
tizmus-spektrumzavarral élő gyermek erősségeit és nehézségeit, majd önkéntes jelentkezőket kell kérnünk, akik
a tagjai lennének a gyermek baráti körének.

Egyes gyermekek esetében jobb, ha az autizmus-spektrumzavarral élő tanuló maga nincs jelen ezen az ala-
kuló találkozón. De a gyermeket informáljuk arról, hogy az osztály róla fog megbeszélést tartani, és segíteni pró-
bálunk neki.

Általában az osztályok tanulói nagyon lelkesen jelentkeznek. Ismét hangsúlyoznunk kell: győződjünk meg
arról, hogy a kör mérete nem túl nagy. Az ideális méret hat-nyolc gyermek.

Ha az osztály „haverjai” a kör tagjai akarnak lenni, engedjük meg ezt. Félig máris csatát nyertünk.
Ha már kialakult a baráti kör, a tanárnak kell levezetnie heti rendszerességgel a találkozókat, ahol a kör – az

autizmus-spektrumzavarral élő gyermekkel együtt – előhozakodhat a támogatási stratégiákkal. A baráti kör ál-
talában rövid távú projekt, a vezetőnek lassacskán hátra kell húzódnia, és a formális találkozók száma kb. tíz hét
elteltével csökkenthető.

A végső cél az, hogy az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek természetes úton alakítson ki barátságokat
a körből, az osztály többi tanulója pedig megértse az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek nehézségeinek
természetét.

3.18.2.5. Ebédidős klub és csendes sarok
Egyes gyermekeket az udvari játék nagymértékben túlterhelhet. Szükségük lehet egy csendes zónára a játszóté-
ren, ahol egy kis időt a tevékenységektől távol tölthetnek.

A csendes sarokban is biztosíthatunk némi strukturált tevékenységet, amelyben az autizmus-spektrumzavar-
ral élő tanuló részt vehet, mivel egyes gyermekeknek gondot okoznak a strukturálatlan tevékenységek.

A nagyobb gyermekekkel létrehozhatunk ebédidős klubokat. Ezek a gyermek érdeklődési körébe tartozó te-
rületekre koncentrálnak, mint például a számítógépes vagy zenei klub. Az ilyen klub esélyt adhat az autizmus-
spektrumzavarral élő tanulónak arra, hogy kitűnjön abban, amiben jó, és megossza ismereteit más, hasonló ér-
deklődésű gyerekekkel. 

Jegyezzük meg: mindig fontos, hogy a normális barátságban van egy „adok-kapok” (egyfajta kölcsönösség)
elem; és a hasonló érdeklődésű emberek csoportjában a tanuló úgy fogja érezni, jobban elfogadják őt. 

Az összes felsorolt elképzelés kipróbálása ellenére lehetséges, hogy egyes autizmus-spektrumzavarral élő ta-
nulók nem kívánnak részt venni semmilyen társas csoportban, és szükségük lehet a magányosan töltött időre,
mivel a társas interakciók követelményeit túlságosan nagynak találják. Hagyjuk meg a tanuló önállóságát ebben.
Mivel megpróbálkoztunk a barátságok kialakításával, biztosak lehetünk benne, hogy ez valóban az ő választása. 

Egyes gyermekek szívesen segítenek tanáraiknak a tanórákra való előkészületekben. Ha iskolánkban meg-
oldható, ez is egy további lehetőség. 

Mindezek az ötletek nem csupán az autizmus-spektrumzavarral élő tanulók, hanem az iskola egy sor más ta-
nulója számára is előnyösek lehetnek.

3.19. A SZÜNETBELI ÉS EBÉDIDőS PROBLÉMÁK MEGÉRTÉSE – 
ÚTMUTATÓ AZ AUTIZMUS-SPEKTRUMZAVARRAL ÉLő TANULÓKHOZ

3.19.1. Bevezetés

A szabadidő, mint például az ebédidő, az óraközi szünetek és az iskola előtti vagy utáni szabadidő számos ne-
hézséget okoz az autizmus-spektrumzavarral élő tanulóknak. Ebben a fejezetben meghatározzuk a fő problémá-
kat, és ajánlunk néhány megoldást. Ugyan komplex problémákról van szó, de felvázolunk bizonyos lehetséges
stratégiákat, amelyek segíthetnek néhány tanulónak.

A szabadidő alatt számos probléma jelentkezhet.
Az ebédidő nagyon ijesztő az autizmus-spektrumzavarral élő tanulónak. Ha nehézségeink vannak a szociális

viselkedés megértésével, ha érzékelésünk túlzottan érzékeny, a kiszámíthatatlanságot pedig stressznek érezzük,
mi lehetne rosszabb egy gyermekekkel, hangokkal, szagokkal és rengeteg mozgással teli ebédlőnél?
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„Jeff (14 éves) 8 évesen egy fiúiskolába járt. Nagyon izgatottá vált ebédidőben a zajos, nyüzsgő ebédlőbe tartva.
Nem szerette, ha mások nézik, miközben eszik. Még otthon is inkább a hálószobájában evett, ha vendégeik voltak.”
(Cumine, 1998)

Az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekeknek három területen vannak problémáik: 
– kommunikáció,
– szociális kapcsolatok,
– a képzelet és kreativitás hiánya.

Az autizmus-spektrumzavarral élő tanulók szeretik a rendezettséget és a rutinokat. A gyerekek szabadidejükben
barátkoznak és csoportokat alakítanak. Ez azonban problémát jelent az autizmus-spektrumzavarral élő gyer-
mekeknek, mivel nehezen értik meg a tréfákat és a szólásokat, szociális képességeik fejlődése pedig problémás.
Félelmet kelthet bennük, hogy nem tudnak olvasni a „testbeszédből”, és hogy nagyon nehezen tanulják meg a szo-
ciális szabályokat. 

Az autizmus-spektrumzavar magába foglalja az autizmust és az Asperger-szindrómát is. Ezek a nehézségek
izolációhoz és megfélemlítettséghez, gyötrelmekhez vezethetnek. A megfélemlítettség pedig dühöt és agressziót
eredményezhet. 

„Még annak megállapítása is igényel bizonyos szintű szociális kompetenciát, hogy milyen cselekmény számít erő-
szakosnak. Élénken emlékszem a fájdalmas zavarodottságra, nem igazán tudtam, hogy ami történt, szándékos vagy
véletlen volt, vajon meg kellett történnie, vagy sem. A többi gyerek viselkedése szinte mindig zavarba ejtő vagy fe-
nyegető volt; csak most visszatekintve vagyok képes ezek egy részét zsarnokoskodásként azonosítani.” (Sainsbury,
2000)

A legtöbb „incidens” a szünetekben és ebédidőben történik, és nem jelentik a tanárnak. Lehetséges, hogy a szü-
lők sem szereznek tudomást a dologról, mert az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekek gyakran nem oszt-
ják meg érzéseiket szüleikkel, amikor hazamennek az iskolából.

3.19.2. Mi segíthet?
3.19.2.1. Tanulói tudatosság
Létfontosságú, hogy az összes tanuló megértését elősegítsük, bár ezt megfelelő érzékenységgel kell tennünk. Nö-
velheti az empátiát, és csökkentheti az előítéleteket, ha egészségügyi állapotokról, fogyatékosságokról és a spe-
ciális szükségletek bármelyik típusáról szóló ismereteket tanítunk. 

Például ha a cukorbetegségről vagy az epilepsziáról szóló összejövetelen ezeket a témákat az Asperger-szind-
róma témája követi, ez növelni fogja az elfogadást anélkül, hogy a figyelmet a speciális szükségletű egyénre irá-
nyítaná egy izolált helyzetben.

A múltban helytelennek tartották az emberek „címkézését”. Mára a diagnózist pozitívan fogjuk fel, mivel út-
jelző táblaként szolgál, és előmozdítja a megértést. Ösztönözzük az egymás iránti toleranciát és tiszteletet.

3.19.2.2. Zéró tolerancia az erőszakos eljárásokkal szemben
Egy erőteljes „nincs erőszak” programot kell érvényre juttatnunk, és ebben muszáj következetesnek lennünk.
Az incidenseket ki kell nyomozni, és a gyermekeket arra kellene bátorítani, hogy számoljanak be mindenféle
megfélemlítő viselkedésről. Létfontosságú a megfigyelés az osztályteremben és azon kívül is. A pedagógiai asz-
szisztensek általában nagyon is tudatában vannak a kortársak kapcsolatainak, és gyakran észlelnek bizonyos
helyzeteket, vagy a fülükbe jutnak a gyermekek megjegyzései. Ezeket dokumentálniuk kellene, és „jelezniük” a
munkatársaknak. 

Megoldás lehet az ülésrend megváltoztatása, illetve az olyan problémák, mint a verbális bántalmazás (szidal-
mazás, gúnynév adása) megvitatása és kezelése egy osztályfőnöki óra vagy egy gyűlés keretében.

A tanulóknak magabiztosan elő kell állniuk, és beszélniük kell olyankor, ha bármiféle zsarnokoskodást ta-
pasztalnak, és tisztában kell lenniük ennek fontosságával.

„A zsarnokoskodás bejelentés nélkül maradhat, vagy lehet, hogy nem kezelik megfelelően. Az izoláció és a magány
alulteljesítéshez vezet, és még a mentális egészségügyi problémák kialakulásának veszélye is fennáll, ha az izolá-
ció felderítetlen, és a gyermek támogatás nélkül marad.” (Gething, 2001)
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3.19.2.3. Szupervízió
Elengedhetetlen a strukturálatlanul töltött idő megfelelő felügyelete.

„Az ebédidő a nap legszociálisabb és egyben legkevésbé strukturált időszaka. Sok gyermek számára ez azt jelenti,
hogy lazíthat, és egy kis feloldozást kap a napi követelmények alól. A struktúra hiánya és a szünet szociális termé-
szete a lehetséges viselkedési problémák és a társas konfliktusok elsődleges időszakává teszik a nap ezen szakát.”
(Baker, 2003).

Fontos, hogy a megfigyeléseket megosszuk meg és megbeszéljük a kollégákkal, azaz kommunikáljuk a problé-
mákat a többi munkatárs felé, mert így megtehetők a szükséges lépések. 

3.19.2.4. Menedékhely
A menedék egy biztonságos hely a tanuló számára, ahova elvonulhat. Ez lehet egy tanterem vagy az iskola egy
olyan területe, amely az egész intézmény által ismert. Lehet a „speciális szükségletek részlege” vagy egy, a tanuló
által választott hely, mint a könyvtár vagy a számítógépterem. 

„Fontos annak felismerése, hogy az Asperger-szindrómás gyermekeknek gyakran valódi igényük van az egyedül-
létre.” (Sainsbury, 2000)

Tájékozódjunk arról, hogy más tanulók miként fogadják a menedékhelyet; gondoljunk arra, hogy megbélyegzés
kötődhet hozzá. Ha a megfigyelések és a kapott információk azt sugallják, hogy „gond” van a menedékkel, stra-
tégiákat kell kialakítanunk a probléma leküzdésére. 

Ennek egyik módja lehet, ha tudatosítjuk az egész iskolában, hogy ennek a helynek számos funkciója van.
Lehet például az a hely, ahol egy tanuló segítséget kaphat a házi feladatához, vagy az a létesítmény, ahol a diá-
kok az adománygyűjtést beszélik meg. Vegyük fontolóra, hogy a menedékhely hasznosítható lehet tanítás előtt
és után is. Nehéz lehet kitalálni, hogy mi a legjobb a tanulónak. Minden ember különböző, és meg kell találnunk
az egyensúlyt a menedékhelyre való elvonulás bátorítása és a társas interakciók jelentősége között. 

„Emlékezzünk arra, amikor felmerül az integráció kérdése, hogy az egy folyamat, nem pedig egy elhelyezés.” (Jor-
dan, 1993).

A tanuló, megismerése, a jó megfigyelés és a személyzet tagjai közötti hatékony kommunikáció segíteni fog annak
eldöntésében, hogy előnyös-e a menedékhelyre való gyakori visszahúzódás.

3.19.2.5. Valaki, akivel lehet beszélni
A tanuló osztályban való megfigyelése közben felfedezhetünk egy társat, akiből „ebédidős haver” válhat. Be-
vonhatjuk őt, hogy alkalmanként vagy rendszeresen töltse együtt az ebédidejét az autizmus-spektrumzavarral élő
tanulóval. A „haveri” rendszer alkalmazható óraközi szünetekben is, vagy segíthet a közlekedés során, pl. a bu-
szozásnál.

Fontos az is, hogy mindig legyen egy elérhető felnőtt, akivel beszélhet, ha szükséges. Azonban a gyermek nem
válhat függővé egyetlen személytől, mivel előfordulhat, hogy nincs jelen az illető, ez további stresszhez vezethet.

A strukturálatlan időben a viselkedést gondosan ellenőrizni kell.

„Az autizmussal élő gyermekek – saját érzelmeik kifejezésre való képtelenségük miatt – gondos megfigyelést és el-
lenőrzést igényelnek, hogy feltárjuk, miként birkóznak meg a helyzetekkel.” (Wing, 1996)

3.19.2.6. Ebédidős klubok
Az ebédidős klub jó ötlet, különösen ha a tevékenysége a tanuló speciális érdeklődési körébe tartozik. Bizonyo-
sodjunk meg arról, hogy a tanuló aktívan részt vesz a társaság tevékenységében, azaz nem marad egyedül, illetve
nem izolálódik.

A zenei és drámaklubok különösen hasznosak. A dráma fejleszti a testbeszéd és arckifejezések megértését. Ha
a gyermek nem akar részt venni a színészkedésben, vannak más lehetőségek is arra, hogy segédkezzen: pl. jel-
mezkészítés, sminkelés, világítás, díszlettervezés stb.

3. Szemelvények a National Autistic Society információs anyagaiból és módszertani füzeteiből

97

IV_ASZK NYOMDAI_Layout 1  2011.02.17.  16:21  Page 97



„A lehetőség, hogy megfigyeljék, mások hogyan használják testüket, arcukat és hangjukat az érzelmeik kifejezé-
sére, túlságosan nagy ahhoz, hogy gyermekeink elszalaszthassák.” (Willey, 2003)

Mindamellett legyünk tudatában, hogy a tanulót esetleg olyan dolog érdekli – pl. a rajzolás –, amely „iskolán kí-
vüli” kikapcsolódásként szolgál a számára. Ez lehet rekreációs tevékenység, amely segíti a tanulót a lazításban. Így
a tevékenység bátorítását a személyes életterébe való beavatkozásként élheti meg, az otthon és az iskola össze-
mosódásaként, ettől pedig kényelmetlenül érezheti magát. Legyünk óvatosak bizonyos ebédidős tevékenységek-
kel, mint például a szemét összegyűjtése, ami büntetésnek tűnhet. Az autizmus-spektrumzavarral élő tanulónak
struktúrára van szüksége, azonban fontos, hogy megértsük a különbséget a „struktúra” és az „utasítás” között. 

„A struktúra, amelyre az Asperger-szindrómás gyermeknek szüksége van (…), a rendre utal, nem a kontrollra.” (Sa-
insbury, 2000)

3.19.2.7. Szociális készségek, önismereti órák
Ezek az önbizalom növekedését biztosíthatják. Heti egy óra 6-8 héten keresztül nem tűnik soknak, de jelentős
különbséget eredményezhet a tanuló megértésének és a szociális jelek értelmezésének fejlődésében, az olyan tár-
sas készségeik gyakorlásában, mint a szerepcsere és a másik meghallgatásának képessége.

A különféle érzelmeket (mint például a düh, meglepődés, félelem, izgatottság) mutató emberek képeinek gyűj-
tése magazinokból, újságokból, majd a képek megbeszélése nem költséges tevékenység. Léteznek olyan szociá-
lis készségfejlesztő kiadványok is, amelyek strukturált programot kínálnak. 

„A beszélgetés alapkészségeit jellemzően mindaddig tanítanunk kell, amíg zökkenőmentesen nem megy a beszél-
getés. Ezek a készségek az alábbiak:
1. a beszélgetés fenntartása,
2. a beszélgetés megkezdése,
3. témaváltás,
4. tömör kifejezésmód,
5. érzékeny témák előadása,
6. annak kimutatása, hogy megérti mások érzéseit.”
(Baker, 2003)

Jobb, ha a szociális készségfejlesztő csoport kis létszámú, és nem csupán autizmus-spektrumzavarral élő tanu-
lókból áll. Vonjunk be félénk tanulókat, akik nehezen barátkoznak, vagy önbizalomhiányt mutatnak. A csoport
tagjainak összeválogatásáról gondoskodhatnak akár a tanárok, akár a pedagógiai asszisztensek. Körültekintő-
nek kell lennünk a tekintetben, hogy az összes tanuló szükségletei összeegyeztethetőek legyenek annak érdeké-
ben, hogy támogató tanulási környezetet tudjunk kialakítani. A foglalkozásokat az odajáró tanulókra kell
„szabni”. Az egyes alkalmak értékelése jelezni fogja a tanulók szükségleteit, és lehet, hogy egy bizonyos témánál
tovább kell időznünk, mint ahogy azt eredetileg terveztük. Írhatunk egyéni fejlesztési tervet a szociális készsé-
gek tréningjéhez, amit felhasználhatunk a fejlődés követésének eszközeként. 

„Mivel a szociális készségek fontos összetevői az életben való sikerességnek, biztosítanunk kell, hogy az autizmus-
spektrumzavarral élő gyermekek elsajátítsák ezeket, vagy megtanuljanak bizonyos szociális szabályokat annak kom-
penzálására, ami nem alakul ki természetes úton, és mindezek eredményeképpen életvezetésük sikeressé válhas-
son.” (Baker, 2003)

A düh kezeléséhez hozzáláthatunk a „kiváltók”, valamint a kezelésükhöz és leküzdésükhöz vezető út megbe-
szélésével. Jó ötlet a csoport bevonása a megoldáskeresésbe, a sikeres stratégiák pedig segíthetnek a tudatosság
kialakításában. Pozitív lehet, ha alkalmat adunk ezen érzelmek feltárására, de ne feledkezzünk meg arról sem,
hogy az olyan szakmai szolgáltatók, mint például a pszichológiai intézetek, jelentős tapasztalattal bírnak ezen a
téren, és szükség lehet arra, hogy a tanulót hozzájuk irányítsuk. 

3.19.2.8. Szociális történetek
Ha a tanuló aggódik bizonyos helyzetek miatt, például hogy mit tegyen egy esős szünetben, két lehetséges meg-
oldás kínálkozik. Például segíthet egy kapcsolódó szociális történet megírása. 
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3.19.2.8.1. A kártyarendszer
A kártyára vagy leckefüzetbe írt pontokba szedett felsorolás irányt mutathat, hogy mit tegyen a tanuló, például:
– hova menjen,
– mit csináljon,
– kit látogasson meg,
– hova mehet, ha ideges, vagy elege van.

Ez kijelöli a követendő strukturált eljárást a tanuló számára.

3.19.2.9. Konklúziók
Fontos megjegyeznünk, hogy minden autizmus-spektrumzavarral élő tanuló más és más. A stratégiák, amelyek
egyiküknél működnek, esetleg kevésbé sikeresek másoknál. Nagyon fontos, hogy rugalmasak legyünk, és vizs-
gáljuk felül megközelítésünket. A legfontosabb dolog, amire emlékeznünk kell, hogy minden autizmus-spekt-
rumzavarral élő tanulónak lehetnek problémái a strukturálatlan időben. Ha a tanárok igyekeznek megérteni, a
személyzet és a többi tanuló pedig támogatja a tanulót, ezek a nehézségek csökkenthetők. 

3.20. AZ ASPERGER-SZINDRÓMÁVAL ÉLő HALLGATÓK 
TÁMOGATÁSA A FELSőOKTATÁSBAN

3.20.1. Bevezetés

Ez a fejezet a felsőoktatási intézmények és egyetemek azon munkatársai számára készült, akik Asperger-szind-
rómával vagy magasan funkcionáló autizmussal élő hallgatókat támogatnak, vagy esetleg a jövőben támogatni
fognak. Az információk a teljes személyzetet érintik, de különösen fontosak az előadók, a tutorok, a fogyatékkal
élő hallgatókkal foglalkozó csoport, illetve a koordinátor és az elhelyezkedést támogató személyzet számára. 

3.20.2. Mi az Asperger-szindróma?
Az Asperger-szindróma egy autizmus-spektrumzavar (ASD). Egy egész életen át fennálló fejlődési zavar, amely
befolyásolja a személy kommunikációjának és a körülötte lévő emberekhez való viszonyulásának módját.

Az Asperger-szindrómával élő személyek általában átlagos vagy átlag feletti intelligenciával rendelkeznek. A
társas interakciók azonban nehézséget jelenthetnek a számukra, és magas szintű stresszt és izgatottságot élhet-
nek meg.  

Az állapot különféleképpen jelenik meg az egyes személyeknél, de minden autizmus-spektrumzavar (beleértve
az Asperger-szindrómát is) diagnózissal élő személynél fennáll a világ értelmezésének nehézsége. Számos közös
vonás jellemzi az Asperger-szindrómával élő személyeket, köztük a következők:
– A kommunikáció nehézsége – az Asperger-szindrómával élő személyek gyakran nagyon gördülékenyen be-

szélhetnek, azonban nehezen kezdeményeznek beszélgetéseket, nehezükre esik a csevegés, és úgy tűnik, hi-
ányzik belőlük az érdeklődés mások mondandója iránt. A beszélt nyelvet meglehetősen szó szerint érthetik,
de küzdenek a metaforák és a gúny megértésével is. 

– A szociális kapcsolatok nehézsége – számos Asperger-szindrómával élő személy vágyik arra, hogy társas kap-
csolatai legyenek, azonban nehéznek bizonyul számukra azon szociális szabályok megértése, amelyeket mások
elfogadnak. Ide tartozik az is, hogy nem tudják, mit kell tenni, amikor együtt vannak másokkal. A csoportos
környezet különösen megterhelő lehet, igen nehezen barátkoznak. Az Asperger-szindrómával élő szemé-
lyeknek gondot jelenthet a nonverbális jelek és arckifejezések értelmezése is.

– A kreatív/imaginatív és rugalmas gondolkodás nehézsége – az Asperger-szindrómával élő személyek gyak-
ran nehéznek találják, hogy absztrakt módon gondolkodjanak, és nehezen kezelik a változásokat. A napirend
változása, valamint a dolgok nem terv szerinti alakulása stresszt és nyugtalanságot eredményezhet. Nehézsé-
get okoz az is, hogy kitalálják, mit gondol valaki más.

Az Asperger-szindrómával élő személyek kialakíthatnak különös érdeklődést valamely terület iránt. Ez hasznos
lehet a felsőoktatási környezetben, mivel a hallgató képes lehet az idejét az egyéni érdeklődésének megfelelő
témák tanulmányozásával tölteni. Gyakran szeretik a rutinokat. 

Számos Asperger-szindrómával élő személy küzdhet szenzoros feldolgozási nehézségekkel, és túlterhelheti a
túl sok szenzoros információ. Például kellemetlenül érezhetik magukat egy csevegő hallgatókkal teli hatalmas elő-
adóteremben. Olykor a fénycsövekkel való világítás lehet különösen zavaró számukra. A túl sok szenzoros in-
formáció meggátolhatja a hallgatót a tananyag feldolgozásának folyamatában. 

Ezek az állapot fő jellegzetességei, de az egyéni jellemzők nagyon változatosak lesznek. Nyilvánvalóan min-
den személy egyedi eset, és ekként kell bánni vele – minden Asperger-szindrómával élő személynek megvannak
a maga sajátos szükségletei. 
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3.20.3. Az Asperger-szindróma pozitív aspektusai
Az Asperger-szindrómával élő emberek számára küzdelmes lehet az egyetemi élet, és más hallgatóknál több tá-
mogatást igényelhetnek annak érdekében, hogy a lehető legjobban ki tudják aknázni akadémikus képességeiket. 

Azonban az Asperger-szindrómával élő személyek számos készséget és erősséget hoznak az egyetemre, ame-
lyek nem hagyhatók figyelmen kívül. Egyedülálló képességeik, eltérő gondolkodásmódjuk és a világra vonatkozó
eltérő tapasztalataik változatosságot hoznak az intézménybe, és ezzel gazdagítják a hallgatói közösséget. Lelke-
sedés, pontosság, elszántság és megbízhatóság – mindezek azon számos tulajdonság közé tartoznak, amelyekkel
az Asperger-szindrómával élő hallgatók hozzájárulnak a kurzusokhoz. 

Sok Asperger-szindrómával élő személynek az egyetemre való bekerülés jelentheti az első olyan helyzetet
élete során, amelyben nincsen kiközösítve. Itt lehetnek más hallgatók, akik osztoznak a matematika vagy a tör-
ténelem iránti szenvedélyükben, és lehetnek olyan emberek, akik végül elfogadják őket olyannak, amilyenek. 

3.20.4. Milyen hatással lehet az Asperger-szindróma valakire egy egyetemen?
Az Asperger-szindrómával élő hallgatók a stressz és nyugtalanság magasabb szintjét élhetik át, mint más hall-
gatók. Ráadásul lehetséges, hogy a stresszt és nyugtalanságot előidéző okok esetükben eltérnek azoktól, amelyek
az átlag hallgatói populációnál jelentkeznek. Például úgy tűnhet, hogy az Asperger-szindrómával élő hallgató kö-
zönyös egy bizonyos feladatot illetően, azonban nagyfokú izgatottságot élhet át, ha megváltoztatják az órarendet.

Az is lehetséges, hogy a számos felsőoktatási intézmény által meghonosított tanulási stílus kihívást jelent az As-
perger-szindrómával élő emberek számára, például az önállóan irányított tanulás vagy a csoportmunkában végzett
diszkussziók. Ez azt jelenti, hogy a tanulás és tanítás egyes vonatkozásaiban egyéni támogatásra van szükségük.

Az Asperger-szindrómával élő hallgatók küzdhetnek a verbális információk feldolgozásával, így lehetséges,
hogy nyomtatott PowerPoint diákkal kell megtámogatni az előadásokat.

Az Asperger-szindrómával élő fiatal emberek számára különösen küzdelmesek lehetnek az egyetemi élet szo-
ciális vonatkozásai, valamint az otthontól távoli élet követelményeinek menedzselése.

Ha úgy tűnik, hogy egy hallgató küzd, esetleg több támogatásra van szüksége az előadásokon kívül. Például
eleinte nehéznek találhatják, hogy ellássák magukat, vagy beosszák a pénzüket. Ezek a problémák, kihathatnak
az előadásokon és a konzultációkon tanúsított viselkedésükre. Egyes hallgatóknak magas szintű támogatásra
van szükségük, vagy arra, hogy tanulmányaik teljes ideje alatt az egyetemen belül kapjanak szállást. 

Az Asperger-szindróma hatással lehet arra, hogy a személy hogyan:
– készül fel az egyetem megkezdésére és elhagyására,
– igazodik el az egyetem területén és környékén,
– birkózik meg az előadásokkal,
– szervezi munkaterhelését,
– tudja értelmezni az akadémikus követelményeket és tanítási stílusokat,
– készül fel a vizsgáira,
– menedzseli életvezetését,
– kezeli az egyetemi élet szociális vonatkozásait.

3.20.5. Támogatás az egyetem megkezdésekor
Az Asperger-szindrómával élő hallgatók gyakran több támogatást és felkészítést igényelnek, mielőtt megkezdik
az egyetemet, mint mások. Szükséges lehet, hogy lehetőséget kapjanak az egyetem meglátogatására a szorgalmi
és vizsgaidőszakon kívül, így akkor ismerkedhetnek meg vele, amikor még nincs tele emberekkel. Világos út-
mutatásra van szükségük, hogy mikor és mit kell tenniük, például ha be kell jelentkezniük az orvosi rendelőbe,
vagy meg kell jelenniük a hallgatói önkormányzatnál, stb. 
A mindennapi életvezetés során is szükségük lehet támogatásra vagy speciális eszközökre. 

3.20.5.1. Felkészülés az egyetem megkezdésére
– Gondoskodjunk arról, hogy egyértelmű információk legyenek elérhetőek a kiadványokban és a weblapokon

arról, hogy milyen támogatások érhetők el, és azok hogyan vehetők igénybe.
– Gondoskodjunk arról, hogy a jelentkezési lapok – egyértelműen láthatóan – lehetőséget adjanak a személynek

arra, hogy közölhesse, Asperger-szindrómával él.
– Fogalmazzunk meg az egész egyetem számára útmutatókat/protokollt arról, hogy miként fogadjuk és támo-

gassuk az autizmus-spektrumzavarral élő hallgatókat.
– Nevezzünk ki egy kulcsszemélyt (általában a fogyatékkal élő hallgatók koordinátorát), aki egyértelmű fele-

lősséggel bír az Asperger-szindrómával élő hallgatók támogatásáért.
– Keressük meg azokat a helyi és nemzeti szervezeteket, amelyekhez csatlakozhatunk.
– Biztosítsuk, hogy minden munkatársunk legyen a megfelelő információk birtokában, és tartsunk felvilágosító

üléseket.
– Gondoskodjunk arról, hogy egyértelmű jelek, világos térképek és tervek legyenek megtalálhatók az egyetem

környékén.
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– Határozzunk meg a személy számára egy „biztonságos” helyet az egyetem területén, ahova elmehet, ha túl-
ságosan nyugtalanná válik, ahova visszavonulhat a társas elvárások elől.

3.20.5.2. Hogyan vehető igénybe a támogatás?
A leghasznosabb lépés a fogyatékkal élő hallgatók koordinátorával való kapcsolatteremtés. Minden felsőoktatási
intézményben kell lennie egy hallgatói szolgálatnak vagy központnak a sérült hallgatók számára, ahol speciális
szakemberek segítenek a hallgatóknak hozzáférni a a szükséges támogatáshoz. 

Az egyetemre készülő, Asperger-szindrómával élő személy ideális esetben az egyetem megkezdése előtt kap-
csolatba lép a fogyatékkal élő hallgatók támogató szolgálatával, hogy biztosítva legyen minden támogatás ren-
delkezésre állása. Ha a hallgató már az egyetemen van, és még nem lépett kapcsolatba a szolgálattal, érdemes arra
biztatni, hogy a lehető leghamarabb keresse azt fel. Nagy-Britanniában jelenleg már létezik törvényi védelem is
a sérüléssel élő hallgatók számára.

Az Egyesült Királyságban 2002 óta jogerős a „Speciális oktatási szükségletek és sérülések törvénye”. Ez a tör-
vény jogi keretet biztosít a sérüléssel élő hallgatók számára (beleértve az Asperger-szindrómával élőket is) a fel-
sőoktatás hozzáférhetőségére, és szándéka, hogy a szervezeteket felelősséggel ruházza fel az „indokolt korrek-
ciók” megtételére, ha szükségesnek ítélik a személy sérülése miatt.

3.20.6. A sérüléssel élő hallgatók kedvezményei
A sérüléssel élő hallgatók kedvezményeiket az Egyesült Királyságban a helyi oktatási hatóságoktól igényelhetik.
A kedvezmények valódi különbségeket eredményeznek az Asperger-szindrómával élő hallgatók számára, mivel
nem-egészségügyi személyi asszisztens, speciális eszközök, utazási és egyéb költség-hozzájárulások vehetők
igénybe. Ezek elérhetőségéről a fogyatékkal élő hallgatók irodájának információval kell rendelkeznie. 

3.20.6.1. Hogyan segíthetik az egyetemek az Asperger-szindrómával élő hallgatót?
– Gondoskodjunk arról, hogy a teljes személyzet tudja, milyen támogatások léteznek, és azok hogyan vehetők

igénybe.
– Legyünk rugalmasak és kreatívak a hallgatókkal való munka során, hogy megállapíthassuk, miként elégíthe-

tők ki legjobban a tanulási szükségleteik.
– Differenciáljuk a tanítási segédleteket az egyén szükségleteinek megfelelően, pl. hangfelvételek, fénymásola-

tok stb. 
– Bizonyosodjunk meg arról, hogy a hallgató képes a támogatások igénybevételére, pl. a szociális irodában

és/vagy a hallgatói önkormányzatnál. 
– Tartsunk kapcsolatot a hallgató családjával, ha az helyénvaló.
– Terjesszünk a hallgatók körében Asperger-szindrómával kapcsolatos ismereteket, pl. „egyenlőség és sokféle-

ség” tematikájú eseményeken, és biztosítsuk, hogy az információk hozzáférhetőek legyenek.
– Keressünk alkalmas hallgatókat, és alakítsunk ki hallgatói mentori rendszert.
– Egyértelműen jelöljünk ki valakit, akihez az Asperger-szindrómával élő hallgató segítségért fordulhat.
– Kezdeményezzünk rendszeres támogató/útmutató üléseket a tutorral és/vagy a kijelölt segítő személlyel.
– Tegyük lehetővé a más Asperger-szindrómával élő hallgatókkal való kapcsolatot, ha hallgatónk igényli ezt.
– Járjunk utána speciális képzéseknek vagy foglalkozásoknak (például a tanulási készségek, karrier-tanácsadás

témájában), és tegyük elérhetővé ezeket a hallgató számára. 

3.20.6.2. Támogatás az előadásokon és szemináriumokon
Az Asperger-szindrómával élő embereknek szükségük lehet az alábbiakra:
– Segítségre ahhoz, hogy megtalálják a szenzoros nehézségeiknek megfelelő, optimális ülőhelyet a tanterem-

ben.
– Jegyzetek, fóliák másolataira a verbális feldolgozás zavarai, valamint a vizuális tanulási stílus miatt. A jegy-

zeteléssel/kézírással kapcsolatos nehézségek azt is jelenthetik, hogy hosszabb ideig tart a hallottak lejegyzése,
vagy nehéz megállapítaniuk, melyek a lényeges, lejegyzendő pontok.

– Arra, hogy hangfelvételt készíthessenek az előadásról, vagy mások vegyék fel azt nekik.
– Arra, hogy elektronikus eszközöket használhassanak a jegyzeteléshez.
– Útmutatásra ahhoz, hogy mikor és hogyan tehetnek fel kérdéseket.
– Arra, hogy az előadók és oktatók világos, félreérthetetlen nyelvezetet használjanak.
– Arra, hogy az előadók és oktatók tisztázzák és le is írják a tantervi követelményeket, a határidőket stb.
– Előzetes figyelmeztetésre, ha bármilyen változás van az előadások helyszínében, tartalmában, a kurzus köve-

telményeiben.

3.20.6.3. Segítségadás a vizsgákon
A vizsgáztatás alkalmazása a tudásszint felmérésére nem feltétlenül korrekt megoldás az Asperger-szindrómá-
val élő hallgatók esetében. Ahhoz, hogy egészében bemutathassák készségeiket és tudásukat, több támogatásra
vagy irányításra lehet szükségük, mint más hallgatóknak. Nincsenek kidolgozott nemzeti útmutatók arra vo-
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natkozóan, hogy milyen intézkedésekre lehet szükség a felsőoktatási vizsgákon az Asperger-szindrómával élő
hallgatók esetében, így feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy az egyén sajátos szükségleteinek azonosítása
megtörténjen. 

Az Asperger-szindrómával élő embereknek szükségük lehet az alábbiakra:
– felkészülésre a vizsgarutinokban bekövetkező változásokra,
– extra időre a vizsgán,
– speciális formátumra, például különböző színű lapokra vagy borítókra,
– speciális eszközökre, pl. laptopra,
– külön szobára a szenzoros nehézségek miatt,
– egy írnokra (aki helyette jegyzetel),
– egyértelmű nyelvezettel megfogalmazott, írásos kérdésekre, vagy valakire, aki megvilágítja a kérdéseket,
– promptra (ösztönzésre, utasításra), amely emlékezteti a személyt, amikor tovább kell lépnie a következő kér-

désre.

(A lista a következő honlapon található meg: Skill: National Bureau for Students with Disabilities – Szakértelem:
Fogyatékkal Élő Hallgatók Nemzeti Irodája, Nagy-Britannia.)

Az Asperger-szindrómával élő hallgatók nem feltétlenül tudják, hogy segítséget vagy támogatást kellene kér-
niük a vizsgákhoz, így az ezzel kapcsolatos megfontolásokra a megfelelő időben sort kell kerítenünk ahhoz, hogy
az intézkedések is megtörténhessenek. Szükségük lehet egy személyre, aki elmagyarázza, mi fog történni a vizs-
gán, és melyek a vizsgázás szabályai. Arra is szükség lehet, hogy korán érkezhessenek a vizsgára, így helyet fog-
lalhatnak, mielőtt a többi hallgató megérkezne.

3.20.6.4. Beadandó feladatok
Szükség lehet részletes instrukciókra azzal kapcsolatban, hogy mit, mikor, hogyan és milyen formában kell el-
készíteni. A tanulók későbbi határidőt vagy segítséget igényelhetnek a munka megtervezéséhez és munkaterhe-
lésük menedzseléséhez.

3.20.7. Az egyetem szociális vonatkozásai
Az Asperger-szindrómával élő hallgatók számára külön kihívást jelenthet az előadásokon és konzultációkon túli
egyetemi élet. Számos hallgató először kerül távol az otthonától. Ezért erőfeszítéseket igényelhet, hogy kitalálják,
miként gondoskodjanak magukról, és hogyan alakítsanak ki baráti kapcsolatokat. Van néhány (angol nyelvű)
könyv és egyéb forrás, amelyek praktikus tanácsokkal szolgálnak az otthonuktól távol töltött idő menedzselésé-
hez. De további támogatásra és bátorításra is szükségük lehet.

Az Asperger-szindrómával élő hallgatók különösen izoláltnak vagy magányosnak érezhetik magukat az egye-
temen, sebezhetőek lehetnek, valamint kihasználhatják őket és zsarnokoskodhatnak felettük. Útmutatást igé-
nyelhetnek a hallgatói tanácsadói szolgálat vagy hallgatói önkormányzat felkereséséhez. A hallgatók közül vá-
lasztott mentorok nagyon hasznosak lehetnek, és a diákok csatlakozhatnak az egyedi érdeklődésükre fókuszáló
egyesületekhez is, amelyek lehetőséget kínálnak a hasonló érdeklődésű emberekkel való találkozásra.

Ha egy hallgató különleges támogatást igényel önellátásában, tekinthető úgy, hogy rászorul a törvény által
meghatározott szolgáltatásokra, pl. a szociális szolgáltatásokra. A hallgató maga is kérheti helyzete felmérését a
támogatásokhoz való hozzáférés érdekében, de elképzelhető, hogy ehhez is segítségre lesz szüksége. 

Az autizmus-spektrumzavarral élő emberek között gyakrabban fordulnak elő mentális egészségügyi problé-
mák, főleg szorongásos zavarok és depresszió, amivel a személyzetnek tisztában kell lennie. Ha egy személy vi-
selkedése valóban okot ad az aggodalomra, segítségre lesz szüksége a szakértői tanácsadás és/vagy a helyi egész-
ségügyi szakemberek támogatásának igénybevételéhez. 

3.20.8. Támogatás az egyetem befejezésekor
Az átmenet időszaka különösen nyugtalanító lehet az Asperger-szindrómával élő embereknek, így több támo-
gatást igényelnek, legkésőbb az egyetem utolsó tanévének megkezdésétől. Nagyobb segítséget igényelhetnek a
szóba jövő karrierlehetőségek és a választott szakmához szükséges képzettségek stb. beazonosításában. Segíteni
kell őket az álláspályázatok elkészítésében és az állásinterjúkra való felkészülésben. Szükség lehet arra is, hogy
az egyetemi karrier-tanácsadó olyan megfelelő képzéseket keressen a személynek, amelyek fejlesztik az ilyen jel-
legű készségeit, és felkészítik a munkahelyi környezetre. 

A számos munkahelyi erősség, mint például a pontosság és a megbízhatóság, valamint a kapott ajánlások el-
lenére az Asperger-szindrómával élő személyek nehezen ismerhetik fel, hogy miként adják el magukat az állás-
pályázatokban, vagy hogy milyen információkra kíváncsiak a potenciális munkaadók. Extra időt igényelhetnek
a karrier-tanácsadónál, hogy megértsék a folyamatot és a szükséges lépéseket. Amennyiben a szolgáltató képes
ellátást biztosítani a speciális szükségletekkel rendelkező személyeknek egészen 25 éves korukig, személyes ta-
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nácsadó vagy hasonló szakember bevonása lehet indokolt, ha a hallgató útmutatásra és támogatásra szorul a kö-
vetkező lépés meghatározásában. A National Autistic Society (NAS) Prospects (Kilátások) néven támogatott fog-
lalkoztatási projektet működtet egy hallgatói támogató szolgáltatással kísérve, amely segítséget nyújt a munkába
való átmenethez.  

Jegyezzük meg!
– Az Asperger-szindrómával élő emberek képességeit és erősségeit értékelni kell.
– Az Asperger-szindróma eltérő módon hat az emberekre – a szükséges támogatás minden egyénnél más és

más.
– Az Asperger-szindrómával élő személyek számára különösen nagy kihívást jelenthetnek az egyetemi élet szo-

ciális követelményei.
– A fogyatékkal élő hallgatókat támogató szolgáltatás segítheti a diákokat a támogatások igénybevételében.
– Az egyetem teljes személyzetének tudnia kell, hogy milyen támogatások érhetők el, és azok hogyan vehetők

igénybe.
– A személyzetnek rugalmasnak és kreatívnak kell lennie a hallgatóval folytatott munkában, hogy meghatá-

rozhassák, miként lehet a legjobban megfelelni tanulási szükségleteinek.
– A személyzet nem feltételezheti, hogy a hallgatók automatikusan tudják vagy értik az elvárásokat.

3.21. SZEXUÁLIS OKTATÁS ÉS AUTIZMUS

„A gyermekek nagyon kicsi koruktól kezdve tanulnak a szexről, még ha nem is beszélünk velük róla. Sok minden,
amit megtanulnak, nem helytálló, zavaros és félelmetes. Egy olyan világban, ahol a szex autók és jégkrémek eladá-
sára használatos, és a híres emberek magánélete közüggyé válik, nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk gyerme-
keinkkel a szexről és a kapcsolatokról, ha segíteni akarjuk őket az egész megértésében.” National Children’s Bureau
(Nemzeti Gyermek Iroda), Szexuális Oktatási Fórum, 2003 

A fenti idézet egy szülőket támogató, nem autizmusspecifikus útmutatóból származik. Leírja, mennyire fontos,
hogy minden gyermekkel beszéljünk a szexuális oktatásról, hogy ne váljanak zavarodottá és szorongóvá. Az au-
tizmus-spektrumzavarral élő gyermek esetében egyedi nehézséget jelent, hogy a szokásos, mindennapi beszél-
getések és társas interakciók rengeteg félreértéshez, zűrzavarhoz vagy nyugtalansághoz vezethetnek. Követke-
zésképpen a szülőknek sok-sok időt kell arra szánniuk, hogy megmagyarázzák ezt a kaotikus és rémisztő vilá-
got gyermeküknek. Támogatásuk és magyarázataik még fontosabbá válnak, amikor gyermekükkel a pubertás-
ról, a szexről és a kapcsolatokról beszélnek. 

Ezek azonban nem lesznek feltétlenül könnyű beszélgetések. A jelen fejezet azért készült el, hogy iránymuta-
tást adjunk ehhez. A szöveget úgy tagoltuk, hogy könnyű legyen megtalálni az egyes témákat, amelyek iránt ak-
tuálisan érdeklődnek. Egyes területek természetesen tartalmazhatnak átfedéseket. Kérjük, vegyék figyelembe,
hogy az információk az autizmus teljes spektrumára és különféle korosztályokra vonatkoznak, ezért némi mó-
dosítást, kiigazítást igényelhetnek az adott gyermektől függően.

3.21.1. Mikor kezdjek a pubertásról beszélni a gyermekemmel?
A legtöbb szülő csak találgatja, mikor kezdjen bele a pubertás megbeszélésébe gyermekével. Egy gyermek is-
kolai oktatása során – akár többségi, akár speciális iskolába jár –, megjelennek a személyes, szociális és egész-
ségügyi témák, amelyek a szexualitásról és a párkapcsolatokról szóló tananyagot is tartalmaznak. Az oktatás
a családi kapcsolatok megvilágításával veszi kezdetét a kisgyermek-/kisiskoláskorban, majd úgy kilencéves kor
körül a serdülés témájával folytatódik, mivel úgy tűnik, számos gyermek korábban éri el a pubertást, mint az
előző generációkban. Ezért azt javasoljuk a szülőknek, hogy egyeztessenek az iskolával a következetesség biz-
tosítása érdekében. 

Azonban fontos észben tartanunk, hogy az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekeknek gyakran hosszabb
időre van szükségük az életükben bekövetkező bármilyen változás megértéséhez és az ahhoz való alkalmazko-
dáshoz. Ezért meg kell állapítanunk, hogy mekkora felkészülési időt igényel az adott gyermek. Elgondolkodha-
tunk egy bizonyos viselkedés vagy szokás megváltoztatásának szükségességén, például ha gyermekünk levet-
kőzik váratlan, nem megfelelő helyzetekben. Segít, ha a szociálisan elfogadható viselkedést még a pubertás kez-
dete előtt tanítjuk.

3.21.2. Hogyan magyarázzam el a pubertást a gyermekemnek? 
Már kiskoruktól kezdve felkészíthetjük gyermekünket azzal, ha mindenkor a rendelkezésére állunk bármilyen,
a testét érintő kérdése megvitatásában. Ez segít abban, hogy gyermekünk megtanulja, a pubertás nem valamilyen
szégyellnivaló dolog, és hozzájárul önbizalmuk alakulásához is. 
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Próbáljuk türelmesen fogadni a hozzánk intézett sokféle kellemetlen kérdést. Ez különösen fontos az autizmus-
spektrumzavarral élő gyermekek esetében, akik az átlagnál gyakrabban tesznek fel „miért?” típusú kérdéseket.
Meg kell próbálnunk őszintének lenni gyermekünkkel, megértve azt, hogy az is rendben van, ha azt mondjuk:
„Nem igazán tudom – gyerünk, gondoljuk át, vagy nézzük meg együtt!” (National Children’s Bureau, Szexuális
Oktatási Fórum, 2003). Jobb valami ilyesmit mondani, mint választ adni egy olyan kérdésre, amelyben bizony-
talanok vagyunk. Tovább fokozhatjuk a zavart gyermekünkben azzal, ha válaszunk nem világos. Ugyanakkor
gyermekünk nem megfelelő pillanatokban is tehet fel kérdéseket – erre az esetre kidolgozhatunk egy állandó vá-
laszt, amelyet mindenki használhat a családban, mint például: „Ez egy jó kérdés, de majd akkor beszéljünk róla,
ha hazaértünk.” (National Children’s Bureau, Szexuális Oktatási Fórum, 2003) Fontos, hogy hazaérve ne felejt-
sük el megbeszélni a dolgot akkor is, ha gyermekünk vonakodna újból feltenni a kérdést. 

3.21.3. Megbeszélés az iskolával
Mielőtt bármilyen formális magyarázatba kezdenénk otthon, szükséges lehet, hogy egyeztessük gyermekünk is-
kolájával, mi mindenről esett szó az órákon. Az iskolával való együttműködés biztosíthatja az iskolai és otthoni
magyarázatok egységességét és gördülékenységét. Az iskolával való megbeszélés során arra a következtetésre jut-
hatunk, hogy ezek az órák nem a gyermekünknek megfelelően zajlottak, talán túl gyorsan haladtak, és túl sok elő-
zetes ismeretet feltételeztek. Továbbá az autizmus-spektrumzavarral élő gyermekeknek szükségük lehet olyas-
féle magyarázatokra, mint hogy „miért muszáj mindennap mosakodni”, vagy „mi a barátság, és mit jelent bará-
toknak lenni”, és „hogyan láthatják mások viselkedésünket”. Talán az iskolával együttműködve képesek lehetünk
biztosítani, hogy gyermekünk megértse ezeket a kérdéseket is.

3.21.4. Mit tehetünk otthon?
3.21.4.1. Vizuális segítségek
Kerr-Edwards és Scott Beszéljünk együtt… a növekedésről (1999) című könyvükben azt javasolják, hogy kez-
désként mutassuk be gyermekünknek az életciklusokat, ezzel alapvető kontextust biztosítva a fejlődés és örege-
dés kérdéséhez, amelyben a pubertás is szerepet kap. Ezt megtehetjük vizuálisan, a családtagokról különféle idő-
pontokban készült fotók bemutatásával. Így a gyermek összehasonlíthatja például az arc, a külső megjelenés kü-
lönbözőségét, fiatalabb és idősebb unokatestvérei, testvérei magasságát és korát a szülőkével, nagynénikével,
nagybácsikéval és nagyszülőkével. Külön hangsúlyt fektethetünk saját magunkra, fényképeket mutatva fiata-
labb korunkból és életünk más szakaszaiból. Ez a tevékenység segítheti a gyermeket abban, hogy valamelyest
megértse, mikor következik be egy személy életében a pubertás. Azért fontos ez, mert nem tudunk a gyermek-
ünknek egy pontos dátumot megadni arra, hogy mikor kezdődik majd nála a pubertás. 

Készíthetünk egy egyszerű testvázlatot, és felcímkézhetjük az összes különböző testrészt. Minden területen ki-
emelhetjük a különböző bekövetkező változásokat: a magasságtól (amely követhető egy, a falra felragasztott pa-
pírcsíkon) a szeméremszőrzet növekedéséig. Bátorítsuk a gyermeket – például a felnőttkor előnyeiről való be-
szélgetéssel –, hogy várja örömmel ezeket a változásokat: akkor majd maga dönthet a hajviseletéről, szavazhat
stb. – említsünk olyan dolgokat, amelyek vonzóak a gyermekünk számára. Ösztönözhetünk némi egészséges
versengést is a családtagokkal a testmagasság összehasonlításával, különösen ha a magassága növekedésével
gyermekünk magabiztossága is lendületet vesz. 

Ha a gyermek súlyos tanulási zavarral él, a testi tudatosság és én-tudat alakítására alkalmazhatunk egy szenzo-
ros játékot:
Például a Shepherd iskolában egy sor szenzoros játékkal, selyemsálak és hangkeltő tárgyak használatával fej-
lesztik a testrészekkel kapcsolatos tudatosságot. Amikor a gyermek mozog, minden testrésze különböző hangot
„adhat”, a lábak recsegnek a sóderen, a törzs mellett sípoló párna hangja hallatszik, a fejen alufólia zörög, a ka-
rokon kagylók csörrennek, a fenék légbuborékos műanyagszatyron ül. (National Children’s Bureau, Szexuális
Oktatási Fórum, 2004)

3.21.4.2. Könyvek
Angliában az FPA (a korábbi Family Planning Association – Családtervezési Egyesület) kiadott egy nem autiz-
musspecifikus könyvsorozatot tanulási zavarokkal élő emberek számára. Ezek Kerr-Edwards és Scott munkái: Be-
széljünk együtt… a növekedésről (1999); Beszéljünk együtt a szexről és a kapcsolatokról (2003); Beszéljünk együtt
a fogamzásgátlásról (2005). A szerzők világos, vizuális módon írják le a pubertást és a szexualitást, és számos öt-
letet és tevékenységet kínálnak a magyarázat megkönnyítésére.

Ezekben a könyvekben realisztikusak, bár rajzfilm-stílusúak a figurák. De használhatunk valamilyen interak-
tívabb megközelítést is, mint az angol BBC televízió alábbi weboldala: www.bbc.co.uk/science/humanbody/
body/index.shtml?lifecycle.

Ez a weboldal képeket mutat be a női és férfi testről, amelyeknek kiemelhetők különféle lényeges pontjai. Ezek
a területek azután a szemünk láttára indulnak fejlődésnek, és megmutatják a pubertáskor tipikus testi változá-
sait. Ez egy a természetről szóló tudományos weboldal, ennélfogva vonzó lehet azok számára, akik a biológiai
vagy klinikai megközelítést részesítik előnyben. 
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3.21.4.3. Beszélgetés a háziorvossal
A háziorvos is nyújthat segítséget, kiváltképpen azon kellemetlen kérdéseknél, hogy miért következnek be ezek
a változások, és különösen akkor, ha a gyermek csak a pontos, teljes és tudományos válaszokkal elégszik meg.
(Alternatívaként: az előbbiekben ajánlott BBC weboldal is tartalmaz információkat az efféle kérdésekre való vá-
laszadáshoz, mint például hogy az agy mely területei felelnek a pubertás kiváltásáért: www.bbc.co.uk/sci-
ence/humanbody/body/articles/lifecycle/teenagers/sexual_changes.shtml). 

Amikor gyermekünk idősebb lesz, egyeztethetünk egy időpontot a háziorvossal. Ez a találkozás magában fog-
lalhat egy rutin orvosi vizsgálatot, valamint egy a szexuális élet egészségügyi vonatkozásaival vagy a fogam-
zásgátlással kapcsolatos megbeszélést. Továbbá lehetőséget adhat a gyermeknek arra is, hogy nyugodt körül-
mények között beszélgethessen az orvossal testéről. 

3.21.4.4. Nyelvhasználat
Függetlenül a használt eszközöktől és módszerektől, mindenképpen óvatosnak kell lennünk, nehogy gyermek-
ünk irreális képet alakítson ki arról, hogy az ő vagy mások teste miként kellene hogy kinézzen. Például egyes ti-
nédzserek a televízióban vagy filmekben megjelenő képek alapján azt hihetik, hogy testük olyan izmos vagy for-
más lesz, mint kedvenc filmsztárjaiké. Fontos, hogy egy ilyen csalódás jelentős hatással lehet a gyermek önbe-
csülésére. A tinédzserek magabiztossága gyakran megrendül, de ez különös nehézséget jelenthet az autizmus-
spektrumzavarral élők esetében. Elővigyázatosnak kell lennünk a nyelvhasználat tekintetében is, különösen, ha
gyermekünk nagyon szó szerint érti a dolgokat, például fiunk hangját természetes lenne úgy jellemeznünk, hogy
rendszeresen „elcsuklik”, de ez nagyon aggasztó lehet az autizmus-spektrumzavarral élő gyermek számára. He-
lyette mondjunk valami egyszerűt, például hogy a hangod változik, és valószínűleg mélyebbé válik. Ekkor utal-
hatunk apja/nagybátyja/bátyja hangjára, és megmagyarázhatjuk, hogy a férfiak hangja általában mélyebb, mint
a nőké (a BBC weboldalán találunk tudományos magyarázatot, ha szükséges).

Szükségét érezhetjük annak is, hogy különbséget tegyünk az egyes testrészek orvosi megnevezése és azok kö-
zött a kifejezések között, amelyeket gyermekünk a játszótéren hallhat. Ezzel egyrészt csökkenthetjük az ezen ki-
fejezésekkel való találkozáskor keletkező zűrzavart, és meggátolhatjuk, hogy az autizmussal élő gyermek naiv hi-
bákat vétsen, ami ugratáshoz vezethet. Utalhatunk úgy ezekre a testrészekre, mint amelyek csak a gyermekre és
ránk tartoznak, és ajánlhatjuk azt, hogy bár hallhatnak az iskolában utalásokat ezekre a személyes jellegű ré-
szekre, de inkább nem csatlakozzanak efféle beszélgetésekhez.

Mint ahogyan fontos, hogy a gyermek megértse a fizikai változásokat, amelyeken teste keresztülmegy, szük-
séges megértenie a menstruáció, az erekció vagy az éjszakai magömlés jelenségeit is. Meg kell nyugtatnunk gyer-
mekünknek a tekintetben, hogy ezek az események a test normális folyamatai, és minden azonos nembeli társuk
megtapasztalja, mivel ezek a változások különösen zavaróak és nyugtalanítóak lehetnek a számára. 

A lányok azt hihetik, hogy elvéreznek, míg a fiúk azt gondolhatják, összevizelték az ágyukat, és vonakodhat-
nak attól, hogy bárkivel is beszéljenek erről. Meg tudjuk nyugtatni őket, hogy mindez normális dolog, ha min-
dig feltehetik nekünk a kérdéseiket, esetleg megszabhatunk egy olyan konkrét időpontot, amikor meg tudjuk
hallgatni őket, és megszakítás nélkül beszélhetjük át az aggodalmaikat. A testről készült vázlatrajz segítségével
összehasonlításokat tehetünk más testnedvekkel, kiemelve és jelezve, hogy a test mely része termeli azokat, pél-
dául a könnyet, az izzadtságot, a vizeletet és az ondót (Kerr-Edwards és Scott, 1999). Mindez hozzásegítheti gyer-
mekünket teljes teste működésének jobb megértéséhez. 

3.21.5. Menstruáció
Amikor a menstruációt magyarázzuk lányunknak, el kell látnunk őt megfelelő higiéniai termékekkel. Ezeket el-
helyezhetjük egy bizonyos fiókba a hálószobájában vagy a fürdőszobában, így megnyugtathatjuk, hogy mindig
kéznél lesznek szükség esetén. Azt is szükséges lehet elmondani, hogy kihez mehetnek oda az iskolában, ha
menstruációjuk ott indul meg: például az iskolai nővérhez vagy az iskolaorvoshoz. Biztosítanunk kell az eszkö-
zöket, valamint meg kell mutatnunk lányunknak a használatukat, esetleg egy csomag felbontásával és annak be-
mutatásával, hogyan kell elhelyezni az eszközt, rámutatva bármely olyan különleges jellegzetességre, amely em-
lékeztetheti a helyes elhelyezésre. (Wrobel [2003] egy egész fejezetben ír a menstruációról Önmagam ellátása
című könyvében, ahol példát is ad az olyan tevékenységre, amellyel megerősíthetők a tanultak). Ha gyermekünk
vizuális támogatást használ, adhatunk neki egy naptárt, amelyben megjelöljük, mikorra várható a ciklusa. Ez elő-
segítheti az emiatt érzett nyugtalansága csökkentését. Bátoríthatjuk arra is, hogy hordjon magánál egy kis no-
teszt, amelyben megtalál bizonyos információkat vagy megnyugtató dolgokat akkor is, amikor nem vagyunk a
közelben. Ez ösztönzi a függetlenséget, és különböző helyzetekben is használható egész élete során. 

3.21.6. Maszturbáció
A maszturbáció természetes tevékenysége a pubertáskorban levő gyermeknek. Legyünk készek a maszturbáció-
ról beszélgetni gyermekünkkel, így nem alakul ki benne semmilyen szorongás amiatt, amit csinál. Wrobel könyve
(2003) tartalmaz egy fejezetet a maszturbációról fiúk és lányok számára. Szabályokat állít fel, hogy hol és mikor
szabad maszturbálni. Kerr-Edwards és Scott képeket és történeteket használnak könyvükben a maszturbáció
megvilágítására fiúk és lányok számára egyaránt, valamint hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy csak szemé-
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lyes környezetben maszturbáljanak. A BBC weboldala biológiai leírást kínál az erekcióról, ami érdekes lehet fiú-
gyermekünk számára: www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/articles/lifecycle/teenagers/erections.shtml.
Ha fiunkkal együtt átolvassuk ezt a magyarázatot, és esetleg megtekintjük a testről szóló interaktív videót, amely
megmutatja a férfi genitáliák fejlődését, megnyugtathatjuk gyermekünket, hogy ami a testével zajlik, az olyan
dolog, ami minden fiúval és férfival megtörténik. Amikor fiunkkal az erekcióról beszélünk, szükséges lehet az éj-
szakai magömlésről is szót ejteni. 

Fontos, hogy gyermekünk tudja, hogyan tisztálkodjon ezt követően, esetleg nedves törlőkendő vagy egy meg-
felelő törölköző használatával. Megkérhetjük gyermekünket, hogy éjszakai magömlés esetén szóljon nekünk, így
közösen kicserélhetjük az ágyneműt. Ha a gyermek ezt nehéznek találja, bevezethetünk egy szimbólumot vagy
jelet, amelyet megmutathat nekünk akár egy kártyával vagy kézjellel, így tudatva velünk, hogy mi történt. 

3.21.7. Személyes/nyilvános
Miközben gyermekünkkel a pubertásról beszélünk, szükséges lehet némi útmutatást adnunk, hogy kivel be-
szélhet gondolatairól, aggodalmairól; például anyával, apával, a háziorvossal, az iskolaorvossal vagy az iskolai
nővérrel. Beszélnünk kell a „személyes (privát)” és „nyilvános” terekről, valamint arról, hogyan kell korlátoznia
bizonyos tevékenységeit, mint például a maszturbációt, kizárólag saját (privát) területeire. Ennek tisztázására ki-
rakhatunk egy „privát” jelet személyes területe jelzésére a házban, például a hálószobája ajtajára. Azonban bizo-
nyosodjunk meg arról, hogy gyermekünk érti, ha egy ajtón az áll: „privát”, az nem szükségszerűen jelenti azt,
hogy az megfelelő hely bármiféle szexuális tevékenységre (National Children’s Bureau, Szexuális Oktatási Fórum,
2004). Bevezethetünk egy szabályt, miszerint az embernek kopognia kell minden hálószoba ajtaján, mielőtt belép;
és gondoskodnunk kell arról, hogy a házunkba érkező összes látogató tisztában legyen ezzel a szabállyal.

A magánélet témája kibővíthető egy, a biztonságról szóló beszélgetéssel. Szociális történetek (lásd az erről és
a képregény-beszélgetésekről szóló fejezetet) segítségével leírhatunk egy lehetséges helyzetet, amelyben egy
másik személy esetleg nem megfelelően viselkedik velük, és leírhatjuk azt is, hogy ha aggódnak valaki más velük
szemben tanúsított viselkedése miatt, azt jelezniük kell például szüleik vagy tanáraik felé. (Kerr-Edwards és Scott
[1999], valamint Wrobel [2003] is érintik könyveikben a magánélet és biztonság témáját.)

3.21.8. Gyermekünk biztonsága
Aggódhatunk gyermekünk biztonsága miatt akkor is, amikor szörfözik az interneten. Léteznek különböző szer-
vezetek, amelyek tanácsokat adhatnak a témában, beleértve a szűrő és blokkoló szoftverekkel kapcsolatos út-
mutatást – ilyen például az egyesült királyságbeli Szülői Információs Hálózat (Parents Information Network).

Miközben a tinédzserévek minden gyermek számára hordozhatnak nehézségeket, különös stresszt jelenthet-
nek az olyan gyermekeknek, akik nem szeretik a változásokat, és saját érzelmeiket zűrzavarosnak érzik. Nem
csupán testi változásokon mennek át ebben az időszakban, hanem egész életük az állandó változás állapotában
van, mivel a legtöbb gyermek új iskolába kerül, új társak, tanárok és rutinok közé. Remélhetőleg azzal, ha bizto-
sítjuk, hogy gyermekünk megértse és felkészülten várja a változásokat, bármilyen felmerülő aggodalmat, szo-
rongást a minimális szinten tarthatunk.

3.21.9. Személyes higiénia 
Mindannyian tudjuk, hogy a pubertás idején nagyobb figyelmet kell fordítanunk személyes higiéniánkra. Az au-
tizmus-spektrumzavarral élő gyermekekben tudatosítanunk kell a serdülőkor változásait, és útba kell igazíta-
nunk őket a megfelelő megoldást illetően: például dezodor használata, gyakoribb zuhanyozás és hajmosás. Nem
csupán az aktuális folyamatokat kell megvilágítanunk (pl. hogyan borotválkozzon), hanem a mögöttük rejlő oko-
kat is. Erre azért van szükség, mert az autizmus-spektrumzavarral élő személyeknek nehézséget jelent az ilyen
tevékenységek mögött meghúzódó szociális szabályok megértése. Lehetséges, hogy csak nagyon elemi szinten,
mint a napi rutinjuk részét értenek meg egy bizonyos tevékenységet, mint például a reggeli zuhanyozást. Ezért
ha a rutinban bármilyen változás áll be, lehet hogy nem fognak lezuhanyozni. Ez népszerűtlenné teheti őket ba-
rátaik körében, vagy osztálytársaik ugratásának teszi ki őket.

Lehet, hogy amint gyermekünk közelít a pubertás felé, már rendelkezik egy kialakult tisztálkodási rutinnal, va-
lahogyan kezeli szennyesét és ágyneműjét, még ha csak annyira is, hogy a szennyestartóba teszi azokat. Esetleg
vezetünk már egy kipipálós listát, amelynek segítségével gyermekünk képes követni és ellenőrizni, hogy a reg-
geli rutin minden lépését megtette-e. Ha ez így van, akkor talán beleilleszthetjük a dezodor használatát, a napi
zuhanyozást és a másnaponkénti borotválkozást stb. 

A Beszéljünk együtt… a növekedésről (1999) kötet a testi változásokról szóló, képregény-jellegű szociális tör-
ténet részeként tárgyalja a dezodorok használatát. Wrobel könyvében (2003) kifejezetten az autizmuszavarral
élők számára tárgyalja a higiénia, egészség és pubertás témáit. Ír a szakállviselés vagy borotválkozás kérdéséről
csakúgy, mint a maszturbációról, valamint arról, hogyan gondoskodhat az autizmussal élő személy a biztonsá-
gáról. Egy személyesebb nézőpontból közelíti meg a kérdést Luke Jackson, egy Asperger-szindrómával élő ti-
nédzser Bogarasok, tudálékosok és az Asperger-szindróma (Freaks, geeks and Asperger syndrome) című könyve,
amely elsősorban tinédzsereknek íródott. A könyv jó leírásokat tartalmaz a barátságról, randevúzásról, beleértve
azt is, hogy mennyire fontos szempont a higiénia azok számára, akiket vonzónak találunk. 
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3.21.10. Szexuális kapcsolatok és szexuális egészség
Amint gyermekünk a pubertáskorba kerül, úgy érezhetjük, eljött az ideje, hogy beszéljünk vele a szexuális kap-
csolatokról. Gyermekünk iskolai tanulmányai révén már rendelkezhet a biológiai összefüggések ismeretével.
Azonban szükségét érezhetjük, hogy a tanultakat otthon is megerősítsük. Célszerű e témában egyeztetnünk az
iskolával, hogy biztosítsuk a következetességet, és csökkentsük az összezavarodás esélyét. 

Könyvek nagy választéka áll rendelkezésre angol nyelven (és már magyar nyelven is elérhető többféle, fiata-
loknak szóló kötet a tárgyban – a fordító megjegyzése). Szükséges lehet a szexuális egészséget érintő kérdések
megbeszélése, mint például a váladékok vizsgálata, a kenetvétel, a terhesség elleni védekezés módszerei, vala-
mint a szexuális úton terjedő fertőzések. Használhatunk ismét szociális történeteket az orvosi vizsgálatok elma-
gyarázásához, 

3.21.11. Szenzoros problémák
Szükséges lehet bármilyen szenzoros probléma átgondolása, ha gyermekünk érintett ezek valamelyikében (lásd
„Az autizmusspektrum szenzoros világa: mélyebb megértés” című fejezetet). Például ha nehézséget okoz számára,
hogy megöleljen valakit, az hatással lehet későbbi szexuális kapcsolataira. Megpróbálhatjuk „immunizálni” a gyer-
mek túlérzékenységét, segítve őt abban, hogy elviseljen egy ölelést tőlünk. Ezt kezdhetjük azzal, hogy a gyermek
mellé ülünk – amit ő boldogan elvisel –, majd növelhetjük a testi kontaktust, például rövid időre megérintve a kar-
ját. Ezután kitolhatjuk a folyamatot hónapokra vagy évekre, egészen addig, amíg elvisel egy ölelést tőlünk. Azon-
ban jegyezzük meg: lehetséges, hogy sohasem fogja kellemesnek érezni ölelésünket vagy valaki más ölelését. Az is
elképzelhető, hogy a mi ölelésünket elviseli, de senki másét. Lehet, hogy sohasem fogja teljesen megérteni azon
komplex okok sokaságát, hogy mikor és miért lehet szükségünk egy ölelésre. Lehetséges, hogy megölel embereket,
de csupán egy tanult rutin részeként, például mert a „mama szereti, ha megölelem”, amikor hazaér a munkából. 

Számos autizmus-spektrumzavarral élő felnőtt írja le „szerelmét” vagy igényét egy bizonyos tárgy iránt. Az
autizmussal élő Donna Williams leírja, hogy „…sokkal inkább szerettem bele az emberek otthonában lévő tár-
gyakba, mint magukba az emberekbe” (Williams, 1999). Donna talán azért érez így, mert a tárgyak kiszámítha-
tóak, egyértelműek és megbízhatóak, nem úgy, mint a családtagok, akik, úgy tűnik, egyik percről a másikra meg-
változnak. Ez rögtön érthetővé válik, amint a világot az ő nézőpontjából szemléljük. 

Ne legyenek kétségeink afelől, hogy gyermekünk bár autizmus-spektrumzavarral él, attól még tinédzser
marad. Ennélfogva nagy a valószínűsége, hogy többé vagy kevésbé érdekelni fogja az életnek ez az oldala is.
Komplex kérdései lehetnek a kommunikációban és szociális interakciókban megjelenő nehézségeiből adódóan,
mint például: „Hogyan szerezzek barátokat?”, „Hogyan szerezzek barátot/barátnőt magamnak?”, „Hogyan csó-
kolsz meg valakit?” Ha megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, és általánosságban is elbeszélgetünk gyermekünk-
kel a szexről és szexualitásról, megelőzhetjük vagy csökkenthetjük a zavarodottságot, illetve a nem megfelelő
szexuális viselkedés előfordulásait. 

3.21.12. Kapcsolatok
A fizikai változások mellett az autizmus-spektrumzavarral élő személyek segítségre szorulhatnak társas inter-
akciós készségeik fejlesztésében annak érdekében, hogy értelmes kapcsolatokat tarthassanak fenn. Ez egy rend-
kívül fontos témakör, azonban fejezetünk hatókörén nagyrészt kívül esik. Mindemellett számos angol nyelvű
kötet érhető el a témakörben, például a Beszéljünk együtt… a szexről és a kapcsolatokról, amely leírja, hogyan sze-
reznek az emberek barátokat, hogyan kerülnek közelebb egymáshoz, hogyan válnak egymás partnerévé, és végül
hogyan döntik el, hogy szexuális életet szeretnének élni egymással (Kerr-Edwards és Scott, 2003).

Fitzgerald, Harpur és Lawlor könyvükben (Succeeding in College with Asperger Syndrome – Egyetemi jövő
Asperger-szindrómával, 2003) leírják, hogyan kössenek barátságot az egyetemen, hogyan randevúzzanak, és ho-
gyan lehetnek tapintatosak más emberek viszonyaival kapcsolatban. Luke Jackson Freaks, geeks and Asperger
syndrome (Bogarasok, tudálékosok és az Asperger-szindróma, 2002) című könyvében néhány randevúzási ta-
náccsal szolgál, amelyeket tinédzser korú nővére ajánlott. Az Egyesült Királyságban működnek szociális kész-
ségeket fejlesztő vagy szociális csoportok is, amelyekbe az autizmus-spektrumzavarral élő személyek beléphet-
nek (néhány ilyen csoport már Magyarországon is működik – a fordító megjegyzése). 

Szükség lehet a házasság és a hosszú távú kapcsolatok szerepének megbeszélésére is: miért házasodnak össze
az emberek, vagy miért döntenek úgy, hogy állandó jelleggel együtt élnek valakivel, mi a férj/feleség/
apa/anya/gyerekek szerepe abban a házasságban/kapcsolatban? Gyermekünk bizonyos szinten már értheti saját
családbeli szerepét, és talán a testvéreiét is. De útmutatást vagy támogatást kell adnunk mindazon szerepek meg-
értéséhez, amelyekkel kapcsolatban még nem volt tapasztalata. 

Megvilágíthatjuk ezeket a szerepeket azzal, hogy átbeszéljük a partnerünkkel és más családtagokkal való kap-
csolatunkat. Ezt támogathatjuk vizuálisan is, pl. pálcikaembereket rajzolhatunk vagy fényképeket mutathatunk
a gyermek életében jelentős szerepet betöltő minden személyről, beleértve önmagát, családtagjait, tanárait, or-
vosát, ha az helyénvaló. Használhatunk más-más papírlapot minden egyes személyhez. Helyezzük a képet a pa-
pírlap közepére, és ábrázoljuk a más személyekkel való kapcsolatokat rajzok, fényképek, szavak felhasználásá-
val. Ezek a további képek vagy szavak szimbolizálhatják a személy szerepét a gyerek és esetleg más családtagok
szempontjából. (Az autizmussal élő személy középpontban elhelyezett képét kicserélhetjük az anyáéra, apáéra
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vagy a testvérekére – ez segíthet annak megértésében, hogy más emberek nézőpontjából hogyan alakulnak a csa-
ládon belüli rokoni kapcsolatok). Ez ugyan igényel némi munkát, de segíthet a családon belüli szerepek tisztá-
zásában. Megvitathatjuk, hogy mennyiben különbözik a miénktől egy másik család, ahol esetleg egy egyedülálló
szülő van (vagy fordítva). 

3.21.13. Nem megfelelő/helytelen viselkedés
A „nem megfelelő” minősítést idézőjelben kell érteni, mivel gyakran a nem autizmussal élő emberek azok, akik
eldöntötték, hogy az adott viselkedés nem megfelelő. Muszáj emlékeznünk arra, hogy az autizmus-spektrumza-
varok olyan szociális-kommunikációs nehézségek, amelyek hatással vannak a személy társadalmi szempontból
megfelelő viselkedésekre vonatkozó megértési képességére. Ennélfogva az autizmussal élők személyeket nem
szükségszerűen irányítják vagy korlátozzák azok a társadalmi szabályok, amelyek a nem-autista embereket irá-
nyítják. Ez azt jelenti, hogy egy adott viselkedésnek nagyon lényegi vagy speciális jelentése van számukra, amely
jelentés nem kizárólag a „csak nyers” vagy szexuálisan motivált. 

A kutatások vagy a tárgyban írott anyagok többsége gyakran negatív hangvételű. Ezt Heta Pukki, egy autiz-
mussal élő személy emelte ki (Pukki, 2003), aki szerint inkább magára az eseményre fókuszálnak, semmint a hát-
térben rejlő okokra – ez van például a maszturbáció iránti kényszeres érdeklődés esetében. Azonban vannak ki-
vételek is: az Isabelle Henault tollából származó The sexuality of adolescents with Asperger syndrome (Az As-
perger-szindrómás serdülők szexualitása) című kötet megfelelő fejezete (Henault, 2003) nagyon gyakorlatias
megközelítésű. Cikkével a szülőket célozza meg, és számos, nagyon praktikus szemléletű ajánlást tartalmaz.
Azt is említi, hogy míg a szülők és szakemberek gátlásokat érezhetnek a témával kapcsolatban, a tinédzserek
többsége úgy fogja fel a „szexuális viselkedést, mint bármely más viselkedést, szociális szabályoktól és kon-
vencióktól mentesen” (Henault, 2003), és ezt az elképzelést kell szem előtt tartanunk bármilyen helytelen visel-
kedés megjelenésekor.

3.21.13.1. Lehetséges magyarázatok
Először is vegyük figyelembe, hogy az ilyenfajta viselkedéseknek nagyon különböző okait feltételezhetjük. Szán-
dékunkban állhat az autizmussal élő személy által mutatott viselkedés céljának meghatározása. További infor-
mációk ennek mikéntjéről „A viselkedés megértése az autizmus-spektrumzavarokban” című fejezetben szere-
pelnek. Például előfordulhat, hogy az autizmus-spektrumzavarral élő személy minden egyes alkalommal, ami-
kor egy bizonyos nővel találkozik, megérinti a mellét, vagy hozzáér ahhoz, hogy megállapítsa a nő hangulatát a
viselkedésre adott válaszából. Ennek oka lehet, hogy mivel képtelen olvasni a nő arckifejezéséből és testbeszé-
déből, kialakíthat egy rutincselekvést, amelyet minden találkozásnál előad, hogy megállapítsa, vajon ma „ked-
ves hölgy” vagy „gonosz hölgy” az illető. 

Ezt a példát másként is magyarázhatjuk: lehet, hogy az autizmus-spektrumzavarral élő személy kedveli a re-
akciót, amelyet a viselkedésével kivált, esetleg a személy arcán tükröződő megdöbbenés vagy a cselekményt kö-
vető verbális válasz kellemes érzéssel jár a számára. Ha pedig valamifajta szenzoros ingerrel járt, amikor először
hozzáért a nő testéhez, törekedhet ennek megismétlésére. Kíváncsi lehet, milyen érzést nyújt a személy ezen test-
részének megérintése, és ösztönösen cselekszik. Sajnos ezen okok mindegyike megerősítheti ezt a viselkedést,
kialakítva a nem megfelelő viselkedés állandó ismétlődését. Ezért fontos, hogy próbáljuk megelőzni ez a visel-
kedést, amilyen hamar csak lehet. A szociális történetek vagy a képregény-beszélgetések felhasználhatók annak
feltárására, hogy az autizmussal élő személy hogyan látja a helyzetet, valamint annak leírására, hogy mit kellene
tennie az adott helyzetben: „üdvözlésképpen kezet rázunk az emberekkel”. Megpróbálkozhatunk egy kör-kon-
cepcióval (lásd a fejezet végén lévő mellékletet), amely felhasználható a szociálisan elfogadható viselkedés vizu-
ális bemutatására. Ez alkalmazható bármely helyzetre.

Az autizmus-spektrumzavarral élő személyeknek nehézséget okoz az is, hogy más személy nézőpontjából
szemléljenek egy-egy helyzetet. Ez azt jelentheti, hogy képtelenek más személyek érzelmeit tekintetbe venni,
vagy azt gondolják, hogy az adott személy ugyanúgy érez, mint ők maguk. Például ha az autizmus-spektrum-
zavarral élő személy csókolózni lát egy párt az utcán, később hasonlóan közeledhet valakihez, és megcsókolhatja,
legyen az ismerős vagy idegen. Ezt az érintett személy kínos helyzetként vagy támadásként élheti meg, reakci-
ója pedig zavart és csalódást okozhat az autizmussal élő embernek. Talán pozitívabb reakciót várt: hogy vi-
szontcsókolják vagy viszontölelik, ahogyan az az utcán látott párnál történt. Az ilyen példák jól mutatják a szo-
ciálisan megfelelő viselkedés bonyolultságát. Az autizmus-spektrumzavarral élő személyek a körülöttük lévők
irányítására és támogatására szorulhatnak abban, hogy ne feledjék, nem cselekedhetnek ösztönösen. 

Ezek a viselkedések megjelenhetnek minden autizmus-spektrumzavarral élő embernél, irányulhatnak más
személyre vagy személyekre, illetve takarhatnak egy bizonyos tevékenység vagy tárgy iránti mély vonzalmat
(lásd a szexuális kapcsolatokról szóló részt feljebb). A viselkedés okai egyénenként és helyzetenként nagymér-
tékben eltérőek lehetnek. A megfelelő támogatás és magyarázat remélhetőleg minimálisra csökkenti az ilyen vi-
selkedések megjelenését. Mindamellett ha mégis megjelennek a nehézségek, próbáljuk szakember segítségét kérni
az egészségügyi szolgálaton keresztül. Ez lehet egy tanácsadó, pszichiáter vagy pszichológus. 
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3.21.13.2. Lehetséges stratégiák
Vezessünk viselkedési naplót, amelyben feljegyezzük, mi történt a szóban forgó viselkedés előtt, alatt és azt kö-
vetően. A naplózás segíthet a viselkedés céljainak mélyebb megértésében. A naplót vezethetjük néhány héten ke-
resztül, vagy indokolt esetben tovább is. Ez nem feltétlenül könnyű, ha a viselkedés különösen kellemetlen a sze-
mély vagy környezete számára, de fontos fázisa a viselkedés megértésének és megoldásának. Jegyezzük meg:
bár érthető, hogy a személy viselkedésére hirtelen negatívan reagálunk, és megdöbbenést vagy riadalmat érzünk,
lehetőség szerint mégis higgadt reakcióra és nyugodt hangra kell törekednünk.

Ha az autizmus-spektrumzavarral élő személy nem megfelelő viselkedést mutat egy számára vonzó ember-
rel szemben, segítségre lehet szüksége ahhoz, hogy megértse, hogyan alakítson ki megfelelő társas kapcsolato-
kat (lásd feljebb a kapcsolatokról szóló részt).
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A kommunikációbeli akadályozottság következmé-
nyei: Sérülnek, ill. nem fejlődnek a meglévő intellek-
tuális képességek; az érzelmi élet előbb agresszióban,
majd súlyos apátiában megnyilvánuló zavarai jelent-
keznek; szociális társaskapcsolati zavar nehezíti a tár-
sadalmi beilleszkedést.

AAK- Altenatív és Augmentatív Kommunikáció:
Augmentatív kommunikáció: az érthető beszéd hiá-
nya következtében súlyosan károsodott kommuniká-
ciós funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló
kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy
hiányzó beszéde helyett a sérült személy nonverbális
úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehető-
séget, amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális
rendszerek, jelnyelv stb. és/vagy a betűket, rajzokat,
jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kom-
munikációs táblák, valamint a hangadó gépek (kom-
munikátorok) bizosítanak. Az augmentatív kommu-
nikációs rendszereknek a meglévő kifejezési eszköz-
táron kell alapulniuk, felhasználva minden beszéd-
maradványt és vokalizációs kísérletet, a hagyomá-
nyos és az attól eltérő gesztusokat, jeleket, jelzéseket
is. Minden augmentatív kommunikációs rendszer
több, egyénre szabott, térben és időben eltérő hasz-
nálhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek
tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot nö-
velő valamennyi üzenethordozót, segédeszközt, stra-
tégiát és technikát. Az augmentatív kommunikáció
hatékony használata megteremti a társadalmi integ-
ráció, az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szo-
ciális fejlődés lehetőségeit. Pedagógiai Lexikon (szó-
cikkely: Kálmán, 1997, 122. o.)

AAK-t használó személyek: Olyan kommunikációs
módszereket és eszközöket használó személyek, akik a
hangzó beszéd  beszélt nyelv) elsajátítására vagy ér-
telmezésére nem képesek vagy ennek elsajátításában
súlyosan akadályozottak.

ABA (applied behavior analysis): Az alkalmazott vi-
selkedéselemzés módszere az autizmus kezelésére. Ezt
a megközelítést alkalmazza többek között a Lovaas
módszer.

Absztrakt: elvont, valóságtól elvonatkoztatott 

Adaptálni: alkalmassá tenni, átalakítani 

Adaptív: alkalmazkodást elősegítő 

ADI-R: Autizmust Diagnosztizáló Interjú -(Autism Di-
agnostic Interview-Revised; ADI-R; LeCouteur et al.,
2003) a szülőtől/gondozótól származó, a fejlődésme-
netet és a jelen állapotot egyaránt részletesen feltérké-
pező és értékelő, félig strukturált, kérdező alapú, cél-
zott interjú. 

ADOS: Autizmust Diagnosztizáló Obszervációs Séma
(Autism Diagnostic Observation Schedule; ADOS;
Lord et al., 1999). Játékos aktivitásokra és beszélgetésre
épülő, elsősorban a szociális és kommunikációs terüle-
tet felmérő, sztenderdizált vizsgáló eszköz. Négy mo-
duljának segítségével felmérhető a szociális és kom-
munikációs sérülés mértéke és minősége széles életkori
sávban és intellektuális szinten (kisgyermekkortól a fel-
nőttkorig), illetve bármilyen expresszív nyelvi szinten
(a beszéd teljes hiányától a folyékony beszédig).

Adó-vevő készülék: Hallókészülékhez csatlakoztat-
ható eszköz, mely jó erősítést biztosít, akkor is, amikor
az adó és a vevő személy egymástól távolabb helyez-
kedik el. Pozitív tulajdonsága, hogy a beszélő hangját
a háttérzajok kiszűrésével juttatja el a hallókészülékbe.

Affektív: érzelmi, hangulati, indulati 

Agytörzsi implantátum: Műtéti úton beülettett eszköz,
amit (a hallóidegpálya sérülése esetén alkalmazzák)
lásd még: implantált készülékek.

Akadálymentesítés: A környezethez, az információk-
hoz való teljes hozzáférés biztosítása minden ember
számára.

Alternatív kommunikáció: Az adott kultúra és annak
értékei által meghatározott konvencionális kommuni-
kációs rendszeren kívüli kommunikációs formák ösz-
szessége.

Analóg jelfeldolgozású hallókészülék: Olyan hallóké-
szülék, amely a hangokat eredeti formájuk megtartá-
sával (digitalizálásuk nélkül) erősíti fel.

Arousal: éberség, izgatottság, készenléti állapot

ASL: American Sign Language (amerikai jelnyelv)
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Aspektus: nézőpont

Asperger-szindróma: A pervazív fejlődési zavarok
vagy autizmus-spektrumzavarok körébe tartozó fejlő-
dési zavar. Az autizmus-spektrumzavarokra jellemző,
egyértelmű, minőségi eltérés a kommunikáció, a szo-
ciális fejlődés, a rugalmas gondolkodás,a viselkedész-
szervezés területén, ugyanakkor a nyelvi fejlődés üte-
mében és az értelmi képességek terén nem tapasztal-
ható zavar. Markáns specifikus érdeklődési kör, és a
gondolkodás,  viselkedés merevsége jellemző. Vita tár-
gyát képezi, hogy elkülöníthető-e az úgynevezett „ma-
gasan funkcionáló” (high functioning) autizmustól.

Asszociáció: képzettársítás 

ASZK: autista személyek kulcsembere

Atípusos: A jellegzetes, típusos, klasszikus megjelenési
formától néhány elemében eltérő. 

Atípusos autizmus: A BNO pervazív fejlődési zavarok
diagnosztikus csoportjába sorolt állapot. A korszerűbb
fogalom meghatározással az autizmus-spektrumzava-
rok alcsoportja. Jelentése: „nem típusos” autizmus. A tí-
pusos autizmustól eltér abban, hogy a fejlődési zavar 3
éves kornál később is kezdődhet és/vagy az, hogy nem
meríti ki teljes mértékben a gyermekkori autizmus di-
agnózisához szükséges feltételeket. Atípusos autizmust
gyakran súlyos értelmi fogyatékosság mellett észlelünk. 

Audiológiai állomás: hallásvizsgálatot végző hely

Auditív: hallási, hallással kapcsolatos 

Augmentatív: kiegészítő

Augmentatív kommunikáció: Az érthető beszéd hiá-
nya következtében súlyosan károsodott kommuniká-
ciós funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló
kommunikációs rendszerek csoportja.

Autista: Az autizmussal élők, autizmus-spektrumza-
varban szenvedők megjelölésére használt jelző. Hasz-
nálata nem szerencsés, törekedjünk az autista, mint
jelző, vagy különösen mint főnév („autisták”) haszná-
latának elkerülésére. Helyesebb és elfogadottabb pél-
dául az „autizmussal élő” kifejezés. 

Autista jellegű viselkedés: Olyan magatartási és visel-
kedési mutat, ami nagyon hasonlít az autista szemé-
lyek viselkedésére. Hátterében súlyos értelmi akadá-
lyozottság, szociális, deprivációs okok, szenzoros sé-
rülések és / vagy ezek együttes hatása is állhat. Jel-
lemző a taktilis hárítás, interakciós kezdeményezések
hiánya, vagy hárítása, passzivitás. Ezek a személyek
mégis megfelelő kommunikációs stratégiák alkalma-
zásával interakcióba vonhatók, ebből az állapotból
részben, vagy egészben kihozhatók, megközelítési
módjukban eltérhetnek az autista személyek számára
alkalmas kommunikációs megközelítési módoktól.

Autisztikus: Jelző, mely az autizmus spektrum zavar-
ral élő személyt vagy viselkedését jelzi. Gyakran ad
okot félreértésre, mely abból fakad, hogy a jelzőt gyak-
ran a „csak” autisztikus értelemben használják, arra
utalva, hogy a háttérben nem „igazi” autizmus áll. Ja-
vasolt, hogy egy személy viselkedésére, fejlődésére ki-
zárólag akkor használjuk az „autisztikus” jelzőt, ha va-
lóban ebben a sajátos fejlődési zavarban szenved, még
akkor is, ha esetleg csak enyhébb formában.

Autizmus: Minden, ami az autizmus spektrum zava-
rok közé tartozik. Jelentését, a fogalom tartalmi leírását
ld. „autizmus spektrum zavar” -nál. A fogalom hasz-
nálata gyakori, a legelterjedtebb, ugyanakkor nem min-
dig egyértelmű. A fogalom használatát érdemes az
adott közegben tisztázni! Leggyakrabban az autizmus
spektrum zavarba tartozó fejlődési zavarok jelölésére
használjuk összefoglalóan. Nem ritka azonban, hogy a
fogalmat szűkebb értelemben használják, a súlyosabb
vagy „klasszikus” megnyilvánulású autizmus jelzésére.

Autizmus-spektrumzavar: Nemzetközileg a legelterjed-
tebb és elfogadottabb fogalom a jellegzetes fejlődési zavar
leírására, mely egyszerre fejezi ki az állapotra jellemző
homogenitást és heterogenitást. Homogenitás jellemző
erre a fejlődési zavarra, amennyiben mindig megtalálható
a sajátos, minőségi zavar a kommunikáció, a szociális fej-
lődés és viselkedés terén, valamint a képzeleti működés
zavarát kísérő eltérő, beszűkült, repetitív, sztereotip ér-
deklődés és tevékenység. Hetereogenitás jellemző erre a
fejlődési zavarra, amennyiben az állapot rendkívül vál-
tozatos viselkedéses és fejlődési képben nyilvánul meg.
Az autizmus spektrumon belül jól körülírható alcsopor-
tokat különíthetünk el, de továbbra is vita folyik az egyes
alcsoportok validitásáról és elkülöníthetőségéről. Az au-
tizmus spektrum zavarba tartozó alcsoportok: gyermek-
kori autizmus, atípusos autizmus, Asperger szindróma,
nem meghatározott pervazív fejlődési zavar.

Autoagresszió: önmagára irányuló agresszió 

Bazális kommunikáció: Olyan feltételek nélküli talál-
kozás kialakítása a sérült személy és a vele foglalkozó
személy között, mely alapja lehet annak, hogy az FSA
személy megtapasztalhassa, hogy megértik, elfogad-
ják, képes kommunikálni. Segít elérni egy olyan
pontra, ahonnan eredményes tréning/foglalkozás/fej-
lesztés indítható. Csatornái az elemi életmegnyilvánu-
lások, kiemelten a légzésritmus, hangadás, érintés,
mozgás. (W. Mall) 

Behaviorizmus: A viselkedéssel foglalkozó pszicholó-
giai irányzat.

Beszédképtelenség: A „beszédképtelenség“ kifejezés
klinikai végállapotot takar. A kóreredet megjelölése
nélkül a beszédzavar olyan súlyossági fokát jelenti,
amelyben a meglévő beszéd nem képes kielégíteni az
adott illető kommunikációs igényeit. (Nem azonos az
afáziával: aki afáziás, az mindig beszédképtelen, de aki
beszédképtelen, az nem feltétlenül afáziás.)
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Beszédképtelenség: A „beszédképtelenség” összefog-
laló, kóreredet megjelölése nélküli elnevezése a  ver-
bális (szóbeli) kommunikáció megvalósulásának teljes
korlátozottságára, amelynek következtében az érintett
egyén nem képes  kommunikációs szándékainak  (köz-
lés, kifejezés, felszólítás, kapcsolattartás)  beszélt nyelv
szintjén történő megvalósítására, azaz az anyanyelv
beszédhangjaiból  felépülő szavak, szókapcsolatok  lét-
rehozására. (A „beszédképtelenség” elnevezés a nyelv
lehetséges használati  módjai közül csak az „expresz-
szív”, a beszéd kivitelezésének, létrehozásának, képte-
lenségére utal, amely nem feltétlenül jelenti a nyelv
másik használati módjának, a beszéd értésének a kép-
telenségét is: azaz lehetséges úgy nem beszélni, hogy
értjük az anyanyelvünket, és az is lehetséges, hogy
nem is értjük azt.) Ez a szóbeli kompetenciahiány lét-
rejöhet úgy, hogy a beszéd létrehozásának képessége
soha nem alakul ki (súlyos értelmi akadályozottság, si-
ketség) illetve úgy is, hogy már a birtokolt beszélt
nyelvi képesség veszik el (afázia), épül le (demencia).

Beszédképtelenség eredete: A leggyakoribb okok: szü-
lési agyi károsodás, baleseti koponyasérülés, értelmi fej-
lődésbeli zavar, súlyos halláskárosodás, előrehaladó
idegrendszeri betegségek, agyi történések (agyvérzés,
daganat, vérrög), ismeretlen eredet. Ide sorolhatók bi-
zonyos autizmusfajták, egyes pszichiátriai kórképek is. 

Beszédtartomány: A beszéd megértése szempontjából
a legfontosabb frekvenciák a 250-3000 Hz közötti han-
gok, 30 és 65 dB közötti hangerősségen. 

Beszédterapeuta: Elsősorban kommunikáció- és be-
szédfejlesztéssel foglalkozó szakember. 

Beszédzavar súlyosságának fokozatai (gyakorlati, kli-
nikai mérce)
1. Nincs beszéd.
2. Minimális, érthetetlen beszédkezdemény van.
3. Van valamelyes beszéd, de csak annak a számára

érthető, aki megszokta.
4. A beszéd érthetőségét súlyos artikulációs hibák ne-

hezítik, de azért bárki megérti.

Bizarr: különös, furcsa, szokatlan, eltérő 

Bliss-nyelv: Nonverbális kommunikációs módszer.
Nemzetközi, grafikus jelképrendszer (amolyan "grafi-
kus eszperantó"), amelyben a tárgyakat, fogalmakat,
nyelvtani kategóriákat, tehát a beszélt és írott nyelv va-
lamennyi elemét jelképekkel fejezzük ki. A jelképeket,
azok könnyen felfogható, belső logikájuk miatt a bal fél-
tekei károsodottak is könnyen megtanulják. A jelképe-
ket mindig az írott szó kíséri, így az ép kommunikáló
partnernek nem kell ismernie azokat. A kommuniká-
ciós tábla elkészítése az oktatás folyamatában történik,
az egyes jelképek jelentésének megtanítása után.

BNO-10: Betegségek Nemzetközi Osztályozása (ICD-
10). A betegségek diagnosztikus osztályozására hasz-
nált egységes, nemzetközi kód és leírás rendszer. 

A WHO javaslatára került kidolgozására, jelenleg a 10
verzióját használjuk, melyet 1989-ben fogadtak el.

Braille: Speciális technikát alkalmazó ábécé, amelyben
a betűk tapinthatóak. Minden egyes Braille- betűka-
rakter hat pontból áll, téglalap alakban elrendezve, két
oszlopban. A pozíciók bármelyikén lehet pont, mely
által összesen 64 variáció lehetséges.
A francia Louis Braille találta ki 1821-ben vak emberek
számára. Írásra és olvasásra egyaránt alkalmas.

Braille-konvertálóprogram: Számítógépes szoftver,
amelynek célja, hogy a síkírás betűit Braille betűként
jelölje a kijelző.

BSL: British Sign Language (Angol Jelnyelv)

Centrális koherencia: A kognitív működéseknek az a
jellemzője, hogy az észlelt (rész)információkat a kon-
textus figyelembevételével jelentésteli egésszé szer-
vezzük a kognitív folyamatok különböző szintjein.

CHAT: Checklist for Autism in Toddlers 18 hónapos
korban elvégezhető szűrővizsgálat az autizmus korai
felismerése érdekében, felhívja a figyelmet az ezirányú
nyomonkövetésre és speciális szakvizsgálatra.

Cochleáris implantáció: A cochleáris implantátum egy
olyan összetett technikai eszköz, amely közvetlenül a
hallóidegre küld elektromos impulzusokat – tehát
ugyanazt a feladatot végzi el, mint az ép hallószerv
esetében a csigában lévő szőrsejtek.

Cochleáris implantátum: Műtéti úton beültetett esz-
köz, amely közvetlenül a hallóidegre küld elektromos
impulzusokat – így ugyanazt a feladatot látja el, amit
az ép hallószervben a csigában lévő szőrsejtek.

Daktil: Ujj-ABC, melynek betűi az írott betűk formá-
jára emlékeztetnek (ls Lancz).

Demencia: Az intellektuális képességek (elsősorban az
emlékezet, gondolkodás ítélőképességek, figyelem, ta-
nulási képességek) fokozatos elvesztésének organikus
eredetű, szerzett, romló állapota.

Destruktív: romboló, pusztító 

Deviáns: Biológiai szabálytól, normától (társadalmi
szokásoktól is) eltérő fejlődés.

Diagnosztika: tünetcsoportok, betegségek felismerése,
megállapítása 

Digitális jelfeldolgozású hallókészülék: Hallókészülék,
amely a beérkező hangokat először digitalizálja, az-
után a digitális jeleket felerősíti, majd ezeket alakítja
vissza analóg, hallható jelekké.

DIR modell, Foortime: Developmental, Individual-Diffe-
rence-Relationship Based (Fejlődési-Egyénre szabott-
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Interakciós). Az autizmus komplex fejlődési szempontú
terápiás megközelítése, alapvetően a korai fejlesztésben
alkalmazzák. Stanley Greenspan és munkatársai dolgoz-
ták ki. A modell központi eleme a floortime terápia („pad-
lón töltött idő”), mely intenzív, egyénre szabott, játékos
interakción alapuló megközelítés. A terápia során vissza-
térnek a gyermeki fejlődés hiányzó mérföldkövéhez.

Diszfázia: Más elnevezései: fejlődési diszfázia, esszen-
ciális diszfázia. A gyermekkori beszéd-és nyelvfejlő-
dés specifikus zavara, amely átlagos intellektus, ép hal-
lás, ép beszédszervek, megfelelő beszédkörnyezet mel-
lett alakul ki. A beszéd-és nyelvelsajátítás képessége
nem a megszokott lépésekben, tipikus sorrendben fej-
lődik. A beszéd és nyelv észlelésének, értésének, fel-
dolgozásának (receptív), létrehozásának (expresszív)
nem csak mennyiségi, időbeli zavara, hanem ez a tipi-
kus nyelvfejlődéstől minőségileg  és strukturálisan is
eltérő nyelvi és kognitív zavar, amely a nyelv bármely
szintjét érintheti  a fonológiaitól a pragmatikaiig. A
nyelven kívüli képességek, a pszichikus szerveződés
egyéb zavaraival  (részképességek halmozott zavarai-
val: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ) is társulnak.  Is-
kolás korban, részképesség zavaraik és nyelvi zavaraik
miatt tanulási zavarok léphetnek fel, egy részüknél a
maradványtünetek egész életen át fennmaradnak.

Diszkrimináció: Minden olyan megkülönböztetés
vagy kizárás, amelynek következtében az egyén etni-
kai származása, vallása, nemre, életkora vagy fogyaté-
kossága miatt hátrányt szenved.  

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, az Amerikai Pszichiátriai Társaság nemzet-
közileg elfogadott és használt kód és leírás rendszere a
mentális zavarok leírására. A jelenlegi verzióját 1994-
ben fogadták el.

EarlyBird Program: Az Angol Nemzeti Autizmus Tár-
saság (NAS) 3 hónapos, szülőknek szóló, képzési prog-
ramja.

Echolália: „Visszhangszerű” ismétlés. A hallott monda-
tok, szavak, fordulatok visszaismétlése többnyire ugyan-
olyan hangsúllyal, hangszínnel. Azonnali echolália: a
hallottak azonnal szó szerinti visszaismétlése. Késlelte-
tett echolália: korábban – órákkal, hetekkel, hónapokkal
– hallottak visszaismétlése, beépítése a saját beszédbe. 

EEG (Elektro-enkefalográfia): Az agy elektromos mű-
ködésének műszeres, fájdalmatlan vizsgálata.  

Egyéni kommunikációs „doboz“ (ls kommunikációs
eszközök): Tartalmazza a személy kommunikációs
szótárát, az egyén tárgykészletét és/ vagy eszköztárát,
képi szimbólumait.

Egyenlő hozzáférés joga: A közszolgáltatás egyenlő
eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az
igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal –
mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentá-

lis és kommunikációs funkciókban sérült emberek szá-
mára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és ér-
zékelhető; továbbá az az épület, amelyben a közszol-
gáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető,
a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható,
vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az
épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára
rendeltetésszerűen használhatók és a szolgáltatások
egyformán igénybe vehetők. 

Egyenlőség, hátrányos megkülönböztetéstől való men-
tesség: A törvény előtt minden személy egyenlő, és
mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül jogo-
sult a törvények által nyújtott védelemre és kedvez-
ményre. Tilos a fogyatékosság alapján történő bármi-
nemű hátrányos megkülönböztetés, és minden téren
szükséges biztosítani a fogyatékossággal élő szemé-
lyek számára a hátrányos megkülönböztetéssel szem-
beni egyenlő és hatékony jogi védelmet.

Egyetemes tervezés: A termékek, a környezet, a progra-
mok és szolgáltatások oly módon történő tervezése, hogy
azok minden ember számára a lehető legnagyobb mér-
tékben hozzáférhetőek legyenek: adaptálás, vagy speciá-
lis tervezés szükségessége nélkül. Az egyetemes tervezés
nem zárhatja ki a fogyatékossággal élő személyek cso-
portjai számára szükséges támogató-segítő eszközök és
technológiák indokolt esetben történő használatát.

ELA – mindennapos tevékenységek fotósorozat: A J.
Stark által kidolgozott fotósorozat 3000 fényképkár-
tyából áll, amely mindennapos élethelyzeteket, tevé-
kenységeket tartalmaz. Lehetővé teszi a szövegértés és
szöveghasználat gyakorlását, vizsgálatát is. Alkalmas
többek között a metakommunikáció-értés és használat
fejlesztésére, ill. emberi kapcsolatok, viszonyok, gya-
kori szociális interakciók elemzésére, a szociális meg-
értés fejlődésének segítésére.

Elhárító mechanizmus: A szorongás enyhítésére, a
belső konfliktusok kontrollálására irányuló, nem tu-
datos belső lélektani folyamatok összessége.

Emocionális: érzelmi 

Empátia: Olyan képesség, amely lehetővé teszi mások
helyzetének képzeleti-érzelmi úton történő átélését.

Értelmileg akadályozott: lásd II-es témacsoport

Esélyegyenlőség: ld egyenlő hozzáférés joga

Esélyegyenlőség (…. szempontú): Mindenki számára
egyenlő és diszkrimináció mentes élettér és feltételek
biztosítása az élet minden területén. 

Expresszív: Kifejező, nyelvészetben a beszélt nyelv ter-
vezése, létrehozása, kivitelezése.

Feladatanalízis: Különböző folyamatok, cselekvésso-
rok apró lépésekre bontása.
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Fenotípus: A genotípus által meghatározott, annak
külsőleg is megnyilvánuló összessége, melyet környe-
zeti faktorok is befolyásolnak. Ez alatt értjük például
az egyén fizikai megjelenését, és a megnyilvánuló vi-
selkedéses jegyek összességét. 

FHS: felnőtt korban hallássérültté vált személy

fMR/fMRI: Funkcionális mágneses rezonancia vizs-
gálat, mellyel az adott test-területet működését is vizs-
gálni lehet bizonyos körülmények között.

Fogyatékos személy (gyógypedagógiai megközelítés):
Fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különö-
sen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képes-
ségeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birto-
kolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a tár-
sadalmi életben való aktív részvétel során.

Fogyatékosság: A fogyatékosság fogalmának legálta-
lánosabb jelentéstartalma a biológiai állapot megvál-
tozása, a testi, lelki, idegrendszeri tulajdonságterüle-
tek körében fennálló visszafordíthatatlan sérülés, ká-
rosodás. A fogalom jelentéstartalma egyrészt attól
függ, hogy a fogalom értelmezési köre milyen tulaj-
donságterületekre terjed ki, másrészt attól, hogy a fo-
galom az egyes tulajdonságterületek milyen összefüg-
gését jelöli meg. (Dr. Illyés Sándor 2000). 

Fragilis X-szindróma (törékeny X-szindróma, Martin-
Bell-szindróma): X kromoszómához kötött, öröklődő be-
tegség, a családi halmozódást mutató értelmi fogyaté-
kosság leggyakoribb oka. Külső jegyek alapján (jellegze-
tes arc, vaskos ajkak, elálló fülek, kissé nagyobb kopo-
nya, mérsékelt növekedési elmaradás) és a pszichomo-
toros fejlődési késés alapján felmerül a gyanúja, mely
kromoszóma vizsgálattal igazolható. Az autizmus spekt-
rum zavarok előfordulása ebben a kromoszóma rendel-
lenességben gyakoribb az átlag populációhoz képest. 

Frusztráció: Szándékban, törekvésben, tevékenység-
ben való akadályozottság, sikertelenség érzése.

FSA: A súlyosan halmozottan sérült személyek csoport-
ján belül azok, akik egész életen keresztül, a mindennapi
tevékenységeikben folyamatos, komplex és speciális
megsegítésre szorulnak. A súlyos akadályozottság leg-
gyakrabban a központi idegrendszer komplex károso-
dása következtében kialakult állapot, melynek folytán
érzékszervi, és/vagy mozgásos sérülés, illetve ezeken a
területeken jelentős elmaradás tapasztalható, ezek a sé-
rülések különféle kombinációkban és súlyossági foko-
zatokban jelenhetnek meg, de közös tünetként az értelmi
akadályozottság súlyos és legsúlyosabb foka tekinthető.

FSA: Fejlődésmenetükben súlyosan akadályozottak

Funkcionális kommunikáció: Bárki számára érthető,
személyhez intézett, szociálisan elfogadható, spontán
kommunikáció.

Generalizáció: Általánosítás

Genotípus: Az egyed genetikai felépítése, (a genetikai
állomány összessége).

Gesztusnyelv: Kézjelek gyűjteménye nem beszélő, ér-
telmileg akadályozott személyek számára.

Grafikus szimbólum: Kézzel rajzolt, vagy számítógé-
pes képi szimbólumot ábrázoló jelkép. Tágabb érte-
lemben az AAK-ban ide sorolhatóak a kommunikációs
céllal használt fotók, illetve a viszonylag lapos tárgyak,
vagy tárgyak egy darabját felhasználó „képszerű”
kommunikációs eszközök.

Gyermekkori autizmus: Az autizmus spektrum zava-
rok klasszikus „alaptípusa”, minőségi és súlyos zavar
észlelhető a kommunikáció, szociális kapcsolatok
terén, melyet típusos, szűk körű, repetitív, sztereotip
érdeklődés és aktivitás kísér. A zavart fejlődés 3 éves
kor előtt jelentkezik. Társulhat értelmi fogyatékosság-
gal, vagy megjelenhet anélkül.

Gyermekkori dezintegratív zavar: Legalább két év
korai, ép fejlődést követően a már megszerzett készsé-
gek elvesztése figyelhető meg (nyelvi készségek, szo-
ciális készségek, motoros készségek, játék, hólyag és
végbél kontroll), aminek következtében jellegzetes au-
tisztikus viselkedéses kép alakul ki.

Gyógypedagógiai habilitáció: Fogyatékos személyekre
irányuló komplex tevékenység, melynek célja a fiziká-
lis-mentális képességek, a szociálisan alkalmazkodó
viselkedés fejlesztése.

Habilitáció: Képesítés, alkalmassá tétel – az egyéni ké-
pességek javítása érdekében szervezett tevékenységek
és támogatások rendszere. 

Hallás: Akkor hallunk valamit, amikor a hanghullá-
mok – azaz a légnyomás hullámként terjedő kisebb –
nagyobb változásai – elérik fülünket. 
Hallószervünk ezeket a hanghullámokat elektromos
impulzusokká (ingerületekké) változtatja, és az agyba
továbbítja őket, az agy pedig ezeket a jeleket értel-
mezi: „kiolvassa“ a hangokat, jelentéssel ruházza fel
a hallottakat.

Hallásfejlesztés: Hallássérültek hallási képességének
fejlesztése gyógypedagógi eljárásokkal.

Hallási fájdalomküszöb: Az a hangerő, ami már meg-
haladja a kellemetlen szintet és fájdalmat kelt.

Hallásküszöb: Az a legkisebb hangerő, ami még éppen
hangérzetet kelt - azaz amit éppen meghallunk.

Hallássérülés: A hallószerv valamely részének vele-
született vagy szerzett sérülése, illetve fejlődési rend-
ellenessége, ami az éptől eltérő hallásteljesítményt
eredményez. 
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Hallássérült: Gyűjtőfogalom, mely a halláscsökkenés
minden fokát hivatott kifejezni. A hallássérülés, mint
állapot – súlyosságot illetően – nagyothallásban és si-
ketségben nyilvánul meg. A kettő között húzódó át-
meneti állapot a hallásmaradvány.

Hallástartomány: Az egészséges emberi fül a 20 és
20.000 Hz közötti hangrezgések felfogására képes a 0
és 120 dB közötti hangerősségen. 

Hallókészülék: Hangerősítő berendezés – a hangot
olyan szintre erősíti fel, ami mellett a hallássérült ha-
tékonyan használni tudja az akusztikus jelet.

Halmozott fogyatékosság: Olyan állapot, amely egy
vagy több azonos, vagy egymástól független időben
fellépő biológiai sérülés / károsodás következmé-
nyeként jön létre és több funkcióterületre kiterjedő fo-
gyatékossággal jár. (Lányiné E. Á. Gyógypedagógiai
Lexikon)

Hangadó gépek (Voice Output Communication Aids:
Speech Generating Devices), másképpen kommuniká-
torok. Olyan számítógépek, amelyek egy adott jel
(betű, szó, kép, jelkép) bevitelére kimondják a megfe-
lelő szót. Ismert a szintetikus beszédet produkáló gép
(beszédszintetizátor), valamint a digitális beszédet
produkáló rendszer (ezek magnetofonszerűen mű-
ködve, előre felvett üzeneteket játszanak vissza).

Haptikus jelnyelv: Speciális testkontaktussal átadott
jelzések, melyek üzenetet hordoznak.

Hiperaktív: nyughatatlan, túlzott mértékben aktív,
mozgékony 

Hiperszelektív: A környezetből jövő ingerek közül
szélsőségesen keveset feldolgozó. 

Idegi eredetű hallássérülés: A belsőfülben, a csigában
elhelyezkedő szőrsejtek, vagy az agyhoz vezető ideg-
rostok szenvednek károsodást.

Identitás: Önazonosság; az egyén szerepeinek összes-
sége és önmagáról való tudása. 

Idioszinkretikus nyelvhasználat: A nyelv vagy egyes
szavak specifikusan az egyénre jellemző, sajátos hasz-
nálata, mely olykor csak az egyén vagy a legközelebbi
hozzátartozók számára bír jelentéssel.

Idiot savant: Ma már kevésbé használt kifejezés, in-
kább a savant képességekkel rendelkező személy hasz-
nálatos. Egy területen különösen kiemelkedő képessé-
gekkel rendelkező, de más fejlődési területeken elma-
radást mutató személy. 
Ritka állapot, leginkább az autizmus spektrum zava-
rokban fordul elő. 
A kiemelkedő képességek jellemzően egy igen szűk te-
rületen mutatkoznak meg, például matematikai ké-
pességek, zenei tehetség. 

Ikonicitás skála: E skála az üzenethordozó kép-, ill. jel-
képrendszerek képszerűségének mértékét mutatja.
Baloldalán helyezkednek el a transzparens jelképek,
amelyek értelme ránézésre azonnal felismerhető (pl.
Oakland-képszótár elemei, PCS, piktogramok a Bliss-
nyelvből). Középütt találhatók a transzlucens jelképek,
amelyek értelme magyarázattal könnyen megvilágít-
ható (pl. ideogramok a Bliss-nyelvből) és a skála jobb
szélén a homályos, vagy nehezen értelmezhető, ún.
opaque jelképek, amelyeknél a tartalom és forma ösz-
szefüggése önkényes, logikus magyarázata nincs (pl.
betűk vagy a mesterséges Bliss-jelképek).

Imitáció: utánzás 

Inadekvát: nem megfelelő, nem odaillő 

Indirekt: nem közvetlen 

Individualizáció: egyéni sajátságok, személyiség ki-
alakulása 

Indukciós hangerősítő rendszer : Az adó-vevő elvén
működő berendezés, melynél az erősítésre szánt hang
megfelelő továbbítását a helyiség padlóján vagy meny-
nyezetén körbefutó, hurkot alkotó vezeték biztosítja.
(A hurok – mint adó – mágneses indukciós teret hoz
létre a belsejében.)

Indukciós hurok: lásd. Indukciós hangerősítő rendszer

Infokommunikációs akadálymentesítés: Az informá-
ciós és kommunikációs technikák, technológiák
egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása.

Inklúzió: Teljes befogadás. Az inklúzió a kirekesztés
ellentétes irányú folyamata. Alapvető célja, hogy esz-
közrendszerével csökkentse a kizárásra irányuló nyo-
másokat az iskolában és a társadalomban.

Integráció (pedagógiai): Többségi közösségbe történő
beillesztés.

Interakció: Kölcsönös – általában személyek közötti –
egymás felé irányuló cselekvés, gesztus stb. 

Internalizáció: Befogadás, elsősorban a külső, csoport-
, társadalmi- szülői értékek, szabályok teljes elfoga-
dása, befogadása, belső irányítókká alakulása.

Intervenció: beavatkozás 

Intuíció: megérzés 

IQ: Intelligencia-hányados (értéke átlagos értelmi szín-
vonal esetén 100) 

Jelnyelv: A jelnyelv a vizuális kódrendszerek egyik
legfejlettebb formája, amelyet a siketek használnak.
Rendelkezik  saját "hangtannal", alaktannal, mondat-
tannal, általában a hasonló nyelvtani kategóriák jelle-
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zik, mint a beszélt nyelveket. Szókincse pontos nyelv-
tani szabályok szerint rendeződik, így létrejövő rend-
szernek pedig éppúgy vannak regionális és szociális
változatai, mint a beszélt nyelvnek. (ls Lancz)

KÉK: könnyen érthető kommunikáció

Képernyőolvasó: Látássérültek számára kifejlesztett
szoftver, amely a képernyőn megjelenő információkat
hangzó beszéddel felolvassa.

Képesség: Az egyén pszichikus tulajdonsága, amely
valamilyen  tevékenység gyakorlása révén fejlődik ki,
és a tevékenység végzésében nyilvánul meg. Kifejlesz-
tésének alapját az adottságok képezik. Többféle fel-
osztásuk létezik  pl. általános képességek (kreativitás,
kommunikációs, tanulási) és a speciális képességek (ol-
vasási, nyelvi).

Képi szimbólum: Kézzel rajzolt, vagy számítógépes
grafikát ábrázoló jelkép. Tágabb értelemben az AAK-
ban ide sorolhatóak a kommunikációs céllal használt
fotók, illetve a viszonylag lapos tárgyak, vagy tárgyak
egy darabját felhasználó „képszerű” kommunikációs
eszközök.

Készség: Egy adott feladat, vagy munka elvégzéséhez
szükséges tudás és/vagy tapasztalat, ami oktatás, kép-
zés, vagy fejlesztés eredménye.

Kevert típusú hallássérülés: Az idegi és vezetéses hal-
lássérülés együttes megjelenése.

Kéz a kézbe jelelés: Jelnyelv vagy gesztusnyelv speci-
ális alkalmazási módja, amikor a „beszélő” és a  „hall-
gató” egymás keze alatt jelel. Van egykezes és kétkezes
változata is.

Kiejtésjavítás: A beszédben előforduló  artikulációs
hibák javítása, korrigálása.

Kliens: ügyfél

Kognitív: gondolkodási, megismerési

Kognitív és viselkedés terápia: Célja a nem eredmé-
nyes, hibás vagy kóros gondolkodási és viselkedési
mintázatok, sémák megváltoztatása.

Kognitív folyamatok: A megismerést szolgáló össze-
tett pszichológiai folyamatok, melyek magukba fog-
lalják például a memóriát, figyelmet, képzeletet, ér-
zelmi információ feldolgozást, végrehajtó működése-
ket, mentalizációt vagy a nyelvi apparátust. 

Kognitív pszichológia: A pszichológiai ága, a kognitív
folyamatok működését vizsgáló tudomány.

Koherencia: összetartás, összetartozás 

Koherens: összefüggő, összeilleszkedő, egységes 

Kommunikáció: Társas viselkedés közlési céllal, mely
a reflexektől a nyelvig terjedhet. (Hebb)

Kommunikációs diszkrepancia: A kellő és a való, a kí-
vánt és a lehetséges kommunikációs szint közötti kü-
lönbség. Embernél az esetek legnagyobb részében a
funkcionális beszéd hiánya okozza, amelynek követ-
keztében a rendelkezésre álló beszéd nem képes a
kommunikációs igények kielégítésére.

Kommunikációs igény: Minden élőlény veleszületett,
elemi sajátossága. Amelyik élőlény nem tud megfele-
lően kommunikálni (tehát a számára kívánatos környe-
zeti reakciókat előidézni, pl. éhséget, fázást, fájdalmat
csillapítani, lényeges információkat megszerezni, a faj-
fenntartáshoz szükséges ingereket adni és kapni stb.,
vagy nem képes adekvátan reagálni a környezet kihí-
vásaira, pl. veszélyhelyzetbôl elmenekülni, igényeit ki-
elégíttetni stb.), az elpusztul. Beszédképtelen emberek-
nél, az ismétlődő kommunikációs kudarcok miatt igen
gyakori a kommunikációs igény jelentős csökkenése.

Kommunikációs képességek felmérése: A hagyomá-
nyos teszthelyzettel szemben a diagnosztika célja nem a
“mínuszok” feltérképezése, hanem a készségszótár el-
készítése. Ennek számba kell vennie minden olyan jelet,
jelzést, jelzésértékű megnyilvánulást, amely szokatlan-
sága vagy szabálytalansága ellenére az adott beszéd-
képtelen személy kommunikációs célú megnyilvánulá-
sának tekinthető. A felmérésnek a mindennapok spon-
tán interakciói során jelentkező, kommunikációs szük-
ségletek megismerését kell szolgálnia. A felmérés soha
nem egyszeri aktus, hanem olykor a diagnosztikus pró-
batanítást is magában foglaló folyamat ismétlődő eleme.

Kommunikációs kompetencia: A társas tudás és készség
gyakorlati alkalmazása a kapcsolatok kontextusában.

Kommunikációs kompetencia: Az illető tudja, hogy
mikor kell beszélni/kommunikálni és mikor nem, miről
érdemes megnyilvánulni és miről hallgatni. Mindemel-
lett birtokában van annak a tudásnak is, hogy mindezt
kivel, milyen körülmények között és hogyan tegye
ahhoz, hogy partnernek tekintsék (Hymes, 1972). A
kommunikációs kompetencia feltételei a készség (skill)
és a stratégia, megnyilvánulási formái a spontán kezde-
ményezés, valamint a kommunikációs folyamatok irá-
nyának, tárgyának, ütemének, menetének, céljának stb.
megváltoztatására irányuló, sikeres aktusok. 

Kommunikációs rövidzárlat: Ha alacsony a készség
szintje vagy hiányosak, esetleg rosszak a kommuniká-
ciós stratégiák, a kommunikáció elakad: félreértés,
zavar, kínos csend, kétértelműség, a befejezetlenség ér-
zése stb. zavarja meg a feleket. Jellemző módon, min-
dig a beszélő partner érzi úgy, hogy a rövidzárlatot
meg kell törnie, anélkül, hogy elegendő időt, minimum
10-20 másodpercet adna az augmentatív kommuniká-
ciót használó személy számára a “biztosítékcsere” (a
beszélgetés fonalának felvétele, újrakezdés, témavál-
tás stb.) céljaira.
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Kommunikációs segítő: Kommunikációban akadá-
lyozott személyek segítője kommunikációs folyama-
tok során.

Kommunikációs stratégiák: Azt a specifikus használati
módot jelenti, amely lehetővé teszi, hogy az adott esz-
közt, módszert, rendszert, gépet stb. az illető hatéko-
nyan tudja használni. Nehezen tanítható, természetes
körülmények között nem modellálható, csak tudato-
san kialakított, mesterséges modellek révén növelhető.
Megfelelő stratégia nélkül nincs hatékony kommuni-
káció, s az augmentatív kommunikáció oktatása el-
veszti a célját és értelmét. 

Kommunikációs szótár: Egyén által használt kom-
munikációs módszerek és jelzések leírásának ösz-
szessége.

Kommunikatív kompetencia: A kompetencia kifejezés
eredeti értelmének megfelelően azt jelenti, hogy valaki
tudatosan, hatékonyan és hatásosan alkalmazza bizo-
nyos készségeit, tudását egy adott cél elérése érdeké-
ben. Az AAK terén különválik az oktatás és a haszná-
lat hatékonysága. Az oktatás hatékonysága mérhető pl.
az elsajátított üzenethordozó elemek számával, a hasz-
nált mondatok hosszának és nyelvtani bonyolultságá-
nak mérésével, a nyelvtani hibák előfordulási számá-
val, a hibák, tévedések számának csökkenésével. A
használat terén mutatott kommunikatív kompetencia
azt jelenti, hogy az AAK-használó személy képes ter-
mészetes közegben funkcionálisan kommunikálni, és
megfelelni a napi élet kommunikációs követelménye-
inek (Light, 1989), azaz képes a rendelkezésére bocsá-
tott AAK-eszköz segítségével az élet legkülönbözőbb
színterein és helyzeteiben értelemszerűen, egyértel-
műen, közérthetően, bárkivel, továbbá szociálisan el-
fogadhatóan kifejezni magát. 

Kommunikátor: Olyan kommunikációs segédeszköz,
melybe szöveges üzenetek programozhatóak, majd
szükség esetén előhívhatóak. Az üzenetek száma esz-
közönként változhat. Az üzeneteket kis ablakokban
képek, vagy tárgyak szimbolizálják, ezek megnyomá-
sával hallgatható le az üzenet.

Kompenzálás: hiányosságok kiegyenlítése, pótlása 

Kompetens: hozzáértő, szakértő, illetékes 

Koncentráció: összpontosítás 

Koncepció: felfogásmód, átfogó elgondolás, nézőpont,
meglátás 

Kontaktus: érintkezés, kapcsolat 

Konzultáció: Tanácsadás, megbeszélés, szakértők ta-
nácskozása valamilyen kérdésről.

Kortikális látássérülés: Agyi eredetű vizuális feldolgo-
zási zavar.

Könnyen érthető beszéd: Egyszerű nyelvezettel, rövi-
den, bonyolult szavak, kifejezések használata nélkül
ad át információt vagy magyaráz el dolgokat a megér-
tési problémával élők számára.

Könnyen érthető írásbeli szöveg: Olyan írott anyag,
mely egyszerű nyelvezettel, lényegre törően magyaráz
el fogalmakat, ad át információkat az értelmi sérült
emberek számára.

Könnyen érthető kommunikáció: A szóbeli vagy írásbeli
tájékoztatásnak az a módja, amely információt ad olyan
emberek számára, akik (meg)értési problémával élnek.

Könnyen érthető környezet: A fogyatékossággal élő
emberek számára egy olyan környezet kialakítása,
mely többféle eszközzel (pl. térkialakítással, tájékozta-
tókkal, szimbólumokkal, rajzokkal stb.) segíti minden-
napi tevékenységük sikeres elvégzését, tájékozódásu-
kat, ezzel biztonságot adva a mindennapokhoz.    

Középfüli implantátum: Műtéti úton a beültetett esz-
köz, a középfülbe, az egyik hallócsontra épített lengő
jelátalakító biztosítja a megfelelő erősítést.

Közszolgáltatás: 4. § E törvény alkalmazásában

f) közszolgáltatás:
fa) minden közhatalmi tevékenység – ideértve a ható-

sági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási,
valamint igazságszolgáltatási tevékenységet –, to-
vábbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek be-
számolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság,
az országgyűlési biztosok, az ügyészség, valamint
a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatás-
körük gyakorlása során kifejtett tevékenység,

fb) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott
közszolgálati műsorszolgáltatás, továbbá oktatási,
közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudo-
mányos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi,
egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szol-
gáltatás, ellátás, illetve tevékenység,

fc) a helyi és kisebbségi önkormányzat hatásköre gya-
korlása során kifejtett minden tevékenység – ide-
értve különösen a hatósági és egyéb közigazgatási
tevékenységet –, valamint a helyi és kisebbségi ön-
kormányzat, a nem állami és egyházi fenntartó, il-
letőleg az általa fenntartott közfinanszírozásban ré-
szesülő intézmény által nyújtott fb) szerinti szol-
gáltatás, ellátás, tevékenység,

fd) minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett
szolgáltató tevékenység, továbbá

fe) minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kö-
telezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató te-
vékenység, amely település vagy településrész kö-
zellátását szolgálja, használata nem korlátozott, il-
letve nem korlátozható.

Kreativitás: Az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy
rugalmasan gondolkodva, korábbi tapasztalatainkból
valami újat hozzunk létre. 
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Kronológiai kor: életkor 

KS: kommunikációs segítő

Kvalitatív: minőségi 

Kvantitatív: mennyiségi 

Látássérült: Gyűjtőfogalom, mely a látássérülés min-
den fokát hivatott kifejezni. A látássérülés, mint állapot
– súlyosságtól függően gyengénlátás, aliglátás vagy
vakság lehet. Látásmaradványnak nevezzük a meg-
maradt vizuális érzékelést.

Látó-vezető technika: Látássérültek speciális techniká-
val való kísérése, segítése a mindennapos önkiszolgá-
lás és közlekedés során.

Leiter-R: Nemzetközi Nonverbális Teljesítményskála
– Módosított változat

Ling-teszt: Hallókészülékek ellenőrzésére alkalmas 
gyors eljárás, amely hat beszédhangot (m, ú, á, í, s, sz)
használ a vizsgálathoz.

LORM: Speciális kommunikációs módszer siketvakok
számára. A tenyér meghatározott pontjai jelölnek egy-
egy betűt. Ezek megérintésével betűről betűre adható
át az üzenet.

Malossi kesztyű: Siketvakok kommunikációs akadá-
lyainak leküzdésére használt, speciális jelzésekkel el-
látott kesztyű, melynek használatával bárki képes
kommunikálni a módszert ismerő siketvak személlyel.

MAWGYI: A Wechsler-féle verbális intelligencia teszt
magyar, gyermek-változata. 1991.

Megerősítés: Lehet pozitív vagy negatív, fenntartja
vagy kiváltja a viselkedést. 

Mentálhigiéné: Lelki egészségtan, a lelki egészséggel,
illetve annak védelmével foglalkozó tudományág.

Mentális: értelmi, szellemi, gondolati 

Mentális kor: Az a kor, amelynek az egyén értelmi fej-
lődési szintje megfelel. 

Mentális retardáció: értelmi elmaradás 

Mentalizáció: Magas szintű kognitív működés, az a ké-
pességünk, hogy másoknak mentális állapotokat (tu-
dást, szándékot, érzelemeket stb.) tulajdonítsunk és ez
alapján viselkedését be tudjuk jósolni.

Mesterséges augmentatív kommunikációs módszerek:
Mesterségesen kialakított, a beszédet kiegészítő, ill. azt
pótló módszerek olyan személyek számára, akik fizi-
kai korlátozottságaik miatt nem képesek élni a termé-
szetes beszédkiegészítő vagy pótló elemekkel.

Metakommunikáció: A nyelvi kommunikáción kívüli
és/vagy azt kísérő kommunikációs jelzések összes-
sége, például testtartás, mimika, hanghordozás.

Moon -féle írás: William Moon találta fel 1847-ben. Be-
tűnkénti írás, mely kilenc alapkaraktert tartalmaz.
Ezek értelmezése attól függ, hogyan helyezkednek el,
felfelé vagy körben. A karaktereket nagyjából a latin
betűk körvonali alkotják. (Ezeket az un. Moon-írógép-
pel hozzák létre.)

Morális: erkölcsi 

Motiváció: belső késztetés, cselekvés elindítója 

Motiváció: A latin movere „mozogni, mozgatni, ki-
mozdítani“ igéből származik. Jelentése is ez: kimoz-
dító, mozgató „erő“. A pszichológiában gyűjtőfoga-
lom. Beletartozik minden cselekvésre, viselkedésre
késztető belső tényező.

Motoros, motorikus: mozgási, mozgással kapcsolatos 

MR/MRI: Mágneses rezonancia vizsgálat. Képalkotó
vizsgálat, mellyel az adott testterület finom strukturá-
lis eltérései észlelhetők.

Multikomponensű (multimodális) augmentatív kom-
munikációs rendszer: Az augmentatív kommunikáci-
óra szoruló személy minden igényét, minden élethely-
zetben s az élet minden helyszínén kiszolgáló rendszer
(tehát pl. van olyan eleme, amely iskolában, tanulás-
kor használható, van sportoláskor alkalmazható esz-
köze, s van olyan, amely mozgás, utazás stb. közben
szolgálja a közlés lehetőségét). Elemei az üzenethor-
dozók (képek, jelképek, betűk stb.), a transzmissziós
technikák (produkció vagy választáson alapuló) és a
stratégiák (a hatékony kommunikációt lehetővé tévő
fordulatok, sebességnövelő technikák stb.).

Munkarend és munkaszervezés: Megmutatja, hogy
mennyi ideig tart egy adott tevékenység, milyen sor-
rendben és hogyan kell elvégezni, és azt is, hogyan jut-
hat a személy a szükséges anyagokhoz és eszközökhöz. 

Munkavállaláshoz való jog: A fogyatékossággal élő
személyeknek másokkal azonos alapon joga van a
munkavállaláshoz; ez magában foglalja egy, a fogya-
tékossággal élő személyek számára nyitott, befogadó
és hozzáférhető munkaerőpiacon szabadon választott
és elfogadott munka révén nyerhető megélhetés lehe-
tőségének jogát.

Napirend: A hellyel és idővel kapcsolatos informácók ért-
hető közlésére szolgáló, egyénre szabott segítő eszköz. 

NAS: National Autistic Society, az Angol Nemzeti Au-
tizmus Társaság

Negatív megerősítés: Ennek során eltávolítunk vala-
mit, amit a személy nem kíván.
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Neologizma: Az érintett személy által kitalált – több-
nyire önmagában értelmetlen – szó vagy kifejezés,
mely csak az ő adott gondolkodásában, rendszerében
értelmezhető

Neologizmus: Saját, egyedi, a személy alkotta szó,
amely csak az egyén számára hordoz jelentést.

Nonverbális kommunikáció: beszédet, beszédértést
nem igénylő kommunikáció

Normalizáció: A társadalmilag elfogadott normákhoz
közelítés elve.

Nyelv: Nyelv: Az emberi társadalomban a hangok,
jelek vagy írott szimbólumok megegyezéses használa-
tának szisztematikus rendszere, amely magába foglalja
annak beszélt nyelvi, írott nyelvi, jelnyelvi változatait,
valamint a nem beszélt nyelv egyéb formáit.

Operáns kondicionálás: Próba-szerencse alapú válasz-
tanulás, melynek során véletlenszerűen megjelent vi-
selkedés azért marad fenn, mert kedvező a következ-
ménye, azaz pozitív megerősítés követi.

Optacon: Látó betűk érzékelésére készített speciális ké-
szülék, mely az ujjbegyet az eszköz érintőmonitorja alá
kerülő betű formáján stimulálja.

Optikai karakterfelismerő szoftver
Síkírásos szövegek beolvasására készített program.

Optimális beszédmező: A beszéd megértése szem-
pontjából a  optimális frekvenciák a 250-6000 Hz kö-
zötti hangok, megközelítőleg 30 dB közötti hangerős-
ségen. A hallókészülék megfelelő beállításának opti-
málisan elvárt szintje.

Organikus: szervi, szervrendszeri 

PCS: Picture Communication Symbols – Képi kom-
munikációs szimbólumok gyűjteménye.

PDDNOS (Pervasive Developmental Disorder Not Ot-
herwise Specified): Nem meghatározott pervazív fej-
lődési zavar. Összességében típusos autisztikus fejlő-
dés- és viselkedésjellemző, mindhárom terület jelleg-
zetes sérülésével, de a tünetek enyhébb formában nyil-
vánulnak meg, jobb kognitív és kommunikációs kész-
ségekkel. (Az atípusos autizmust és a nem meghatáro-
zott pervazív fejlődési zavart a BNO külön a DSM
együtt tárgyalja.)

PECS (Picture Exchange Communication System, A.
Bondy és mtársai): A spontán, funkcionális kommuni-
káció fejlesztésére kimunkált autizmus-specifikus
módszer, a vizuális eszközökkel történő kommuniká-
ciótanítás komplex módszertana- képcserés kommu-
nikációs rendszer.

Percepció: észlelés

Perszeveratív: merev és ismétlődő

Pervazív fejlődési zavar: Pervazív – jelentése „átható”.
A BNO-10 és a DSM-IV összefoglaló diagnosztikus ka-
tegóriája, mely egy spektrumba tartozó több fejlődési
zavart ír le, melyekre a kommunikációs és szociális fej-
lődés, a képzeleti működés, rugalmas gondolkodás és
viselkedés  fejlődésének átható – több területre és kon-
textusra vonatkozó - , minőségi zavara jellemző. A fo-
galom nem teljes mértékben, de lényegében átfedést
mutat az érthetőbb, egyértelműbb „autizmus spekt-
rum zavar” fogalmával, mely elterjedt a hazai és nem-
zetközi szakirodalomban.

Pica: Nem ehető anyagok rágása, fogyasztása.

Posztlingvális hallássérülés: A beszéd kialakulása után
keletkezett hallássérülés.

Pragmatika: A pragmatika elsősorban a nyelv külön-
böző kontextusokban különböző célok érdekében tör-
ténő társas, szociális használata. 
A beszélő különféle társas helyzetekben kommuni-
kációs célja és szándéka megvalósulása érdekében ak-
tuálisan alkalmazott nyelvi és kommunikációs kom-
petencia.

A nyelv szociális használata magában foglalja:
– a kérdésre való válaszolni tudást; 
– a párbeszéd alatti szerepváltakozásban való részvé-

tel képességét,
– a nyelv non-verbális aspektusaira való figyelem és

reagálási képességét, 
– a téma megértésének elősegítése (a hallgató támo-

gatása) érdekében 
– a párbeszéd tárgyában meglévő tudatosság képes-

ségét,
– a párbeszéd témájához kapcsolódó szavak, kifeje-

zések ismeretét és használatát, amelyeket a társal-
gás alatt mond vagy megválaszol az aktuális helyzet
függvényében, 

– a téma megtartásának vagy az udvarias  témaváltás
szükségességének megítélési  képességét, 

– a szemkontaktus fenntartásának képességét (nem
túl merev nézés, vagy a túlzott félrenézés), 

– azt a képességét, hogy felismerje és tudja, hogy ho-
gyan kell a különböző kommunikációs partnerek-
kel, formális vagy informális helyzetben, egyéni,
megkülönböztető módon  viselkednie és beszélnie.

Preferencia: Előnyben, megkülönbözetett figyelemben
részesített, másoknál jobban kedvelt tárgy, személy, te-
vékenység, stb. 

Prelingvális hallássérülés: A beszéd kialakulása előtt
keletkezett hallássérülés.

Prenatális: születés előtti, magzati

Pre-szociális: még nem szocializált 
Prevenció: megelőzés
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Preverbális: a szavak megjelenése előtti

Prioritás: elsőbbség, elsőbbséget élvező 

Prognosztika: előrejelzés

Prompt: Késztetés, mely éppen elégséges a kívánt cse-
lekvés, viselkedés kiváltásához. 

Protetikus környezet: A segítő (protetikus) környezetben
a beszédet konkrét, látható dolgok egészítik ki, helyette-
sítik. Kialakítása egyénre szabott. A vizuális környezeti
támaszok funkció szerint: időbeli, térbeli, proceduális és
megerősítő jellegűek. A protetikus környezet strukturált
tér és a vizuális környezeti támpontok összefoglaló neve. 

A protetikus környezet elemei: 
– A tér strukturálása.
– Napirend. (tér-idő struktúra)
– Munkarend.
– Munkaszervezés. 
– Egyéb vizuális segítségek. 

Pszichogén: pszichés hatásokra kialakuló, lelki eredetű 

Pszichológia: lélektan

Pszichomotoros: lelki funkciók működésének intenzi-
tásával kapcsolatos

Pszichoszomatikus: lelki eredetű testi tünetben meg-
nyilvánuló 

Receptív nyelv: A beszélt, az írott és a jelnyelv észle-
lése, értése.

Reciprok: A képzésen használt értelemben „kölcsö-
nösségen alapuló”.

Rehabilitáció: Az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási,
képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális rendszerek-
ben megvalósuló folyamat, amelynek célja a személy ké-
pességének fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi élet-
ben való részvételének, valamint önálló életvitelének elő-
segítése; az a szervezett tevékenység, amelyet a társada-
lom biztosít a huzamosan vagy véglegesen fogyatékos
vagy rokkant embereknek, hogy megmaradt képessége-
ikkel ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben. A re-
habilitáció orvosi, nevelési, foglalkoztatási és szociális in-
tézkedések tervszerû, együttes és összehangolt, az
egyénre szabott alkalmazása, amelyben a rehabilitálandó
ember tevõleges részvétele nélkülözhetetlen.” (Könczei); 

Repertoár: Már elsajátított, rendelkezésre álló pl. kész-
ségek, tudás, stb. összessége. 

Repetitív: ismétlődő

Rigiditás: merevség
Sematikus: vázlatos; valamilyen elfogadott séma,
minta szerint ábrázolt 

SHS: súlyosan halmozottan sérült

Siketvak: Azok a személyek, akiknél a látás- és hallás-
sérülés egyidejűleg fennáll. Speciális módszerekkel
lehet velük felvenni a kapcsolatot, a kommunikációt
kialakítani, fenntartani. 

SON: Snijders-Oomen Nonverbális Intelligencia Teszt

Son-Rise megközelítés: A Kaufmann házaspár által
kidolgozott megközelítés. Gyermekközpontú, inten-
zív egyéni fejlesztés, mely a gyermek által irányított
szociális interakción alapul. 
Ebben a programban elsősorban a szülőket készítik
fel gyermekük teljes elfogadására és intenzív fejlesz-
tésére.

Spektrum: tartomány, választék 

Stratégia: Valamilyen cél elérésére irányuló, megter-
vezett cselekvési rendszer.

Stressz: Ártalmas (elsősorban lelki, környezeti) beha-
tásokra, nyomásra válaszként létrejövő állapot.

Struktúra: felépítés, forma, rendszer 

Súlyos halmozott fogyatékosság: A súlyos és halmo-
zott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot,
amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása
következtében a speciálisan humán funkciók – mint a
kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az
érzékelés-észlelés – minimálisan két területén súlyos
vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki.

SV: siketvak

Szájról olvasás: A beszédszervek artikulációs mozgá-
sának látás útján történő felfogása, a beszédmozgások
vizuális érzéklése, ennek alapján a beszéd  megértése.

Szegregáció: elválasztás, elkülönítés, szétválás (gyógy-
pedagógiában: külön, speciális intézményben nevelés) 

Szemantika: jelentéstan

Személyi segítés: A fogyatékos személy saját lakóhe-
lyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének
megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szol-
gáltatások elérésének segítségével, valamint önállósá-
gának megőrzése mellet a lakáson belüli speciális se-
gítségnyújtás biztosítása. 

Szenzomotoros: érzékelési motoros/ mozgási egység 

Szenzoros: érzékelési, érzékszervi 

Szerzett siketvak: Szerzett siketvakságról akkor beszé-
lünk, ha a már meglévő látás- vagy hallássérüléshez a
későbbi életkorban társul a másik érzékszerv súlyos
fokú károsodása.
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Szimbólum: Jelkép: olyan lény vagy tárgy, ami valami
elvont dolgot ábrázol, idéz vagy jelez hagyományos
gondolattársítások révén.

Szociabilitás: Társas kapcsolatok kialakítására, fenn-
tartására irányuló készség, igény.

Szociális hallásküszöb: 30 dB sávon, 250-3000 Hz-nek
megfelelő terület

Szociális történetek: A szakemberek vagy szülők által
egyénre szabottan készített, a szociális készségek fej-
lesztésére szolgáló történetek. A módszert Carol Gray
dolgozta ki. A történetek gyűjteménye hasznos esz-
közrendszer az autizmus terápiájában, mivel rugal-
masan alkalmazható a szociális megértés és viselkedés
fejlesztésére. 

Sztereotípia: Merev egyformaság, gépiesen ismétlődő
viselkedés, beszéd, stb. elem.

Tadoma: A beszélő szájállásának speciális letapintásá-
val megértett kommunikációs módszer. 

Taktilis kommunikáció: Azok a kommunikációs mód-
szerek, amelyek testkontaktus útján adják át az infor-
mációkat.

Támogató szolgálat: A fogyatékos személy önálló
életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielé-
gítését célzó – személyes közreműködés által megva-
lósuló – szolgáltatás.

TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program

Tárgyjelek: Olyan tárgyak, melyek egy tevékenységet,
személyt reprezentálnak. Lehetnek tapinthatóak, hall-
hatóak, láthatóak, szagolhatóak, ízlelhetőek, érezhe-
tőek. Alkalmazásuk célja a kommunikáció támogatása. 

TEACCH: Eric Schopler és Gary Mesibov vezetésével
Észak-Karolinában kidolgozott, komplex, az egész
életútra és az autizmus teljes spektrumára kiterjedő ál-
lami program az autista emberek kezelésére, fejleszté-
sére (Treatment and Education of Autistic and Related
Communication Handicapped Children).

Tér strukturálása: Az egyes terek funkciójának látha-
tósága, átláthatósága, funkcionalitása. Minden alap-
vető tevékenység helyének meghatározása pl. szabad-
idő, étkezés, öltözés, tanulás stb. Az egyes tevékeny-
ségek helyén csak olyan eszközök kerülnek elhelye-
zésre, amelyeket valóban használnak vagy aminek
funkciója van és segíti a tevékenységek elvégzését. A
kialakítás fontos szempontja a biztonság.

Természetes augmentatív kommunikációs módszerek:
Azon nonverbális kommunikációs eszközöket sorol-
juk ide, amelyek segítségével beszédünket normál
esetben kiegészítjük, pótoljuk, mondanivalónkat meg-
erősítjük, hansúlyozzuk, kiemeljük a mondanivalót kí-

sérő érzelmeket, színezzük a mondandónkat stb. (pl.
gesztus, mimika, hangsúly, testtartás, hangerősség,
mozgás, írás stb.).

Testjelek: Testen mutatott jelzések, melyek üzenetet
hordoznak és szorosan kapcsolódnak a hozzá kapcso-
lódó tevékenység során tapasztalt érzülethez.

Totális kommunikáció: Az információátadásnak azon
egyénre szabott módja, amikor az üzenetet minden, a
befogadó személy számára értelmezhető kommuniká-
ciós csatornán egyszerre – nem feltétlenül egy időben –
megerősítünk.

Tudat-teória: Az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy
mások mentális állapotaira (érzelmeire, gondolataira,
ismereteire, szándékaira, vágyaira) következtessünk, il-
letve, hogy viselkedésüket megjósoljuk.

Univerzális: egyetemes, általános, sokoldalú haszná-
latra alkalmas

Validitás: érvényesség

Végrehajtó működés
Magas szintű kognitív működés, mely magába foglalja
például a tervezést, hosszabb távú következmények
felmérését, a célnak megfelelő viselkedések kiválasz-
tását, megkezdését, a figyelem fenntartását és meg-
osztását, vagy a viselkedés módosítását az adott cél-
nak megfelelően. 

Veleszületett siketvak: Veleszületetten siketvak az a
személy, akinek már születésekor olyan mértékű látás-
és hallássérülése van, mely állapot számára speciális,
siketvakok számára kialakított gondozást, fejlesztést
tesz szükségessé.

Verbális: szóbeli, beszédet, beszédértést igénylő

Vezetéses hallászavar: A hallásprobléma oka a külső
vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem
vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé.

Vineland (VABS – Vineland Adaptive Behavior Scales):
Sztenderdizált, félig strukturált szülői/gondozói interjú.
Az adaptív viselkedések (szocializáció, kommunikáció,
mindennapi készségek) feltérképezésére szolgál. 

Viselkedésterápia: lásd kognitív- és viselkedésterápia

Vizuális: látható, látással kapcsolatos

Vizuális segítség: A személy számára jelentésbeli, ért-
hető, térben és időben állandó, konkrét jelentésű, nem
tünékeny környezeti támpont (lehet pl. tárgy, kicsi-
nyített tárgy, tárgy metszete, fotó, rajz, írott instruk-
ció). A vizuális segítségek szimbólum szintje, komple-
xitása egyénre szabott.

Vokalizáció: hangadás
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