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„….nem kétfajta: ép és fogyatékos ember, hanem sokféle ember van; nincs 

kétfajta bánásmód, csak egyféle: emberi bánásmód.” (Gordosné Szabó 

Anna) 

 

1 1. BEVEZETŐ 

 

A Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

(továbbiakban Kecskeméti EGYMI) 2006 szeptemberétől alapfeladatként 

látja el a Kecskeméti Tankerületi Központhoz tartozó intézményekben az 

integrált keretek között tanuló, sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) 

gyermekek, tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs fejlesztését. 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00047 sorszámú SZELFI – Szolgálat az 

ELFogadásért című pályázat keretében lehetőség nyílt a sajátos nevelési 

igényű tanulók együttneveléséről egy tájékoztató füzetsorozat összeállítására, 

mellyel segítséget kívánunk nyújtani a többségi intézményekben dolgozó 

kollégáknak és minden érdeklődőnek. Ezen füzetek mindegyikében röviden 

bemutatjuk egy-egy fogyatékossági terület (beszéd- és nyelvi zavar, 

hallássérülés, mozgássérülés, autizmus spektrumzavar, tanulási zavar, 

tanulásban akadályozottság) főbb ismérveit, fejlesztési elveit, 

sérülésspecifikus módszertanát. Kiegészítésképpen a sajátos nevelési 

igényhez kapcsolódó általános és a fogyatékossági területekhez kapcsolódó 

szakirodalmi és link ajánlót teszünk közzé. Reményeink szerint sok hasznos, 

gyakorlatban jól használható információ kerülhet így átadásra. 

  



 

 
 

 

 

Az alábbi ábrán láható, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

rendszerében hol helyezkednek el a sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók. 
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2 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY 

2.1 A sajátos nevelési igény fogalma 

 

Az átlagostól eltérő fejlődésmenetű személyekkel minden 

korosztályban találkozunk. A diagnosztikus és ellátó hálózatok fejlődésével, 

a jogi háttér megteremtésével egészen korai életszakaszban megkezdődhet 

ellátásuk szakemberek segítségével. Az oktatási rendszerbe kerülve az alap-, 

közép- és felsőoktatásban is jelen vannak egyre emelkedő számban a 

különleges gondozásra szorulók. 

A korábban gyűjtőfogalomként használt fogyatékosság szót váltotta fel 

a speciális nevelési szükséglet, melyet a hatályos magyar köznevelési törvény 

a sajátos nevelési igény (SNI) kifejezéssel jelöl. A sajátos nevelési igény, 

speciális nevelési szükséglet kifejezésekben a szemlélet változása is 

megmutatkozik. Kevésbé pejoratív, mert nem a deficitre, képességhiányra 

összpontosít, hanem a szociális megközelítés válik hangsúlyosabbá, az a cél, 

hogy az egyén minél kevésbé és kevesebb helyzetben váljon akadályozottá. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény különleges 

gondozásra jogosultakként vezette be azon tanulók körét, akik 

(gyógy)pedagógiai többletszolgáltatást igényelnek eredményes tanulmányaik 

folytatásához. Két csoportra bontotta a rászorulók körét: a sajátos nevelési 

igényűekre (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

(BTMN) küzdőkre. 

E törvény 2010. évi módosítása alapján sajátos nevelési igényű 

gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása  



 

 
 

 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

2.2  A sajátos nevelési igény megállapítása 

 

Az ellátás megkezdéséhez szakértői vélemény szükséges, amely előírja 

a szükséges különleges szolgáltatásokat. Ennek alapján részesülhet a sajátos 

nevelési igényű gyermek, tanuló különleges bánásmódban, különféle 

pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban. 

A stigmatizálástól való félelem gyakori jelenség főként szülők körében, 

pedig a speciális ellátás a közoktatásban diagnózishoz kötött. A 

diagnosztizálásra, bizonyos szakmai kategóriák használatára szükség van, 

ami nem stigmatizálás, hanem adminisztratív kategória. Az 

ellátórendszerben ezzel jelöljük a különféle ellátásokra való jogosultságot. 

 

A sajátos nevelési igény diagnosztizálását szakértői bizottságok végzik 

komplex vizsgálataik alapján, amely orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, 

pszichológiai részvizsgálatokból tevődik össze. 

Az érzékszervi, a mozgás- és a beszédfogyatékosok vizsgálata az 

országos szakértői bizottságok feladatkörébe tartozik: 

 Hallási fogyatékosság: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Hallásvizsgáló Tagintézménye 

 Látási fogyatékosság: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Látásvizsgáló Tagintézménye 

 Mozgásszervi fogyatékosság: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Mozgásvizsgáló Tagint. 

 Beszédfogyatékosság: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Beszédvizsgáló Tagintézménye 
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 A Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok szakértői bizottsági feladatokat 

ellátó intézményegységeiben történnek az alábbi sérülési területek 

vizsgálatai: 

 Értelmi fogyatékosság 

 Egyéb pszichés fejlődési zavar 

 Autizmus spektrumzavar 

A szakvélemény a sérülés típusa szerint határozza meg az ellátó 

szakember végzettségét. E szerint a lehetséges szakemberek a következők 

lehetnek: 

 szurdopedagógus (hallássérültek pedagógiája szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus) 

 tiflopedagógus (látássérültek pedagógiája szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus) 

 szomatopedagógus (mozgáskorlátozottak pedagógiája 

szakvégzettségű gyógypedagógus) 

 konduktor (központi idegrendszeri sérülés miatt mozgássérülteket 

fejlesztő pedagógus) 

 logopédus (beszéd-, és nyelvi zavarral, tanulási zavarral küzdőket 

ellátó gyógypedagógus) 

 tanulásban-, ill. értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szakvégzettségű gyógypedagógus 

 pszichopedagógia szakirányú végzettségű gyógypedagógus 

 autizmus spektrum pedagógiája szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus 

A szakemberek állhatnak a gyermeket, tanulót ellátó intézmény 

alkalmazásában, vagy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézményektől kérve lehetnek utazó gyógypedagógusok. 



 

 
 

A szakértői bizottság javaslatot tesz a konkrét ellátási formák 

óraszámaira is. 

A szakvéleményben szerepelnek az alkalmazandó pedagógiai 

módszerek, kedvezmények, mentesítések. 

A szakvélemény meghatározza azt is, hogy a gyermek a fogyatékosság 

típusának megfelelő nevelési, oktatási intézményben, vagy a többi 

gyermekkel, tanulóval együtt, integráltan vehet részt az oktatásban, esetleg 

magántanulóként teljesítheti tankötelezettségét. 

 

2.3 Az ellátás formái 

 

A fogyatékos; sérült; sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok 

ellátása, az ellátás rendszere az idők során sokat változott. Ennek történetét 

nyomon követve először gyakrabban találkozunk különböző szegregált 

rendszerben működő iskolákkal. Szegregáció szó jelentése: elkülönítés. 

Pedagógiai vonatkozásában pedig a sajátos nevelési igényű gyermekek ép 

társaiktól elkülönített, fogyatékosságuk típusának megfelelő intézményekben 

nevelését, oktatását, fejlesztését értjük alatta. 

Nem vitatható, hogy a szegregált képzés védelmet és szakszerű ellátást 

nyújt a fogyatékosok számára. Az elkülönített, szegregált gyógypedagógiai 

nevelésnek kétségtelen nagy hagyományai és óriási eredményei vannak, a 

speciálisan felkészített szakemberek ugyanis a fogyatékosság szerinti kisebb 

csoportokba sorolt tanítványokat speciális módszerekkel, eszközökkel, 

eljárásokkal színvonalasan tudják képezni. Mindig lesznek olyan gyermekek, 

akik számára csak az elkülönített nevelés jelent megoldást, és fejlesztésük 

csak gyógypedagógiai iskolákban biztosított megfelelően egy későbbi 

integráció reményében. 
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A nevelés-oktatás terén az integráció a több, és speciálisabb segítségre 

szoruló gyermekek, fiatalok befogadását jelenti a többségi nevelési-oktatási 

intézményeket látogató gyermekek, fiatalok közé, esélyegyenlőséget 

biztosítva ezáltal az eltérő képességekre való tekintet nélkül. 

Az integrált iskoláztatás alatt leggyakrabban a sajátos nevelési igényű 

gyermekek ép társaikkal történő együttnevelését-oktatását értjük a többségi 

közoktatási intézményekben, melynek célja, hogy kortársaik közt az iskolai  

integrációval a gyermekek a társadalom részesei legyenek már kezdetektől, és 

nem csak az oktatási folyamat végén. 

A közös nevelés mind a fogyatékosokat, mind az ép társakat fejleszti. 

Az együttnevelés az iskolai közösséget is pozitív irányba tereli, nő a másság 

iránti tolerancia, türelmesség, a sajnálatot a segítségnyújtás természetes 

képessége váltja fel. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók állapotukból adódó 

többletigényeik biztosítása a fogadó intézmény feladata. A szükségletek 

kielégítését az iskolától vagy bármilyen más szolgáltatótól kell megkapniuk 

ahhoz, hogy az esélyegyenlőségük biztosítható legyen. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység történhet a tanórákon való 

differenciálás útján, melyben a pedagógusok, pedagógiai asszisztensek segítik 

a gyerekeket a szakértői vélemény javaslatai, illetve a gyógypedagógus 

útmutatásai alapján. 

A tanítási órák, foglalkozások szervezhetőek kéttanáros modellben is. 

Ilyenkor a pedagógus és a gyógypedagógus egyidejűleg van jelen az órán. 

A tanulók számára a meghatározott számú egyéni, vagy kiscsoportos 

rehabilitációs foglalkozást a sérülésük szerinti szakirányú végzettséggel 

rendelkező gyógypedagógusok vezetik. 

 



 

 
 

2.4 Az ellátás feltételei 
 

Minden nevelési, oktatási intézményben egyre emelkedő számban 

találkozhatunk sajátos nevelési igényű tanulóval. 

A sikeres integráció feltételrendszere nagyon összetett, az objektív 

tényezők mellett sok szubjektív tényezővel is számolni kell. Minden objektív 

feltétel megléte - gyógyászati segédeszközök, speciális taneszközök,  

 

akadálymentesség, meghatározott osztálylétszám – mellett nagyon sok 

múlik a nehezebben megfogható, nem pontosan mérhető szubjektív 

tényezőkön (a pedagógus szakértelme, módszerei, kreativitása, szemlélete, a 

pedagógiai asszisztens hozzáértése, a szülők segítőkészsége, a 

gyógypedagógus szakmai tudása, a gyermek személyisége). 

 

 

A feltételek fő pontjai 

 

 Társadalmi feltételek 

Hazánkban hivatalos jogi szabályozás támogatja az integrált nevelést-

oktatást. A résztvevők jogainak, kötelességeinek meghatározásában a 2011. 

évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvény az irányadó. A törvény 

meghatározza az anyagi források felhasználási lehetőségeit, a 

többletszolgáltatások körét, hogy kiknek az ellátása finanszírozható. 

Rendeletekkel biztosítja a megfelelő feltételek, körülmények megteremtését. 

A fogyatékos emberek maradéktalan társadalmi befogadásában azonban 

az elsődleges és leghatékonyabb eszköz a szemléletváltás, amely hozzájárul a 

fogyatékosság körüli előítéletek felszámolásához 
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 Személyi feltételek 

A sajátos nevelési igényű gyermek személyisége, fogyatékosságának 

típusa, súlyossága döntő jelentőségű az integráció eredményességét tekintve. 

Az érintett gyermek szülei is sokat tehetnek gyermek sikeres 

beilleszkedéséért és fejlődéséért. Reálisan kell ismerniük gyermekük állapotát, 

helyzetének megfelelően kell segíteniük őt. Folyamatos, szoros kapcsolatban  

kell állniuk a pedagógusokkal, a gyógypedagógusokkal, valamint a 

szakorvossal. 

A befogadó gyermekcsoport és szüleik nagymértékben 

megkönnyíthetik, de hátráltathatják is az integráció folyamatát. Fontos 

felkészíteni őket a fogyatékos gyermek érkezésére. Kellő információt kell 

nyújtani számukra a fogyatékosság jegyeiről, a segítségnyújtás lehetőségeiről. 

Érzékenyítő programok is segítenek az elfogadás megerősítésében. 

A fogadó pedagógus attitűdje, pedagógiai gyakorlatának módosítása, 

szakmai felkészültsége kulcsfontosságú tényező az integráció sikeressége 

szempontjából. Elfogadónak, empatikusnak kell lennie. Ismeretekkel kell 

rendelkeznie a fogyatékosságokról, az integrációról, az adott SNI tanulóról. 

Széles módszertani repertoár birtokában - egyénre szabott differenciálás, 

kooperatív technikák, rugalmas tanulásszervezés, egyéni értékelési rendszer 

alkalmazásával - kell alkalmazkodnia a sajátos nevelési igényű tanuló többlet 

igényeihez. Rendelkeznie kell a szakmai megújulás igényével, a szakirodalmi 

tájékozottsággal, innovációs készséggel. Szükséges együttműködnie, 

kapcsolatot tartania a többi szakemberrel, szülőkkel partneri minőségben. 

Pedagógiai asszisztensek alkalmazása nagymértékben hozzájárulhat az 

integráció minőségi megvalósulásához. 

A gyógypedagógusok jelenléte által válik tudatossá az együttnevelés. 

Szerepükről, feladataikról a későbbiekben részletesen lesz szó. A szakértői 



 

 
 

bizottságok szakértői véleményükben meghatározzák, hogy adott tanuló 

esetében mely sérülésspecifikus végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása 

szükséges. 

A befogadó intézmény vezetése és teljes tantestülete kell, hogy 

azonosuljon az integráció gondolatával. 

 

 Tárgyi és működési feltételek 

A befogadó intézmény szerepe a feltételek megteremtésében 

kiemelkedő. 

Az intézményi dokumentumokban (Szakmai alapdokumentum, 

Pedagógiai program, Helyi tanterv) meg kell jelennie a sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált nevelésének-oktatásának. A tanulókat szerepeltetnie 

kell a nyilvántartásban. Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs 

tevékenységet dokumentálnia szükséges. 

Az iskola rendkívül sokat tehet azért, hogy pozitív irányba befolyásolja 

az integráció folyamatát többek közt az osztálylétszám csökkentésével, az 

azonos csoportba járó fogyatékosok számának maximalizálásával, 

gyógypedagógiai segítő szolgáltatások igénybevételével, egyéni 

foglalkozások szervezésével. 

Akadálymentesített környezetet kell teremtenie. Szükség esetén be kell 

szereznie speciális gyógyászati és technikai segédeszközöket. Biztosítania 

kell, tankönyvek, taneszközök meglétét. Rendelkeznie kell fejlesztő 

helyiségekkel, melyek fejlesztő eszközökkel, játékokkal jól felszereltek. 
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3 AUTIZMUSSAL ÉLŐ TANULÓK ELLÁTÁSA 

3.1 Autizmus spektrum  

 

„Az autizmus olyan fejlődési variáció, ami meghatározza, hogyan 

gondolkodik és viselkedik valaki.” (Felhasználói tananyag a DATA 

applikáció alkalmazásához: Az autizmus spektrum zavarok alapjai ) 

Az idegrendszer korai, valószínűleg veleszületett ártalmának, illetve a 

genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának a 

következménye. Ez a sajátos fejlődési út jellemzően két viselkedéses területen  

mutatkozik meg, az egyik, ahogyan  más emberekkel kapcsolatot 

kezdeményezünk és fenntartunk, a másik pedig, hogy milyen változatosan 

és rugalmasan vagyunk képesek kialakítani különféle tevékenységeket, 

illetve hogyan hat ránk, ha hirtelen változások keletkeznek a környezetünkben.  

Ez az állapot nem betegség. Jellemzően már 3 éves kor előtt megmutatkozik 

bizonyos viselkedésekben, bonyolult, soktényezős okokkal a háttérben.  

   

3.1.1 Gyakoriság, nemek aránya 

 

A világon mindenhol azonos az autizmus gyakorisága, a lakosság legalább 1 

%-át érinti ez az állapot, így Magyarországon körülbelül 100 000 ember él az 

autizmus valamely formájával. Jellemző az is, hogy az autizmus spektrumán 

3-4szer több férfit találunk, mint nőt. 

Autizmus spektrumzavar minden értelmi szinten előfordul, jelen lehet átlagos 

(vagy átlag feletti) intelligencia mellett éppúgy, mint intellektuális 

képességzavarral (értelmi fogyatékossággal) együtt járva. A fejlődési zavar 



 

 
 

átlagos vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, 

áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a 

társas viselkedés fejlődését, ezért sérülésspecifikus fejlesztésre minden 

érintettnek szüksége van. 

 

3.1.2 Kognitív háttér 

 

Az autizmusra jellemző sajátos gondolkodás háttere: 

(Ennek megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy pontosabban értelmezzük 

tanulóink viselkedéses működését, a szükséges módszertan alkalmazásának 

okát.) 

Nagyon sok, autizmussal élő ember sajátos viselkedése mögött egy olyan 

képesség eltérő módon való működése áll, amit elmeolvasási képességnek, 

naiv tudatelméletnek vagy mentalizációnak hívunk. Ez azt jelenti, hogy 

nagyjából be tudjuk jósolni, hogy mások mit érezhetnek, gondolhatnak, vagy 

hogyan fognak viselkedni adott helyzetben.  Ez a képességünk ösztönösen, 

erőfeszítés nélkül működik. Ha azonban valaki nem látja, vagy csak nagyon 

kevéssé látja azt, hogy egy másik ember fejében milyen szándékok, 

hiedelmek, érzelmek vannak, amelyek a viselkedését meghatározzák, az 

stresszt okozhat. Jóval nehezebb lesz tehát az aktuális élethelyzethez 

alkalmazkodnia, vagy úgy viselkednie, ahogy azt az adott szituáció 

megköveteli.  

A másik fontos tényező autizmusban a végrehajtó működések eltéréseiben 

rejlik. Végrehajtó funkciónak azt a tudást, vagy problémamegoldó képességet 

nevezzük, aminek a segítségével olyan viselkedéssorokat  tudunk 

 kivitelezni, amelyek nem automatikusak. Összetettek,  általában több 
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lépésből állnak, s egy távolabbi cél eléréséhez vezetnek. Ilyen végrehajtó 

működés például megtervezni egy strukturálatlan helyzetben a 

tevékenységeinket.  A nem megfelelően működő végrehajtó funkciók  

ismétlődő, sztereotip viselkedések kialakulásához, illetve társas és 

kommunikációs helyzetekben rugalmatlan viselkedésekhez vezethetnek.   

 

 A centrális koherencia egy ösztönös hajlam arra, hogy a kontextust 

figyelembe véve, jelentésteli egésszé szervezzünk mindenféle, bennünket érő 

információt, ingert. Ez segít abban, hogy a lényegre figyeljünk, hogy a 

lényegtelen részletek ne tereljék el a figyelmünket, ne zavarjanak össze 

minket. Komoly stresszhez vezethet, ha valaki nem tudja a lényegtelent a 

lényegestől elkülöníteni, nem látja a sok részinformáció mögötti valódi 

jelentést, egyenlő súllyal éri minden apróság, emiatt könnyen túlterhelődhet.

  

 

3.2 Fejlesztő munka 

 

Mivel az autizmus –fenti okok miatt is- igen sokszínű állapot, a fejlesztésnek, 

támogatásnak is sokszínűnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy többféle 

módszertani megoldást használunk. Mindig az áll a középpontban, hogy az 

adott tanulónak milyen szükségletei, erősségei, nehézségei vannak. 

Kiemelt cél a kommunikációs és társas készségek, és a hétköznapi 

önállóságot előmozdító készségek fejlesztése.  

 

Azt szeretnénk, hogy az általunk tanított gyerekek az autonómia lehető 

legmagasabb szintjére jussanak el, az elérhető legjobb pszichés állapot 

mellett. Egy jó minőségű támogatási rendszerben nélkülözhetetlen, hogy a 



 

 
 

gyermekkel, (vagy felnőttel), illetve a szülővel, és minden olyan partnerrel 

együttműködésben dolgozzunk, akinek fontos szerepe van az autizmussal 

élő támogatott személy életében.  

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy milyen az autizmussal élő ember 

személyisége, hiszen a személyiségvonások a klinikai és a viselkedéses képre 

is erősen hatnak.  Az esetlegesen társuló betegségek, további fejlődési zavarok 

jelenléte szintén befolyásolja az állapotot.  Fontos tényezők még a környezeti 

hatások, például a családi háttér, illetve, hogy milyen támogatások, 

fejlesztések érhetők el az autizmussal élő gyermek vagy felnőtt számára. Ez 

azért is fontos számunkra, mert ezeknek a tényezőknek az együtt állása teheti 

lehetővé, hogy a viselkedéses képet milyen összetételű támogatással tudjuk 

pozitív irányban befolyásolni.  

 

3.2.1 Típusos jellemzők; erősségek, nehézségek 

 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók – a tanítás, illetve a tanítási 

módszerek és tervezés módosítása szempontjából – jellemző tulajdonságai: 

Néhány erősség, amire építeni lehet: 

 Az egyénre szabott vizuális információ általában jól értelmezhető. 

 Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás. 

 Jó mechanikus memória. 

 Megfelelő környezetben, a gyermek érdeklődésének megfelelő 

témákban kiemelkedő koncentráció, kitartás, precizitás. 
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 Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó szerinti 

tanulás, nem szöveges számtan, földrajz, történelem, zene – jó vagy akár 

kiemelkedő teljesítmény. 

Néhány nehézség, amit figyelembe kell venni. 

 Túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre utaló viselkedések 

(hallás, látás, szaglás, tapintás, ízlelés terén, vagy bármely 

érzékszervi modalitásban). 

 A figyelem felkeltésével, irányíthatóságával, fenntarthatóságával és 

váltásával kapcsolatos gyakori nehézségek. 

 Az utánzási képesség hiányosságai. 

 Ingerfeldolgozási, vizuomotoros koordinációs problémák. 

 Tér-idő értelmezés gyengesége, esetleg hiánya. 

 Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája. Ok-

okozati összefüggések felismerésének problémája. 

 A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje. Az 

általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése. 

 Felidézési problémák (pl. speciális szociális tartalmaknál és 

személyes élményeknél). 

 Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem 

bevezetésével vagy új körülmények közötti alkalmazás során. 

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

 A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága. 

 Humor, irónia, metafora, képes beszéd félreértése, nem értése. 



 

 
 

 A valóság téves értelmezése, felfogása. Realitás és fantázia 

összetévesztése. 

 A szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, 

elvont kifejezések, többrészes utasítások esetén. Szószerinti 

értelmezés. 

 Képességek, ismeretek önálló, változatos alkalmazásának nehézsége. 

 Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, egyes 

esetekben szociálisan a helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a 

kortársakhoz. 

 Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák 

megjelenése. Félelmek, fóbiák, szorongás. 

 

3.2.2 Tanulási környezet megszervezése 

 

Az autizmussal élő tanulók esetében a szenzoros ingerfeldolgozás 

sajátosságai miatt szükség lehet az egyén számára kevésbé megterhelő 

helyekre a tanteremben és egyéb iskolai helyszíneken (pl. állandó, saját hely 

a tanteremben, pihenőhely, paraván, fülvédő elérhetősége). Megfontolandó az 

étkezés és a szünet egyénre szabott megszervezése azokban az esetekben, 

amikor a társas és fizikai környezet túlságosan ingergazdag. 

A tanulóknak strukturált környezetre (mit, mikor, hol, hogyan végezzen) és 

személyre szabott vizuális környezeti támpontokra (tájékozódás segítése 

osztályteremben, ebédlőben, tornateremben, iskolában, táskában stb.) van 

szükségük, beleértve a szünetek és a szabadidő megszervezésének 

támogatását. 
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Szintén számítani kell az iskolán kívüli helyszíneken, programokon való 

részvétel nehezítettségére, így ezekre a helyzetekre is ki kell terjeszteni a 

specifikus módszerek és eszközök alkalmazását, valamint fel kell készíteni a 

tanulót a várható körülményekre, a viselkedéssel és teljesítménnyel 

kapcsolatos elvárásokra. 

A tanulási környezet meghatározó eleme a pedagógusok 

kommunikációjának stílusa és tartalma, ezért figyelni kell rá, hogy az 

autizmussal élő tanulók gyakran szó szerint értik a beszédet. Fontos, hogy a 

pedagógus pontosan és konkrétan fogalmazza meg közlendőit. 

Kerülni kell a kétértelmű, szarkasztikus, ironikus megfogalmazásokat, illetve 

a szokásosnál több időt szükséges hagyni a hallottak feldolgozására, mert 

autizmus esetében a verbális információ feldolgozása gyakran lassabb a 

megszokottnál. 

Fontos, hogy az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók előzetes 

tájékoztatást kapjanak, ha változás következik be az órák sorrendjében, 

helyszínében, a tanár személyében, a tanulókkal szemben támasztott 

követelményekben, mert ez jelentősen csökkentheti a változások okozta 

stresszt, és elősegíti az alkalmazkodást és elfogadást. 

A pedagógusnak hangsúlyoznia kell: természetesnek tekinti a gyermekek 

közötti eltéréseket viselkedésben, teljesítményben, és ha lehetséges, hozzon 

létre olyan pedagógiai helyzeteket, amelyben előtérbe kerül az autizmussal 

élő tanuló erőssége, pozitív tulajdonsága. 

Az autizmussal élő tanulók szociális naivitásuk, szokatlan társas viselkedésük 

miatt fokozottan kitettek az iskolai bántalmazásnak. A bántalmazás 

megelőzésére különösen nagy figyelmet kell fordítani. (A dokumentum végén  



 

 
 

található irodalomjegyzékben ehhez munkafüzetajánló található tanári 

útmutató segítséggel.) 

3.3 Az ellátó szakember és feladatai 

 

Az autizmus sajátosságaiból adódó többlettartalmakat, mint az önismeretet, 

társas viselkedést, a spontán, funkcionális kommunikációt, egészségnevelést 

és munkakészségeket speciális rehabilitációs tantárgyként kell tanítani.  

Ezeknek a rehabilitációs óráknak a megtartását az intézmény 

gyógypedagógusa (ha szakirányú a végzettsége, illetve jártas az ellátásban) 

vagy az EGYMI utazó gyógypedagógiai hálózata által biztosított 

gyógypedagógus végzi a tanuló szakértői javaslatában meghatározott 

óraszámban, heti egy vagy két alkalommal (a tanuló és a gyógypedagógus 

órarendjének leginkább megfelelő időpontokban).  

Az integráló iskola -amennyiben felvette a tanulót-, a szakértői javaslatnak 

megfelelően ellátást kér az EGYMI-től, vagy saját gyógypedagógusával oldja 

meg ezt a kötelező többletfeladatot. 

Kollégánk ezután felveszi az intézménnyel és Önnel a kapcsolatot, 

lehetőséget kér hospitálásra, a tanuló tanáraival, családjával megbeszéléseket 

kezdeményez. Jellemzően az integráló intézmény által biztosított helyszínen, 

tanteremben egyéni órák keretében dolgozik, szorosan követve az Ön és a 

család kéréseit, a tanuló aktuális szükségleteit.  

A gyógypedagógus feladata továbbá az intézményi közösségek informálása 

és folyamatos támogatása, a kortárs segítők felkészítése (szülő és tanuló 

előzetes beleegyezésével) és a kortársakkal való együttműködésben rejlő 

egyéb lehetőségek kiaknázása, a habilitációs, rehabilitációs fejlesztés 

biztosítása. 
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Sokat segíthet, és az osztálytermi munkát is megkönnyítheti, ha észrevételeit 

a gyógypedagógussal megosztja, a gyógypedagógus által javasolt 

módszereket az órákon működteti. 

A Nat nevelési céljai, tanulási területei autizmussal élő tanulók esetében is 

alkalmazhatóak megfelelő adaptáció mellett. A Nat szakaszaihoz rendelt 

tanulási célok elérésére szükség esetén hosszabb időtartamot kell biztosítani, 

az egyes tartalmak hangsúlyosabban jelennek meg. 

Az adaptáció szükségessége a tanulási célokkal kapcsolatos elvárásokra is 

vonatkozik. Az autizmussal, valamint az autizmussal és intellektuális 

képességzavarral is diagnosztizált tanulóktól nem várható el az autizmusban 

nem érintett kortársakkal azonos teljesítmény.  

A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni 

kell a tanulók speciális szükségletei szerint. Az egyes tanítási területekre 

vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési 

tervekben kell rögzíteni. A tananyag elsajátításához speciális módszerek és 

eszközök használata is szükséges lehet. 

A tanulókat egyéni szükségleteiknek megfelelően mentesíteni kell a 

tananyagrészek vagy tantárgyak minősítése és értékelése alól. Ebben a 

területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálatok javaslata az irányadó. 

 

3.4 Tanulásszervezési, módszertani ötletek 

 

Tapasztalataink szerint a befogadó iskolák pedagógusai legtöbbször 

empátiával és elfogadással viszonyulnak autizmussal élő tanítványaikhoz. 

Szeretnék a tőlük telhető legtöbb segítséget megadni a gördülékeny iskolai  



 

 
 

 

élet megvalósításához. Előfordul azonban, hogy a többségi gyerekeknél 

bevált pedagógiai módszerek, reakciók és szankciók másképpen működnek 

esetükben. 

A következő helyzetek megbeszélés alapjai lehetnek a befogadó pedagógus 

és a gyógypedagógus között a sikeres integráció előkészítéséhez, 

fenntartásához. 

A javaslatok nagyjából követik a tanulók életkori/osztályfokhoz kapcsolódó 

szükségleteit, azonban minden esetben szükség van egyéni sajátosságaik 

figyelembe vételére. 

 

- Ültetések (jel, név a padon) 

Segíti a tanulót az osztálytermi tájékozódásban, könnyebben átlátja a 

zsúfolt teret. Ültetésnél segíti az új helyszín elfogadását, megtalálását. 

 

- Beszélgető kör (pontos keretek) 

A kérdések feltevésének konkrét sorrendje, a kérdések száma, esetleges 

ismerős tartalma, oldja a gyakran sok bizonytalansági faktort tartalmazó 

kommunikációs helyzet miatti szorongást. 

 

- Önkiszolgálási nehézségek (kézmosás, WC használat) Kérjen segítséget 

a tanuló gyógypedagógusától, ha folyamatábrára lenne szüksége a 

folyamat alapos kivitelezéséhez. Tapasztalataink szerint minden tanuló 

számára hasznos egy mosdóban kirakott emlékeztető! 

-  

- Átöltözés (reggel, mozgásfoglalkozáshoz, óraközi szünetekben) 
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Zsúfolt szekrényben, fogason megtalálni a saját ruhadarabokat, ráadásul 

rövid idő alatt komoly stresszfaktor. Egy átlátható szekrény, saját fogas 

vagy szék növeli az önállóságot és a tempót. 

 

- Étkezés helyszíne, módja, időkorlátok betartása (tevékenységszervezés 

az ebédlőben, étkezés szünetben) 

Karóra vagy falióra segítségével behatárolhatjuk, mennyi ideig tarthat az 

étkezés. Egyéb ingerforrások –mese, zene étkezés alatt- elterelheti az 

autizmussal élő tanuló figyelmét konkrét feladatáról. 

 

- Csoportmunkák (helyváltoztatás, kooperáció, feladatok megosztása) 

Csoportmunka előtt fontos a szükséges társas készségek kialakítása és 

begyakoroltatása! 

Szükség esetén a pedagógus ossza ki a feladatokat. Egy autizmussal élő 

tanuló kevésbé kreatív abban, hogy önállóan válasszon részfeladatot 

magának. 

 

- Taneszközök elhelyezése a padon, táskában (kevés eszköz, átlátszó 

csomagolás, könyvjelző, mappák) 

Padrend tanítása, akár vizuális jelzésekkel. (pl. pad „elfelezése” öntapadós 

csíkkal, hogy a tanuló tudja, mennyi hely áll rendelkezésére. Tolltartó 

helyének megjelölése ugyanígy szintén hasznos lehet. 

 

- Tanári utasítások (név+egyszerű utasítás) 

 Mindig szólítsa meg tanulóját, mielőtt utasítást intéz hozzá. Figyelje meg, 

milyen hosszúságú, tartalmú mondatokat ért meg pontosan. 



 

 
 

 

- Strukturálatlan helyzetek (udvar, folyosó, WC) 

Konkrét javaslatok segíthetik, az un. „üresjáratokból” adódó 

viselkedésproblémák kialakulását.  Mondja meg mit lehet csinálni az 

udvaron, milyen sorrendben, kivel. Mi a helyes és elvárt viselkedés a WC-

ben. 

 

- Változások (órarend, személycsere, ünnepek) 

Amennyiben megoldható minden változás beszéljen meg tanulójával.  

Ha előre elmondjuk, hogy mire számíthat egy kiránduláson, színházi 

látogatáson bátrabban és gördülékenyebben vesz részt majd ezeken a 

programokon. 

 

- Naivitás, őszinteség (igaz, de zavarba ejtő megjegyzések) 

Egy autizmussal élő tanuló sohasem bántaná meg tanárait szándékosan! 

Egy félreérthető megjegyzés mögött valódi félreértés, meg nem értés, rossz 

mintakövetés állhat. 

- Kommunikációs nehézségek (formai, tartalmi problémák, szövegértés 

nehézsége, metakommunikáció szegényessége) 

Dolgozatok szövegezésénél, az egyes feladatok utasításainak 

megfogalmazásánál gondoljon arra, hogy eléggé konkrét és a tanórai 

gyakorlásnak megfeleltethető-e a tervezett számonkérés módja. 

 

- Túl gyors tempó (lemarad, házi feladat feljegyzése, dolgozatok várható 

időpontja) 

Felsőtagozaton, de akár még középiskolában is szükség lehet vázlat 

diktálására, ami a konkrét tanulnivalót tartalmazza.  
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- Zaj (osztályterem, kinti hangok, belső képek), szenzoros érzékenység 

A nap végére a mi tanulóink sokkal jobban elfáradnak, mint kortársaik. 

Idegrendszerük egyszerűen túltelítődik. (Zajvédő használata segíthet 

ezekben a esetekben) 

 

- Figyelem elkalandozása („a számítógép sem tud elegendő szabad 

memória hiányában tökéletesen dolgozni”) Adott időtartamú figyelmes 

osztálytermi munka után legyen lehetőség pihentetőbb tevékenység 

végzésére, pihenésre, akár óra alatt is. Sok zavaró viselkedés leépíthető 

akár ezzel az egy engedménnyel. (A hiányzó anyagrészt otthon 

pótólhatja, így várhatóan később motivált lesz arra, hogy minél több 

munkát végezzen el az iskolában!) 

 

- Teljesítményorientáltság 

Az autizmussal élő tanulók belső késztetésükből adódóan szeretnék jól 

végezni feladataikat. Nagyon rosszul élik meg, ha autizmusból adódó 

hiányosságaikat pellengérre állítják, vagy egyszerűen lustának minősítik 

őket. 

 

- Kiváló memória  

Azokat a tananyagrészeket, amelyen nem esnek egybe érdeklődésükkel szó 

szerint megtanulják. Didaktikus számonkérésre is adjanak lehetőséget. 

 

- Mozgásos ügyetlenség, tornaterem, mozgásos játékok (távolmaradás 

lehetőségének biztosítása) 

  



 

 
 

 

A mozgás megszerettetése legyen a cél pozitív tapasztalatokon keresztül. 

pl. ha egy tanuló nem szeret/tud veszíteni, akkor egy sorversenyben ne a 

sor végén álljon, hanem középen, hogy ne rajta múljon a csapat sikere. 

Nagyobb tanulók esetében is mondjuk meg hány kört kell futni, vagy hány 

percig, mi a játék szabálya stb. 

 

- Kortársaktól való különbözőség fájdalmas megélése („fura vagyok, 

mindenki tudja, hogy miről van szó, csak én nem”) 

Csökkenő önbizalom, értéktelenség érzése. Nagyon komoly problémát 

jelent minden életszakaszban!  

(pl. Ne frusztráljuk már 9. évfolyamtól kezdve, hogy nem fog sikerülni az 

érettségi. Tényleg komolyan veszi. Teljesen leblokkol, elhiszi, hogy 

semmire sem jó, hiszen az őt ismerő tanár állít ilyet.  ) 

 

- Önismeret hiánya 

Pozitív tapasztalatok megerősítése, beépítése a személyiségbe kiemelten 

fontos. Olyan tevékenységek szervezése, amiben az autizmussal élő tanuló 

is sikeres lehet a társai előtt. 

 

- Barátságok kialakítása (befolyásolhatóság, osztály bohóca) 

Az autizmussal élő gyerekek is szeretnének barátokat, csak korlátozottak 

az eszközeik ahhoz, hogy valódi közös érdeklődésre, értékrendre épülő 

emberi kapcsolatokat kialakítsanak, fenntartsanak. Alsó szakaszban 

bekapcsolódás játékba, kezdeményezés, visszautasítás elfogadása, 

serdülőkorban, fiatal felnőtt korban pedig a  káros szenvedélyekhez –mint 

közösségformáló erőhöz- való viszonyulás okozhat problémákat. 



 

EFOP-3.1.6-16-2017 -00047 

SZELFI - Szolgálat az ELFogadásért                                                             

 

 

- Szerelem 

Érdeklődés a másik nem iránt, kommunikáció szóban, a virtuális térben, 

intimitás, osztálytársak reagálásainak kezelése, mindezek megtanulásában 

segítségre van szükségük. 

 

- Életcél, távlati tervek (pályaorientáció) 

Sok segítségre van szükség ezen a területen, nemcsak a tanulónak, hanem 

a családnak is. Autizmussal élő tanuló esetén a szülők általában jobban 

szeretnének az iskolára támaszkodni gyermekük jövőjének 

megtervezésekor. 

 

- Viselkedésproblémák 

Fent részletezett nehézségek bármelyike lehet viselkedésprobléma forrása. 

Megoldás lehet a helyzetből való kiemelés, minél kevesebb, tőmondatos, 

nyugodt hangvételű kommunikáció mellett. Tájékoztassa a 

gyógypedagógust, aki segít a tanulónak a probléma azonosításában, pozitív 

megoldási stratégia kidolgozásában. 

Szükséges lehet viselkedési szempontok használatára a tanórák alatt, 

kérjük, segítsen az egyes szempontok értékelésében! Nagyon sok rossz 

viselkedésminta beépülését előzheti meg így, megkönnyítve saját 

munkáját. 

 

Fontos feladat, hogy tanulóink már az iskoláskor kezdetétől tanulás 

módszertani segítséget kapjanak! Az alsó szakaszban spontán 

ismeretelsajátítás mellett nem tanulják meg, mit jelent egy szöveg  

  



 

 
 

 

értelmezése, vázlat írása, szóbeli tananyag megtanulása. Középiskolában 

ez jelentős kudarcforrás!  

 

További szakmai-módszertani segítséget talál, főleg a tananyagok tantárgyi 

feldolgozásával kapcsolatban az irodalomjegyzékben is megemlített 

Tantervi és módszertani útmutató autista tanulókat oktató-nevelő 

többségi általános iskolák számára - című kiadványban. 

 

Az autizmussal élő tanulók oktatása, nevelése nyitottságot, türelmet igényel, 

esetenként többletfeladatot is jelenthet. Azonban a velük foglalkozó 

pedagógus lelkiismeretes, szorgalmas és intelligens személyiséggel 

rendelkező diákokat ismerhet meg, páratlan szépségeket és értékeket találva 

bennük!  

 

Az Ön értékes munkája hozzájárulhat ahhoz, hogy autizmussal élő tanítványa 

előtt is az általa elérhető legteljesebb életpálya lehetősége álljon. 
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