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ELŐSZÓ

Kedves Döntéshozók, Intézményvezetők, Pedagógusok, Szülők!

Először szülőként, később érdekvédőként találtam magam szembe azzal a
ténnyel, ahogy az autizmussal élő gyermekek elhelyezése az oktatási rend-
szerben meglehetősen problémás. Később a 2009 – ben lezajlott Országos
Autizmus Kutatás és Ombudsmani Jelentés ezt objektív számokkal és té-
nyekkel is igazolta.A családok, de sokszor még a befogadó szellemiségű in-
tézmények is rengeteg akadályba ütköznek. Az ellátórendszer és a
döntéshozói szint gyakran akaratlanul is akadályozza egymást.

Tudom, hogy egy folyamatosan változó oktatási keretrendszerben nagyon
nehéz egy új ellátási formát megvalósítani, de hiszem azt, hogy nem lehe-
tetlen. Ezt bizonyítja, hogy már Magyarországon is létezik néhány modell
értékű megoldás az Autista Spektrum Zavarral élő gyermekek oktatására.
Ezzel a kiadvánnyal segítséget szeretnénk nyújtani önöknek. Olyan infor-
mációkat gyűjtöttünk benne össze, ami segítheti mindennapi munkájukat.
Könnyebbé teheti egy - egy autista gyermek helyének a megtalálását a
mégoly képlékeny oktatási rendszerben is. Szó esik a kiadványban például
jogi eszközökről és elérhető szakemberképzésekről, de még a felhasznál-
ható pénzügyi eszközökről is.

Előre is köszönjük nyitottságukat és együttműködésüket.
Üdvözlettel

Szilvásy Zsuzsanna
Autisták Országos Szövetsége
elnök 
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AUTIZMUS

MI AZ AUTIZMUS?

Az autizmus nem látható állapot, és mivel nagyon sok formában nyilvánul
meg, nehéz felismerni, nehéz hozzá alkalmazkodni. Jelenleg közel 67 mil-
lió embert érint világszerte, Magyarországon a gyakorisági adatok szerint
mintegy 60 ezer embert. Évente több gyereket diagnosztizálnak autiz-
mussal, mint cukorbetegséggel, rákkal vagy AIDS-szel együttvéve. A diag-
nózisok száma az egész világon exponenciálisan növekszik.

Az autizmus (a latin szó jelentése: önmagára irányult) az idegrendszer
fejlődési zavara, mely genetikai tényezők, illetve más környezeti hatások
következményeként jön létre. A tünetek az első három életév során je-
lentkeznek, és csaknem minden esetben egész életre szólóan megma-
radnak. 10 000 ember közül 50-60 mutat autista tüneteket. Fiúk esetében
az autizmus előfordulása négyszer gyakoribb, mint lányok esetében.

HÁNY AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEK VAN MA MAGYARORSZÁGON?

A nemzetközi gyakorisági adatok alapján, Magyarországon mintegy
60 000 autizmussal élő ember van. ( Autizmus – Tény – Képek 1 ) Ezzel
szemben az Autisták Országos Szövetsége és a jelenkutató alapítvány által
2009 – ben lebonyolított kutatás szerint az OEP adatbázisa szerint min-
tegy 10 000 autizmus diagnózist adtak ki mindössze 2008 végéig.

Azt is látjuk azonban, hogy a diagnózisok száma exponenciálisan emel-
kedik. A rendelkezésre álló adatokra ültetettünk rá egy előrejelzést, ami
azt mutatja, hogy ha feltételezzük a diagnózisok számának jelenlegi nö-
vekedési ütemét, vagyis a jelenlegi tendenciát követve, 2019-ben Magyar-
országon is igaz lesz a 60/10 000 gyakoriság. (I. ábra)
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OKTATÁSI RENDSZER

HÁNY TANULÓ VAN AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN?

A fent említett kutatásból 1 ugyanakkor kiderült, hogy az oktatási rendszer
már a most autizmussal diagnosztizált gyermekszámmal sem tud meg-
küzdeni. Az alábbi grafikonon ( II. ábra ) jól látszik - a fent említett kutatás
adataira támaszkodva - , hogy a gyermekek mintegy fele elvész a diagnó-
zis és az oktatási rendszer között, vagyis nem jelenik meg az intézmé-
nyekben (óvoda, iskola, stb.) autistaként.

MIT MONDANAK A SZÜLŐK? 1

„ Egy korai fejlesztőbe elmentünk. Ott sem igazán tudtak támpontot adni,
hogy melyik óvodába menjünk.”

I. ábra
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„ …velünk szemben volt egy óvoda. Ahogy meghallották, hogy mi a prob-
léma, azonnal mereven elzárkóztak”

„ A … utcában van egy integrációs iskola. De nem vált be nekünk. Fél évet bírt
a gyerek… A tanárnő nem értett a problémához. Egyre több probléma volt.
Jelzett nekünk, hogy nem bír a gyerekkel, mert ő nem ért az autizmushoz.”

„Csak a támogatást szeretik felvenni, de emelt szintű szolgáltatást nem tud-
nak nyújtani. Elfér a hátsó padban ez a gyerek. Az összes fejlesztés abban
merül ki, hogy abban a heti négy órában kiviszi egy gyógypedagógus és fej-
leszti ezt a gyereket”

MIT ÁLLAPÍTOTT MEG AZ OMBUDSMANI HIVATAL?

„nincs elég iskola, nincs elég képzett szakember”

Az ombudsmani jelentés megállapítja, hogy az oktatásban dolgozók nem
rendelkeznek kellő rálátással és képzettséggel ahhoz, hogy kezelni tudják
az autizmussal élő diákok igényeit és segíteni tudják beilleszkedésüket.
Évről évre egyre több autizmussal diagnosztizált gyerek kerül be az okta-
tási rendszerbe, miközben átlagos társaik száma egyre csökken. Ugyan-
akkor a szakképzés és az intézményi keretek változatlanok, ami nagyon
súlyos következményeket vetít előre. (Ombudsmani jelentés 2)

10
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JOGI HÁTTÉR

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY

Az oktatási rendszer szempontjából az autista gyermek Sajátos Nevelési
Igényű (SNI) gyermek. Rá tehát az oktatási rendszerbe kerülve az SNI ta-
nulókra érvényes jogszabályok érvényesek.
Fontos hangsúlyozni, hogy az oktatáshoz való jog, alapvető emberi jog,
amely nem tesz különbséget a gyermekek között képességeik szerint. 

10§ (3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és
oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve alap-
fokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesz-
tése érdekében; (Törvény a közoktatásról 3)

30. § (1) a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy külön-
leges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagó-
giai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy
igényjogosultságát megállapították. 
A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői
véleményében foglaltak szerint a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai ne-
velés, az iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő felkészítés keretében kell biz-
tosítani.3

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA

A Sajátos Nevelési Igényt a területileg illetékes Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (TKVSZRB) hivatott meg-
állapítani. (MKM rendelet 4) A bizottságok listája megtalálható például az
AOSZ www.esoember.hu honlapján.
10. § (1) Az országos szakértői és rehabilitációs feladatok: 

11
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b) az autizmus megállapítása vagy kizárása gyermek- és ifjúságpszichiátriai
szakorvosi vizsgálat lefolytatásával 4

ISKOLA KIJELÖLÉS

14. § (1) A szakértői és rehabilitációs bizottság által készített szakértői véle-
ménynek tartalmaznia kell
b) … a fogyatékosságra vagy annak kizárására vonatkozó megállapítást, az
azt alátámasztó tényeket,
c) a korai fejlesztés és gondozás szükségességét, az ennek keretében nyúj-
tott szolgáltatásokat, valamint azok idejét, a fejlesztéssel kapcsolatos szak-
mai feladatokat, valamint annak megjelölését, hogy a feladatokat milyen
ellátás keretében, mely intézmény biztosítja,
d) annak megállapítását, hogy a gyermek, tanuló csak az e célra létrehozott,
a fogyatékosság típusának megfelelő nevelési-oktatási intézményben, osz-
tályban, csoportban vagy a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt
vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban,
e) annak megállapítását, … iskolába járással, illetve … magántanulóként tel-
jesítheti,
f) magántanulóként … a heti foglalkoztatás idejét és a felkészüléshez szük-
séges, a szakértői és rehabilitációs bizottság által biztosított szakembereket,
g) annak megállapítását, hogy a gyermek a tankötelezettségét fejlesztő fel-
készítés, illetőleg fejlesztő iskolai oktatás keretében teljesíti, … továbbá a
foglalkozásokhoz szükséges, a szakértői és rehabilitációs bizottság által biz-
tosított szakembereket,
h) a gyermek, tanuló fogyatékosságának megfelelő

- óvodára, csoportra,
- általános iskolára, csoportra, osztályra, tagozatra, 

(a továbbiakban: kijelölt iskola),
- diákotthonra, kollégiumra [a továbbiakban a g) pont alattiak együtt:

kijelölt nevelési-oktatási intézmény]
vonatkozó javaslatot és a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését,
i) a kijelölt iskolába való beíratás időpontját,

12
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j) … javaslatot az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és mi-
nősítés alóli mentesítésre,
l) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy amennyiben a szülő a szakértői vé-
leményben foglaltakat nem fogadja el, a gyermek lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes községi, városi, megyei jogú városi,
fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjénél a szakértői vélemény felülvizs-
gálata céljából eljárást kezdeményezhet. 4

A TKVSZRB – ok, megfelelő intézmény hiányában gyakran választják azt a
megoldást, hogy a gyermeket úgy helyezik el valamilyen SNI gyermekek el-
látására létrehozott intézményben, hogy az autizmus diagnózisát felülírják
egy másik Szakértői véleménnyel. A szándék valószínűleg jó, hiszen vala-
hogyan megpróbálják elhelyezni a gyermeket az oktatási rendszerben.
Fontos azonban megérteni, hogy az autista tanulónak autizmus specifi-
kus ellátásra van szüksége. Ha nincs ilyen intézmény, akkor sem a szülő

II. ábra
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feladata intézményt keresni! A TKVSZRB  törvényben szabályozott fel-
adata, hogy jelezze ezt a fenntartók felé.
14§ (4) Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a többi gyermekkel,
tanulóval azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban azért nem szervez-
hető meg, mert az intézményi jegyzékben nincsen megfelelő óvoda, iskola, a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét megküldi a gyermek,
tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes köz-
ségi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi önkormányzat polgármes-
terének. A polgármester intézkedik, hogy a megfelelő nevelési-oktatási
intézmény rendelkezésre álljon … A polgármester harminc napon belül tá-
jékoztatja intézkedéséről a szakértői és rehabilitációs bizottságot .4

Ha ugyanis ezt nem jelzik, akkor a rendszer nem vesz tudomást az autista
tanulók létezéséről és azt fogja eredményezni, hogy mégtöbb gyermek
esik el az autizmus specifikus oktatástól, amit az Országos Autizmus Ku-
tatás adatai máris alátámasztanak. ( II. ábra )

MEGFELELŐ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK

Bár maga a tény, hogy egy gyermek valahogyan bekerült az oktatási rend-
szerbe pillanatnyilag megnyugtatónak tűnhet, valójában az autizmus spe-
cifikus segítségek hiánya, a képzetlen szakemberek illetve a megfelelő
eszközök és módszerek hiánya hosszú távon mégis a gyermek kihullását
fogja eredményezni. 

Szintén alátámasztják ezt a OAK adatai, aminek gyorsjelentése a
www.esoember.hu oldalon olvasható, illetve könyv formában elérhető az
Autisták Országos Szövetségében és a Fogyatékos Személyek Közalapít-
ványában. 

Érdekvédő munkánk során gyakran hivatkoznak mind a döntéshozók,
mind az intézmények arra, hogy nincs jogszabályban pontosan meghatá-

14
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rozva, hogy mit nevezünk autizmus specifikus oktatásnak, és nem talál-
nak információt annak tartalmára nézve.

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet a 2/2005 OM rendeletre 5 . A rende-
let célja az SNI tanulók integrációjának elősegítése. 

1.2. Az Irányelv célja

Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók ese-
tében a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy össz-
hangba kerüljenek, mint más gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását
szolgálja, hogy:

- a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul-
jon meg, segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba
való mind teljesebb beilleszkedést 5

Az irányelv 5 pontosan ismerteti az autizmus típusait, az autista tanulók
erősségeit, a fejlesztésre szoruló területeket és azok módszereit. Vala-
mint a NAT speciális alkalmazási módját.

Ez a dokumentum 5 minden autista tanuló esetében iránymutató a sa-
játos autizmus specifikus fejlesztésére. Nem csak integrált hanem szegre-
gált oktatásban is szakmai alapdokumentumnak tekintendő. Mivel
tapasztalataink szerint a rendelet és annak tartalma még a szakemberek
és döntéshozók körében sem igazán ismert az autizmus specifikus fejeze-
teket teljes egészében csatoljuk. (1. melléklet)

15
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MEGOLDÁS

SZAKEMBERKÉPZÉS

Még olyan intézmények, fenntartók esetében is, akik nyitottak a megol-
dáskeresésre gyakran találjuk szemben magunkat azzal a kérdéssel, hogy
hol találnak autizmus szakértőt, megfelelően képzett gyógypedagóguso-
kat, tanárokat, óvodapedagógusokat.
Tény, hogy a felsőoktatásban csak egy éve indult el az első autizmus szak-
irányú továbbképzés, ez azonban nem jelenti azt, hogy érdeklődő szak-
emberek ne találnának akkreditált képzéseket, tanfolyamokat.

Az ország sok pontján, több intézményben, civil szervezeteknél gyak-
ran szerveznek előadásokat, beszélgetéseket, illetve különféle segítő-szak-
emberek képzésében is egyre többször fordul elő, hogy egy-egy óra
témája az autizmus. A következőkben azokat a képzéseket, tanfolyamo-
kat, tréningeket ismertetjük, amelyek kizárólag az autizmus spektrum za-
varokkal foglalkoznak, korszerű és elmélyült ismereteket kínálnak. Az
alábbi lista korántsem teljes, a tájékozódáshoz kínál fogódzót. 

ELÉRHETŐ KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK

Képzések

• Szakirányú továbbképzési szak: Autizmus spektrum zavarok
pedagógiája – 3 féléves posztgraduális képzés.
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3.
(06-1) 3585-500
www.barczi.hu

17
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• Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs
készségeinek fejlesztése – 30 órás, haladó szintű,
akkreditált tanfolyam.
Autizmus Alapítvány
1089 Budapest, Delej u. 24-26.
(06-1) 210-4364
www.autizmus.hu

• Pedagógusokat felkészítő oktatási program autizmussal élő
óvodás gyermekek szakszerű ellátásához –
120 órás akkreditált tanfolyam.
Budapesti Korai Fejlesztő Központ
1115 Budapest, Bártfai u. 34/A
(06-1) 363-2070
www.koraifejleszto.hu

Tanfolyamok diagnózissal, felismeréssel kapcsolatban

Autizmus Diagnosztikus Interjú – javított változat(ADI-R)
alkalmazása – 4 napos képzés
Autizmus Alapítvány
1089 Budapest, Delej u. 24-26.
(06-1) 210-4364
www.autizmus.hu

Autizmus Diagnosztikus Obszervációs Séma (ADOS) alkalmazása –
4 napos képzés
Autizmus Alapítvány
1089 Budapest, Delej u. 24-26.
(06-1) 210-4364
www.autizmus.hu

A védőnők szerepe az autizmussal élő gyermekek gondozásában, az
érintett családok támogatásában – 3 napos képzés  
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Autizmus Alapítvány
1089 Budapest, Delej u. 24-26.
(06-1) 210-4364
www.autizmus.hu

Segítőknek, pedagógusoknak, szakembereknek szóló,
alapszintű tanfolyamok

Bevezetés az autizmussal élő gyermekek ellátásának elméletébe és
gyakorlatába – 30 órás, akkreditált tanfolyam
Autizmus Alapítvány
1089 Budapest, Delej u. 24-26.
(06-1) 210-4364
www.autizmus.hu

Autizmussal élő személyek szociális ellátásának elméleti és
gyakorlati alapjai – 60 órás
Autizmus Alapítvány
1089 Budapest, Delej u. 24-26.
(06-1) 210-4364

Tanfolyam autizmussal élő felnőtteket segítő munkatársak számára
– 3 napos tanfolyam.
Autizmus Alapítvány
1089 Budapest, Delej u. 24-26.
(06-1) 210-4364

Bevezetés az autizmussal élő gyerekek ellátásának elméletébe és
gyakorlatába – 30 órás, akkreditált.
Budapesti Korai Fejlesztő Központ
1115 Budapest, Bártfai u. 34/A
(06-1) 363-2070
www.koraifejleszto.hu
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Tanfolyamok, tréningek szülőknek

FOGÓDZÓ – képzés autista gyermeket nevelő szülők számára. 
Autisták Országos Szövetsége
1085 Budapest, Baross u. 28.
(06-1) 354-1073
www.esoember.hu

Szülőtanfolyamok és home-trainingek.
Autizmus Alapítvány
1089 Budapest, Delej u. 24-26.
(06-1) 210-4364
www.autizmus.hu

EarlyBird Program – 3 hónapos képzés.
Budapesti Korai Fejlesztő Központ
1115 Budapest, Bártfai u. 34/A
(06-1) 363-2070
www.koraifejleszto.hu

Szülői tréning.
Vadaskert Alapítvány
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
(06-1) 392-1400
www.vadaskertalapitvany.hu

Ezek alapján nem állíthatjuk, hogy egyáltalán nem lehet szaktudáshoz jutni
Magyarországon. 
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KÖLTSÉGEK

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a sajátos Nevelési Igényű gyermekek
fejlesztése, oktatása plusz feladatokat hoz az intézményekbe. Ezen plusz
feladatok költségeit igyekszik biztosítani a mindenkori költségvetési tör-
vényben leírt emelt szintű normatíva.

Ezen normatíva azonban csak akkor hívható le a költségvetésből, ha
az ellátást biztosító intézmény alapító okiratában, mint alapfeladat sze-
repel az autizmussal élő gyermekek ellátása.

Az autista tanulók távoltartására nem megoldás és ráadásul diszkrimi-
natív így törvénytelen az autizmus kihagyása az alapító okiratból!

Néhány hete azonban érvényben van egy újabb dokumentum a
1038/2010. (II. 18.) Kormány határozat 6. Ezen határozat forrásokat nyit
meg azoknak az iskoláknak, akik megfelelő minőségű autizmus specifikus
ellátást biztosítanak tanulóiknak.

„2. Gondoskodni kell az autizmus specifikus oktatás fejlesztéséről. Ennek ér-
dekében az oktatás minden szintjére vonatkozóan ki kell dolgozni az autiz-
mus specifikus fejlesztés és oktatás minőségi kritériumrendszerét.

A 2010/2011-es tanévtől kezdődően a közoktatási intézményeknek pályázati
forrás biztosításával kell segítséget nyújtani a kritériumrendszer bevezeté-
séhez. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy középtávon többlettámo-
gatásban részesüljenek az autizmussal élő tanulók oktatásában részt vevő
közoktatási intézmények.

Felelős: oktatási és kulturális miniszter
Határidő: 2010. május 31.
Forrás: a 2010. évi központi költségvetés OKM fejezete” 6
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JAVASLAT

Nemzetközi gyakorlatok bizonyítják és Európa vezető szakemberei érte-
nek egyet abban, hogy integráltan oktatható autista tanulók esetében a
legjobb és egyben leggazdaságosabb megoldás a többségi iskolákban el-
helyezett speciális autista csoport. Ezen csoportok a tanulók osztályfo-
kára, életkorára nézve nem kell, hogy homogének legyenek.

Ez a megoldás biztosítja: 
• hogy minden autista tanuló annyi időt töltsön saját kortársai kö-

zött amennyit képes
• a szakemberek munkaidejének optimális kihasználását, hiszen

egy utazó szakember utazással töltött ideje, mindig kiesik
• az intézményen belül elérhetővé teszi a szaktudást, ezzel nem

csak az autista gyermek érdekeit védi, hanem segítséget nyújt a
többségi pedagógusoknak és a tipikus fejlődésű osztálytársaknak
is az integrációhoz

Az autista csoport szakember igényét gyakorlatilag az autista tanulók re-
habilitációs óraszáma biztosítja.

52§ (6) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók részére a … tanórai foglalko-
zásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitá-
ciós tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A rehabilitációs tanórai foglalkozások
megszervezésének heti időkerete a… meghatározott heti tanítási óra
e) ötven százaléka a siket és az autista tanuló esetében 3

Egész életen át tartó tanulás:

Napjainkban minden ember esetében igaz, hogy folyamatos tanulásra és
képzésre van ahhoz szüksége, hogy megállja a helyünket a munkánkban,
az életben. Autista emberek esetében ez hatványozottan igaz. Ahhoz hogy
a már megszerzett képességeiket ne veszítsék el fontos a folyamatos fej-
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lesztés, tanítás. Úgy véljük, hogy az autizmussal élő emberek egy része
képes részt venni felsőfokú oktatásban, természetesen megfelelő segít-
ségekkel. Ezt hivatott segíteni a 29/2002. (V. 17.) OM rendelet, ami a fo-
gyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges
esélyegyenlőséget biztosító feltételekről szól.

A rendelet legfontosabb, autistákra vonatkozó paragrafusai.

2. § (1) A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők, valamint a felsőoktatási
intézményekben tanulmányokat folytató fogyatékos hallgatók a fogyaté-
kosságukra való tekintettel ... kérhetik az intézmény engedélyét a tanul-
mányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy
teljes felmentésre, vagy annak más módon történő teljesítésére, valamint
a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtásra.

3. § A fogyatékos hallgatók esélyegyenlőségének biztosítását elősegítő in-
tézményi szabályzat ... tartalmazza a következőket:
a) ...irányító koordinátor feladatait
b) ... az intézmény által biztosított technikai és személyi segítségeket

6. § A felsőoktatási intézmény intézményi tanácsa a fogyatékos hallgatók
esetében ... a képesítési követelményektől részben eltérő további képzési,
tanulmányi és vizsgakövetelményeket is meghatározhat.

Az autista és más fogyatékossággal élő tanulók esélyegyenlőségét segíti
elő a közoktatási törvény 30 § (9) bekezdése is, ami kimondja: 

Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló - a vizsgaszabály-
zatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. A tanuló ré-
szére a felvételi vizsgán, az érettségi vizsgán, a szakmai vizsgán biztosítani
kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az
iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép
stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámoló-
val vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.
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KONKLÚZIÓ

Az autizmus a tudomány mai állása szerint nem gyógyítható. Azonban az
autizmussal élő gyermekek fejleszthetőek. A minél hamarabb elkezdett
és folyamatosan biztosított autizmus specifikus fejlesztés és oktatás biz-
tosítja, hogy minden autista ember kiteljesíthesse önnön képességeit. Az
autizmus specifikus oktatás, tehát kulcs momentum az autista ember
életminősége szempontjából.

HIVATKOZÁSOK

1. Autizmus – Tény – Képek, ISBN 1789 – 9729
2. Ombudsman AJB 1438/2009. számú ügyben 2009. november-

ben kelt jelentése
3. 1993. LXXIX Törvény a közoktatásról
4. 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a

pedagógiai szakszolgálatokról
5. 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek

óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanu-
lók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

6. A Kormány 1038/2010. (II. 18.) Korm. határozata az új Országos
Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007–2010. évekre
vonatkozó középtávú intézkedési tervérõl szóló 1062/2007. (VIII.
7.) Korm. határozat módosításáról
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MELLÉKLETEK

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 2/2005. (III. 1.) OM RENDELETHEZ

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve

1. Általános elvek

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

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak
minden gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos
nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek meg-
valósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik
az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi
élet, az együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet
kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte akkor
biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gy-
ermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cse-
lekvéséhez szükséges.

1.2. Az irányelv célja

Az irányelv célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos
nevelési igény összhangba kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy

• az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez,
• fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg,
• a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne

terhelje túl,
• a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai vál-

janak az óvodák nevelési programjainak tartalmi elemeivé.
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Az irányelv egyaránt vonatkozik a gyógypedagógiai intézményrendszerhez
tartozó óvodákban, óvodai csoportokban, és a sajátos nevelési igényű gy-
ermekek többiekkel együtt - integráltan - megvalósuló óvodai nevelésére.

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott
speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermekek ál-
lapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. A többségi
óvodában történő együttnevelés - az illetékes szakértői és rehabilitációs bi-
zottság szakvéleményének figyelembevételével - minden esetben egyéni
döntést, esetenként egyéni fejlesztést igényel.

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

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai
pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt
történő – integrált – oktatásuk. Az együttnevelést megvalósító intézmény
többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sik-
erkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt ha-
ladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők
biztosítják:

• Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők
közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fo-
gadására.

• Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai szín-
tereken a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a
sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek,
módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság”
alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az el-
maradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.

• A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység,
amely lehetővé teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől
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függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljárások, eszközök,
módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök al-
kalmazását.

• A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, ok-
tatásában, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszi-
chológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség)
és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező
pedagógus, aki

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartal-
mak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira
jellemző - módosulásait;

b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján
egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás
céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai di-
agnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos
értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények el-
emzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az
adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz;

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

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő
viselkedésekhez;

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus
iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.
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A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fe-
jlesztésében részt vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó
szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta az
együttműködés során

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;

b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni
igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhe-
lyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és
helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális
segédeszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési
lehetőségekről;

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módsz-
erkombinációk alkalmazására;

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részered-
mények értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szük-
séglethez igazodó módszerváltásokra;

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a
tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit,
javaslatait;

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való
közvetlen foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv alapján a re-
habilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben 

ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép
funkciókra.
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Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló közoktatási in-
tézmények igénybe vehetik az egységes gyógypedagógiai módszertani in-
tézmények, szak- és pedagógiai szakmai szolgáltatását, az utazó
gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét
a megyei/fővárosi közoktatás-fejlesztési tervekben meghatározott fela-
datellátás szerint.

2. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének
elvei, feladatai az óvodai nevelés során

6. Az autista, autisztikus gyermek

Az autizmus-spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommuniká-
ciós és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jel-
legzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autisztikus gyermekre
legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek
területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a
beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugal-
mas viselkedés, a szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése
és az egyenetlen képességprofil.

Az autisztikus kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő habil-
itációs terápiája megelőzheti a kóros viselkedés kialakulását, enyhítheti a
fejlődés devianciáját. Ennek eredményeként (ha mentális szintje
megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű,
de célszerűen használt augmentált –  vizuálisan segített – kommunikációs
eszköztárral. A szociális interakció csecsemőkori szintjét segítséggel
használhatja, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési helyzetekben,
illetve környezetében az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedésele-
mekkel képességeitől függő szinten rendelkezhet.

A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő
céljai, kiegészítve a viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási
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készségek terápiájával, szükség esetén a korai elemi készségek kialakításá-
val (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) fejlesztésének elemeivel.

A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autisztikus kisgyer-
mekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs
terápia az óvodai nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvo-
dai nevelés, illetve ideálisan a szülőkkel való együttműködés ered-
ményeképpen az egész ébren töltött idő - különösen a természetes
élethelyzetek - használandóak a fejlesztésre. A fejlesztések során szük-
séges az intenzív, jól strukturált és a meglévő töredékkészségek
használata, az egyéni motiváció megteremtése, a speciálisan a gyermek
szükségleteihez alkalmazkodó módszerek alkalmazása.

Az óvodai fejlesztés alapja minden esetben pszichológiai képesség-
mérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni ter-
vekkel történik, speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni
fejlesztési helyzetben megalapozva. Az autisztikus gyermekek szüksé-
gleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő
kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő
asszisztens jelenléte szükséges.
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 2/2005. (III. 1.) OM RENDELETHEZ

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve

1. Általános elvek 

1.2. Az Irányelv célja

Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók es-
etében a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy
összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél. Az Irányelv annak biz-
tosítását szolgálja, hogy:

• a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során való-
suljon meg, segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a tár-
sadalomba való mind teljesebb beilleszkedést,

• az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehet-
séges üteméhez,

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

• a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az in-
tézmények pedagógiai programjainak tartalmi elemeivé,

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

Ennek érvényesítése érdekében meghatározza:

• a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, el-
hagyásának vagy egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásá-
nak lehetőségeit,

• a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának
területeit,

• a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű idő-
beli kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat.
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Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a
nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük
elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére,
oktatására.

8. Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók isko-
lai fejlesztésének elvei

8.1. Az autisztikus tanuló

8.1.1. Általános jellemzők
Az autizmus-spektrumzavarok az idegrendszer igen korai, nagy
valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve a genetikai, egyéb bioló-
giai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Az
iskoláskor eléréséig - vagy tovább - kezeletlenül maradt fejlődési zavar és
szélsőséges viselkedésformák gyógyító és fejlesztő célú ellátása a gyermek
növekedésével egyre nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság
időszaka belenyúlik a felnőttkorba, így sosem túl késő a fejlesztést elkez-
deni. Az autizmus-spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kom-
munikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása,
amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg.

Az autisztikus tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas
viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajá-
tos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kom-
munikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés képességének
minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil.

Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán el-
sajátításához szükséges képesség hiányok egész életen át jellemzően meg-
maradnak, de a speciális intenzív terápiás és pedagógiai ellátás
segítségével jelentős fejlődés érhető el. A hiányzó képességek (deficitek)
okozta elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól
ellensúlyozott állapotokban csaknem tünetmentessé fejlődhetnek, vál-
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tozhatnak, és az élet különböző szakaszaiban különböző formákban je-
lentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események, körülmények hatására
felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek változatossága mellett a tan-
uló autizmusának súlyossága széles skálán szóródik.

8.1.2. A halmozottan sérült autisztikus tanuló
Az autizmus-spektrumzavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal,
amelyek az ellátási szükségletet, taníthatóságot és a gyermek jövőjére
vonatkozó előjelzéseket jelentősen befolyásolják.

Ezek lehetnek:
• értelmi fogyatékosság (mint a leggyakoribb társuló fejlődési zavar),
• beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság,
• viselkedésproblémák (főleg, ha azok súlyosak, pl. agresszió, ön-

bántalmazás).

A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszer-
tanát illetően a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező.
Általában a szükségletek egyéni kombinációjához kell a járulékos zavar
speciális szempontjait és az autizmus-specifikus pedagógiai módszereket
összehangolni.

8.1.3. Az autisztikus tanulók pedagógiai szempontú jellemzése
Gyakorlati célból a társas viselkedési készségek, szociális viselkedés szerint
az autisztikus spektrumon elhelyezhető sokféle személyiségű és
viselkedésű tanulók négy típusba sorolhatóak.

8.1.3.1. Izolált típus
Társas kapcsolatokat nem kezdeményező, a kezdeményezést, társas
helyzeteket kerüli, elutasítja, nem érti. Általában értelmi fogyatékos,
gyakoriak a szenzoros ingerfeldolgozás zavarai is. A legrosszabb
prognózisú, legnehezebben tanítható alcsoport.
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8.1.3.2. Passzív típus
Szociálisan nem kezdeményező, a közeledést passzívan elfogadja, gyakran
jól irányítható. A legjobban tanítható, legjobb prognózisú a későbbi
beilleszkedés lehetősége szempontjából is. Passzivitása, együttműködési
készsége miatt nehéz észrevenni, amikor már nem követi a tananyagot,
csak jelen van, illetve rugalmatlanul, formálisan „tanul”.

8.1.3.3. Aktív, bizarr típus
Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran a helyzethez nem illő, szokatlan
módon, esetleg sokat kezdeményező. Kapcsolatteremtése egyoldalú,
a partner személyiségét, szándékát nem veszi tekintetbe, saját érdek-
lődési körbe tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik.

8.1.3.4. Merev, formális típus
Főként a serdülő- és felnőttkorban, a legjobb értelmű és beszédszintű
autisztikus személyekben alakulhat ki a jellegzetes viselkedés, ame-
lynek hátterében erős kompenzációs igyekezet áll.

A gyermekek fejlődésük során többször is típust válthatnak.

8.1.4. Az autisztikus tanulók - a tanítás, illetve a hagyományos tanítási mód-
szerek és tervezés módosítása szempontjából - kiemelkedő jelentőségű tu-
lajdonságai

a) A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szem-
pontjainak (pl. az információátadás szándékának) meg nem
értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya. Legsúlyosabb eset-
ben képtelenség arra, hogy az embereket, mint a valóság egyéb
elemeinél fontosabbakat, a tárgyaktól megkülönböztesse.

b) A szociális megerősítés jutalomértékének, illetve a belső mo-
tiváltságnak - gyakran teljes - hiánya. Többnyire nagyon kevés
vagy szokatlan dolog okoz számukra örömöt.

c) A beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédpro-
dukció mellett is, amelyet nehezítenek a beszéd érzelmi, társas
viselkedési sajátosságai, mint pl. a hanghordozás.
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d) Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek,
képességek és az önellátás vagy a mechanikus és a személyes
memória közötti szakadékszerű különbség.

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

8.1.4.1. Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet
• A megfelelő szintű vizuális információ általában jól

értelmezhető.
• Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás.
• Jó mechanikus memória.
• Megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témáknál

kiemelkedő koncentráció, kitartás.
• Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken - pl. szó sz-

erinti tanulás, nem szöveges számtan, földrajz, zene - viszonylag
jó képességek.

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

• Az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai (hallás, látás, fájdalom
stb.).

• Figyelemzavar gyakorisága.
• Az utánzási képesség kialakulásának hiányosságai.
• Ingerfeldolgozási, vizumotoros koordinációs problémák.
• Tér-idő értelmezés interiozációjának gyengesége, esetleg hiánya.
• Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája.
• A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje.
• Az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának

sérülése.
• Emlékezetfelidézési problémák (speciális szociális tartalmaknál

és személyes élményeknél).
• Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem

bevezetésével vagy új körülmények közötti alkalmazás során.
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• A feladat céljának nem értése, reális jövőre irányultság hiánya.
• A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága.
• A valóság téves értelmezése, felfogása.
• Realitás és fantázia összetévesztése.
• A szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a töb-

bértelmű, elvont kifejezések, többrészes utasítások esetén.
• Képességek, ismeretek önálló változatos alkalmazásának hiánya

(még beszédhasználatban is).
• Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más es-

etekben szociálisan a helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a
kortársakhoz.

• Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésprob-
lémák megjelenése.

• Félelmek, fóbiák, szorongás.

8.2. Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő tanulók speciális fe-
jlesztésének elvei, céljai, feladatai és módszerei

8.2.1. Az autisztikus tanulók fejlesztésének általános céljai, feladatai
• A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szin-

tjén elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság
feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, kommuniká-
ciós és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel
történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése.

• A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitá-
ciós kezelése a fejlődési elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-)
problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos készségek kom-
penzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahe-
lyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához.

• Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag
speciális módszerek segítségével történő elsajátítása.

• A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt - a
továbblépés előtt - külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított is-
meretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, az ismeretek
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folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a vál-
tozatos, problémamegoldási módszerek tanítása.

• A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított
képesség egész életen át megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túl-
terheltségének elkerülése érdekében a felesleges információkat
szűrni kell, mert az egészséges gyermek által spontán, ösztönösen
elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az autisztikus
gyermek számára nehéz tananyagot jelent.

A kognitív viselkedésterápiás, fejlesztési és tanítási célokat a fenti szem-
pontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, és e szerint kell a
tervekbe iktatni.

Az autisztikus tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezked-
nek el abból a szempontból, hogy mennyire szükségesek a gyermek szo-
ciális alkalmazkodása és önszabályozása kialakításához (az egyéni
fejlettségének szintjén). A típusos egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a
hiányzó vagy elmaradó készségek spontán fejlődésére nem építhetünk:
minden egyes hiányzó részfunkció, illetve korábbi fejlődési szakaszból
hiányzó alapozó funkció fejlesztését be kell illesztenünk ebbe a hierar-
chiába. Pl. a veszélyeztető viselkedések kezelése, más, elfogadható
viselkedések kialakításával, viselkedésterápiával a célok hierarchikus rend-
jében így alakul:

• az ön-(esetleg köz-)veszélyes viselkedések kezelése,
• a családi életet akadályozó viselkedések kezelése,
• a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása,
• az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása.

8.2.2. Speciális módszerek az autisztikus tanulók fejlesztésében
• A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fe-

jlettségi kor, illetve a mért intelligencia szintje és a kommunikációs
színvonal alapján történik, az egyenetlen képesség- és készségpro-
fil, valamint tanulási képességek miatt egyénhez igazodó módon
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és a fejlődés erre alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való
folyamatos követésével.

• Protetikus, segédeszközökkel berendezett környezet és eszköztár
kialakítása (az időbeli és téri tájékozódás, vizuális információhor-
dozók augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer
kialakítása).

• Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása.
• Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális

környezeten belül és személyek között: beleértve a gyermek felé
irányuló minden kommunikációt.

• A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt
keresni kell az információ átadására a gyermek szintjének megfelelő
és szociális vonatkozásoktól leginkább független módszereket és
médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás
stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak
elfogadása, illetve megértése fontos tanítási cél (pl. a csoportos, il-
letve „frontális” tanítási helyzetben való tanulás).

• A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében
alapvető kognitív viselkedésterápia módszereinek alkalmazása.

8.2.3. A speciális fejlesztés szervezési feltételei

8.2.3.1. A fejlesztés formái
• Speciális csoportban: egyéni és kiscsoportos formában.
• Többségi iskolában integráltan.

8.2.3.2. Speciális csoportsajátosságok
• A szükséges pedagóguslétszám függ a csoportlétszámtól, a cso-

porttagok közti hasonló szükségletektől, az egyéni fejlesztési szük-
séglettől és a viselkedésproblémák súlyosságától, gyakoriságától.

• Törekedni kell a csoport homogenitására. Az egyéni fejlődési
eltérések az általános értelmi, önállósági, beszédképességi
szint, illetve a viselkedésproblémák jellege szerint további cso-
portbontást tehetnek szükségessé.
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8.2.4. Az autisztikus tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai
Az autisztikus tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs
készségek fejlesztése és a rugalmasabb viselkedésrepertoár kialakítása
határozza meg. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai általában mó-
dosításokkal egyeznek meg a NAT-ban és a kerettantervekben rögzített
pedagógiai szakaszokkal és tartalmakkal. A módosításokat a helyi tanter-
vekben és egyéni fejlesztési tervekben kell meghatározni a gyermekek
egyéni szükségleteinek, fejleszthetőségének megfelelően. Az 1-4. év-
folyam elvégzéséhez általában hosszabb időkeretre van szükség.

A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében elő-
fordulhat, hogy az egyes műveltségi területeken meghatározott tartalmak
jelentős részét a NAT-ban meghatározott életkorban képesek elsajátítani.
Ezekben az esetekben egyéni fejlesztési terv alapján a szociális-kommuniká-
ciós és speciális kognitív készségek párhuzamosan fejlesztése szükséges.

Az alábbi szakaszolás az autisztikus gyermekek speciális fejlesztésének
általános vázlata. Tartalmazza azokat a többlettartalmakat, amelyeket az
egyéni fejlesztési tervekbe szükséges beépíteni.

A fejlesztését minden gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni.
Az egymásra épülő szakaszok időtartama előre nem határozható meg. A
fejlesztés üteme és a tanuló továbblépési lehetősége függ a fejlődés mért
eredményeitől, azaz: a gyermek képességeitől és a szakszerű képzés in-
tenzitásától.

8.2.4.1. Első szakasz
Fő célja a habilitáció. A gyermek formális és informális megfigyelésének
tapasztalataira alapozva, egyénre szabott hosszú, közép- és rövid távú
tervre épül.

Célja a tanuló elemi beilleszkedési készségeinek: adaptív visel-
kedésének kialakítása. Ennek érdekében:

• a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése,
• az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési
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elmaradások lehetséges célirányos kompenzálása,
• az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés

kialakulásának megelőzése, illetve rendezése,
• fogyatékosság-specifikus vizuális információhordozókkal

segített ún. protetikus, segédeszközökkel felszerelt ún. aug-
mentatív környezet, eszközök és módszerek/rutinok, viselkedési
normák, szokások kialakítása és használatának elsajátíttatása.

Fejlesztési területek:
a) Kommunikáció/szociális viselkedés

• Beszéd előtti csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása.
• Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív

megerősítéssel).
• Beszéd vagy - beszéd kialakulásának hiányában - alternatív

vizuális eszközzel történő kommunikáció használatának tanítása.
• Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés

kialakítása.
• Augmentatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. az

olvasást) használatának tanítása napi rutinokban.

b) Fejlődési funkcióelmaradások, önkiszolgálás
• Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság,

tisztálkodás, öltözködés).

c) Kognitív fejlesztés
• Elemi ismeretek, fogalmak.
• Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása.
• Szociális kognitív készségek fejlesztése.
• Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között

(pl. játék-, használati és munkaeszközök célszerű használata).
• Általánosítás képességének fejlesztése.
• Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása.
• Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata.
• Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb.
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d) Viselkedésproblémák kezelése
• Viselkedésproblémák megelőzése.
• Alternatív viselkedések kialakítása.
• Meglévő viselkedésproblémák kezelése.

8.2.4.2. Második szakasz
Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban
való minél önállóbb részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli
környezetben.

Fejlesztési területek:
Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal:

• képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével,
• szociális/kommunikatív, kognitív fejlesztés,
• önellátás körének bővítése,
• házimunka,
• munkára nevelés megalapozása.

8.2.4.3. Harmadik szakasz
Cél a felnőtt korban egyénileg elérhető legmagasabb szintű adaptáció,
önállóság és munkavégző képesség elérésének megalapozása.

Fejlesztési területek:
Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal:

• képességek szinten tartása,
• tantárgyi ismeretek a NAT-ban és a kerettantervekben

meghatározott tartalmak adaptálásával, az egyén
képességeinek megfelelően,

• önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció,
• munkára nevelés, pályaorientáció.
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8.2.5. A NAT alkalmazása
Az autisztikus tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi sérülés
azonos jellege miatt meghatározhatók közös szükségletek és egységes
módszertani javaslatok.

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai, műveltségi területei esetükben is al-
kalmazhatóak a sérülés típusának megfelelő adaptációval. A NAT szakasza-
ihoz rendelt fejlesztési feladatok elérésére szükség esetén hosszabb
időtartamot kell biztosítani. A kerettantervek adaptálása szempontjából az
autizmus súlyosságát, az intelligenciát és a nyelvi képességeket kell fi-
gyelembe venni. A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból mó-
dosítani és redukálni kell az autisztikus tanulók speciális szükségletei szerint.
Az egyes műveltségi területekre vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tan-
tervben és az egyéni fejlesztési tervekben kell rögzíteni. A tananyag el-
sajátításához speciális módszerek és eszközök használata szükséges.

8.2.5.1. A NAT kiemelt fejlesztési feladatai

Énkép, önismeret
Az autisztikus tanulók fejlesztésében hangsúlyos szerepet kap a saját
személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, a saját
viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt
tanítása, mivel azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására korlá-
tozottan számíthatunk. A sikerélményeket biztosító, a gyermek érdek-
lődését és motivációját fenntartó oktatási környezet kialakítása
kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép
kialakításában.

Hon- és népismeret
Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet
ismerete, az azokkal való harmonikus kapcsolat. Az autisztikus tanulók
elsősorban saját, közvetlen élményeiken keresztül, esetleg speciális
érdeklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg nemzeti kultúránk
értékeit. Ezen a területen rendkívül nagy egyéni különbségekre
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számíthatunk. A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, valamint
elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak megértését kívánó tartal-
mak elsajátítása általában nehézséget jelent.

Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
Az autisztikus tanulók számára közvetlen, látható, megtapasztalható
élmények (pl. művészi alkotások, ismeretterjesztő filmek) segítségével
nyújthatunk ismereteket e téren. A sajátos érdeklődési körök (pl.
térképek, közlekedési eszközök, különféle adatok, tények gyűjtése)
számos tanulót közelebb visznek a terület ismeretanyagához.

Környezeti nevelés
A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív
közreműködése nélkül elképzelhetetlen. A fejlesztés a közvetlen, min-
dennapi élettel kapcsolatos tapasztalatokon alapul. Elsődleges a helyes
szokásrend és a személyes biztonságra való törekvés kialakítása.
Információs és kommunikációs kultúra
Elsődleges cél a kölcsönös, hatékony, közérthető kommunikáció
kialakítása. Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommu-
nikációs fejlesztésben nagy szerepet kapnak a vizuális eszközrendsz-
erek. Az informatikai eszközök segítő szerepe kiemelkedő.

Tanulás
Az autizmus számos speciális kognitív nehézséggel és a kommuniká-
ció sérülésével jár együtt. A tanulási folyamatban az élő nyelv és a szo-
ciális közvetítés megnehezíti, míg a vizuális információhordozók
alkalmazása segíti a világ megismerését. Az állandósághoz való ra-
gaszkodás oldása, valamint az egyén motivációs lehetőségeinek is-
merete kulcsfontosságú a tanulás szempontjából.

Testi és lelki egészség
A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti
igény kialakítása elsődleges fontosságú. A helyes szokásrend
kialakításakor alapozhatunk a tanulók merev, szabálytartó viselkedésére.
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A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a családok számára
hatékony segítséget kell nyújtania az iskolának. A viselkedésproblémák
megelőzése és hatékony kezelése kiküszöbölheti a gyógyszeres
kezelést, ami fontos az egészség megőrzése szempontjából.

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság megteremtése
minden esetben kiemelkedően fontos. Ennek szintje nagy egyéni
eltéréseket mutat. A pályaorientáció során a munkaképességek mel-
lett a szociális-kommunikációs fejlettséget és a munkaviselkedés szín-
vonalát is figyelembe kell venni. Fontos cél, hogy a tanuló lehetőség
szerint a speciális érdeklődési köréhez kapcsolódó szakmát
választhasson.

8.2.6. A NAT és a kerettantervek alkalmazása a helyi tanterv készítésénél
Az autisztikus tanulók oktatása a NAT műveltségi területeit követi. Vala-
mennyi műveltségi terület oktatását átszövik a habilitációs tartalmak. A
kerettantervek tantárgyi témaköreinek elnevezése, tartalma specifikus
módosításokkal alkalmazható, követelményeik módosíthatók, átcsopor-
tosíthatók. A halmozottan sérült, az autizmus mellett a tanulásban vagy
értelmileg akadályozott gyermekek esetében az Irányelv értelmi sérült gy-
ermekekre vonatkozó tantárgyi rendszerét az autizmusra adaptálva java-
solt alkalmazni.

Magyar nyelv és irodalom
A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és
fenntartás, valamint az információcsere eszköze. Az alapvető probléma
nem a beszéd hiánya vagy fejlődési zavara, hanem a kommunikációs
szándék, illetve a kommunikációs funkció megértésének sérülése. Minden
autisztikus gyermeknél - függetlenül verbális képességeik színvonalától -
elsődleges cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kom-
petencia megteremtése. A cél eléréséhez szükséges lehet alternatív kom-
munikációs eszközrendszerek alkalmazására.
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Élő idegen nyelv
Az élő idegen nyelv oktatását azoknál az autisztikus tanulóknál érdemes
megkezdeni, már kommunikatív módon, változatos kontextusokban és
funkciókban használják anyanyelvüket. Gyakran egyedi megítélés alapján
javasolni kell az autisztikus gyermekek értékelés alóli felmentését.

Matematika
Kiemelkedő jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önel-
lenőrzés tanítása, az ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése,
a problémamegoldás menetének tanítása. Különös hangsúlyt kap az ok-
tatás szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses tanulás alkalmazása.

Ember és társadalom
Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megis-
merése, a társas viselkedés elemi szabályainak ismerete, betartása. A
történelmi időszemléletet, képzelőerőt, valamint az elvont, szociális je-
lentést hordozó fogalmak megértését kívánó tartalmak elsajátítása ál-
talában nehézséget jelent.

Ember a természetben. Földünk és környezetünk
Az autisztikus tanulók jellegzetesen sajátos speciális ismeretszerzési ne-
hézségei miatt a tanítás során nem számíthatunk a gyermekek előzetes
megfigyeléseire, élményeire, ezért a közvetlen tapasztalásra nagy hang-
súlyt kell fektetni.

Művészetek
A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési feladat fontos
terápiás lehetőséget jelent. A művészeti tevékenységek a szabadidő tar-
talmas eltöltésében is jelentős szerepet játszanak.

Informatika
Az informatikai eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szo-
ciális közvetítés helyettesítésére, a kölcsönös kommunikáció segítésére,
az önálló ismeretszerzésre. A későbbi munkavállalás szempontjából is
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szerepe lehet az informatikának, mivel számos autisztikus tanuló mutat
érdeklődést e terület iránt.

Életvitel és gyakorlati ismeretek
A műveltségi terület rendkívül nagy hangsúlyt kap, mivel az önállóságot
és a munkavállalás lehetőségét alapozza meg. Kiemelt cél a megfelelő
munkaviselkedés kialakítása, a változásokhoz való rugalmasabb alka-
lmazkodás fejlesztése, valamint az elsajátított tevékenységek,
munkafolyamatok önálló elvégzése.

Testnevelés és sport
A testi egészség megóvása, az erőnlét, az állóképesség és az ügyesség
egyénre szabott fejlesztése mellett a legfontosabb fejlesztési feladatok
általában a következők:

• A testséma ismeretének kialakítása.
• A testmozgások célszerű összehangolásának tanítása különféle

terekben és aktivitásokban.
• A különböző társas helyzetekben való megfelelő mozgásformák

kialakítása.
• Annak tanítása, hogy a gyermek saját ellenőrzése alatt tudja tartani

mozgásos sztereotípiáit.

8.3. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció

Céljai és feladatai a kötelező oktatás, fejlesztés minden szakaszában
folyamatosan jelen vannak, és elsősorban egyéni, kisebb részben kiscso-
portos formában valósíthatóak meg.

Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alka-
lmazása mellett kognitív és viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai
fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása szükséges.
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Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a
másodlagos viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való
habilitációs és rehabilitációs célú kezelését soroljuk ide, a következő
területeken:

• elemi szociális-kommunikációs készségek,
• viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió,

sztereotip viselkedések stb.),
• figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb.,
• érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás,

izomhypotonia korrigálása,
• elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók,
• önkiszolgálás, önellátás,
• saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való

rutinszerű használata,
• lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek be-

gyakorlása,
• szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak

kialakítása,
• iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen

való viselkedés szabályainak elsajátítása,
• a halmozottan fogyatékos autisztikus tanulók speciális ellátása.

8.4. Az autisztikus gyermekek integrációja

A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott inte-
gráció csak akkor indokolt, ha egyértelműen az autisztikus gyermek javát
szolgálja. A mérlegelés jellemzően a harmadik szakaszban nevelt tanulók
egy részénél reális. Az integráció szükségességének megítéléséhez az
alábbi tényezők alapos mérlegelése szükséges, úgy, hogy a feltételek
együttesen és perspektivikusan legyenek adottak.

A tanuló részéről átlagos vagy átlag feletti intelligencia, enyhe fokú
autisztikus fogyatékosság, jól kompenzált, minimális viselkedésproblémák.
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A családtagok részéről egyértelmű szándék a szakemberekkel való
szoros együttműködésre és a gyermek intenzív támogatására.

Az iskola részéről
a) a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens,
b) jól előkészített, ütemezett fejlesztési terv,
c) speciális eszközök, módszerek és környezet,
d) együttműködés a családdal és/vagy a diákotthonnal,
e) a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra,

folyamatos támogatása,
f) szakértői csoporttal való intenzív kapcsolattartás.

Szakértői csoport, amely rendelkezésre áll a szülők felvilágosításában, a
pedagógusoknak nyújtandó szakmai tanácsadásban, problémakezelés-
ben, a fejlesztés irányának kijelölésében, követésében.

Az integrált autisztikus gyermek legyen elégedett az iskolai élettel,
fontos, hogy jól érezze magát.

A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos
megkezdése, a szociális, kommunikációs és kognitív deficitek figyelem-
bevétele, az egyénre szabott mérés, tervezés, fejlesztés, a tananyag
szűrése (egyes tantárgyakból felmentés), továbbá a fogyatékosságot
kompenzálandó alternatív eszközök, módszerek igénybevétele egyéni
szükségletek szerint (pl. kézírás helyett gép használata, szóbeli felelet
helyett írásbeli beszámoló vagy fordítva).
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