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Előszó 

 

Az autizmus spektrum zavar – változatos megjelenési formában – viselkedési tünetekben 

megnyilvánuló, eltérő fejlődésmenetet eredményező állapot. Az autizmussal élő emberek többféle 

olyan problémával küszködnek, amelyeket ismeret hiányában a társaik nem tudnak értelmezni: ezek 

megnyilvánulhatnak a kommunikáció, társas kapcsolatok és mások szándékainak, érzelmeinek 

megértése területén. 

 

A szemléletformálást, az érzékenyítést érdemes minél korábban elkezdeni, hiszen az információhiány 

az előítélet és az elutasítás melegágya. Az autista személyek sajátosságainak, nehézségeinek 

megismerésével és problémáik átérzésével csökken a mindenkori kirekesztés, s ezzel párhuzamosan 

nő az elfogadás. Ennek érdekében az AOSZ 2010-ben „Utazás az autizmus körül” elnevezésű 

programsorozatot indított el szemléletformáló osztályfőnöki órák keretében az ország több 

megyéjének iskolájában. 

 

A program a középiskolás korú fiatalokat célozza meg, nem véletlenül. Ebben az életkorban az 

identitás fejlődése áll a középpontban. Nem csak a személyes azonosság, a történeti folytonosság, 

hanem a szociális identitás kialakítása is fókuszba kerül; a fiatalok társadalomba való beilleszkedése a 

csoportokhoz való tartozás, a másokkal való összemérés mentén zajlik. A kortársak szerepe 

felértékelődik, meghatározhatja az érdeklődési kört, a hobbi tevékenységeket, az öltözködést, stb. A 

serdülőkor feladata a külső szabályok, értékek, normák belsővé tétele, az ennek során kialakított 

viselkedés megszilárdítása. A kamasz a megszokottól eltérően viselkedő kortársaira vonatkozó 

sztereotípiákat és előítéleteket önmaga meghatározása érdekében alkothatja, illetve automatikusan 

át is veheti a környezetétől, de a diszkrimináción alapuló viselkedés kialakulásáért már a mindenkori 

környezet is felelős. 

 

A fentiekre alapozva az AOSZ programjának célja egyrészt a középiskolás korú fiatalok körében az 

autizmushoz kötődő tévhitek eloszlatása, hiszen a többségi társadalom tagjai, így a fiatalok is vajmi 

keveset tudnak az autizmusról. Másrészt a szemléletformáláson keresztül közvetett segítséget 

szeretne nyújtani az autizmussal érintett családoknak: a középiskolás fiatalok és a beszámolóik 

alapján remélhetőleg a családtagjaik is felismerik, hogy miként tudnak segíteni az autista 

embereknek, hogyan közeledjenek feléjük és kommunikáljanak velük. A kezdeményezés végső, 

kiemelt célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a fel nem ismert, és emiatt ellátatlan autista 

személyek igényeire és szükségleteire. 

 

Az indulásnál az AOSZ programjában 11 fő önkéntes animátor vett részt, azok, akik szülőként, 

családtagként vagy szakemberként vannak jelen az autista ember életében. A rendhagyó 

osztályfőnöki órák megtartása előtt a programban résztvevők kétnapos felkészítő tréningen vettek 
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részt: ennek során megismerkedhettek olyan játékos gyakorlatokkal, amelyek elősegítik a 

serdülőkorú fiatalok számára a „saját élmény” megtapasztalását az autizmusról; a résztvevők 

lehetséges óravázlat variációkat állítottak össze, illetve megfogalmazódott, hogy az animátorok mire 

törekedjenek az óra megtartása során, és mit kerüljenek el. A résztvevők a program végeztével a záró 

tréningen összegyűjtötték tapasztalataikat, a legjobb pillanatokat, és megfogalmazhatták, hogy mit 

tennének másképp, milyen újításokat vezetnének be. 

 

Jelen kiadvány anyagát a felkészítő tréning tematikája és a résztvevők ötletei, tapasztalatai képezik. 

Értékes segédanyag született, amely nem csak a programban résztvevő animátorok számára hasznos, 

hanem az érdeklődő pedagógusok és szakemberek számára is informatív. A kiadvány 45 perces 

órakeretben különböző színekkel kiemelt tagolással – bevezetés, játékos tevékenységek, filmvetítési 

ötletek, kérdések felvetésének lehetősége és az óra lezárása – ad ötleteket a szemléletformáló 

osztályfőnöki órák összeállítására és lebonyolítására. A függelékben nemcsak a felhasznált 

segédanyagokat, hanem számos, az autizmusról szóló magyar nyelvű kiadvány, mű bibliográfiáját is 

megtalálhatjuk. 

 

Reméljük, hogy a szemléletformáló osztályfőnöki órák hozzájárulnak ahhoz, hogy a középiskolás 

fiatalok toleránsabbak lesznek; felismerik az autizmussal élő gyerekeket, képesek lesznek a velük való 

kommunikációra és együttműködésre, valamint belátják, hogy megbélyegzésükkel és 

kiközösítésükkel mindannyian veszítenek. 

 

A programban résztvevő animátorok számára nem csak az szerzett örömöt, hogy társadalmilag 

hasznos tevékenységet végezhettek az autizmus ügyében, hanem személyes hozadékkal is szolgált. 

Befejezésül álljon itt az ezt megtestesítő gondolat, amelyet az egyik résztvevő fogalmazott meg a záró 

alkalmon: „Büszkeség töltött el a saját gyerekem kapcsán, nem sajnálat!” 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2011. június.      Falvai Rita 

       a program szakmai tanácsadója, trénere 
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„UTAZÁS AZ AUTIZMUS KÖRÜL” 

segédanyag animátorok számára 

 

Az alábbi segédanyag célja, hogy segítse az autizmus spektrum zavar megismerését és elfogadását 

szolgáló szemléletformáló osztályfőnöki órák megszervezését és megvalósítását. A szöveg számos 

pedagógiai szempontot szem előtt tart, de animátorok számára íródott, akik nem feltétlenül 

pedagógusok. Célunk, hogy azok számára is hasznos segítségül szolgáljon, akiknek nincs tanári 

tapasztalatuk, viszont elkötelezettek az autizmussal élők ügye mellett, és szülőként, testvérként, 

szakemberként vagy autizmussal élő emberekkel kapcsolatban álló segítőként tartanak 

szemléletformáló órákat. 

 

Az anyag kidolgozásakor 45 perces alkalmakkal számoltunk, melyeken egyszerre egy osztálynyi 

(maximum 25-30 fő) 9-12. évfolyamos diák vesz részt. Az egyik fő cél, hogy az órákon az 

ismeretátadás a diákok aktív részvételével, olykor fizikai megmozgatásával történjen, minimális 

időtartamú frontális előadással, ezért nem szerencsés egy alkalomra ennél nagyobb csoportokat 

szervezni. Kívánatos, hogy tanár is bent legyen az órákon, egyrészt, mert az iskolai órák alatt ő 

tartozik felelősséggel a diákjaiért, másrészt, hogy az esetleges fegyelmezési problémák 

megoldásában segítséget nyújtson. A tanár döntésén múlik, hogy passzív szemlélőként vagy aktív 

résztvevőként van jelen az órán, de fontos hangsúlyozni, hogy a szemléletformáló órán az irányítás az 

animátor kezében van. 

 

Az óráknak fontos részét képezik a filmrészletek, interneten fellelhető videók, ez befolyásolja a 

szükséges tárgyi eszközök körét. Természetesen, ha a feltételek nem adottak, ezek nélkül is lehet órát 

tartani, de a 21. században nehezen képzelhető el a középiskolás korosztály számára igazán 

érdekfeszítő óra mozgóképes szemléltetés nélkül. 

 

Az alábbiakban az órát modulokra bontva megadunk egy lehetséges óravázlatot, majd modulonként 

csoportosítva soroljuk fel a felhasználható elemeket. Természetesen a modulok sorrendje variálható, 

ezen kívül az animátor döntésén múlik, hogy melyik modult milyen elemekből építi fel. A lényeg, 

hogy minimális frontális előadás legyen az órán, hiszen ettől is lesz rendhagyó, illetve jó, ha a diákok 

szempontjából aktív és passzív egységek váltják egymást, pl. filmvetítés után játék következik. 

Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az élet olykor a leggondosabban előkészített forgatókönyvet is 

felülírja. Célunk, hogy egy rugalmas, szabadon felhasználható, kiegészíthető eszköztárat bocsássunk 

az animátorok rendelkezésére, amelynek segítségével ugyanakkor azok is könnyen boldogulhatnak, 

akiknek nincs pedagógiai végzettségük vagy tapasztalatuk. 
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I. ELŐKÉSZÍTÉS 

• A szükséges tárgyi eszközök: 

� tábla 

� számítógép 

� projektor 

� hangfal 

� internet-kapcsolat 

• Jó, ha a diákok előzetesen értesülnek arról, miről fognak hallani az órán. 

• A termet úgy rendezzük be, hogy a székek körben helyezkedjenek el, mindenki lásson 

mindenkit. 

• Hasznos, ha az óra menetét a szöveges napirendhez hasonló módon előzetesen feltesszük a 

táblára, és ezeket folyamatosan haladva le is vesszük – ezzel önmagunkat is segítjük, könnyen 

elkezdhetünk és lezárhatunk egy-egy egységet az órán belül, illetve rögtön be is mutathatjuk 

az autizmussal élők vizuális megsegítésének egyik legfontosabb eszközét. 

 

II. ÓRAVÁZLAT-MINTA 

 

modul neve leírás pedagógiai cél időtartam 
BEVEZETÉS -  az animátorok bemutatkozása 

- az „Utazás az autizmus körül” c. 
program bemutatása 

- a résztvevők 
érdeklődésének felkeltése 

2-3 perc 

JÁTÉK („Tények és tévhitek”) - a diákok között autizmusról szóló 
mondatokat osztunk ki (összesen max. 
8-10 darabot), melyek között igaz és 
hamis állítások egyaránt találhatók 
- egy-egy diák felolvassa az általa húzott 
állítást, és felteszi a táblán az IGAZ vagy 
a HAMIS felirat alá 
- fontos, hogy minden állítást kövessen 
rövid magyarázat, mindig hangozzék el 
a helyes válasz 

- a résztvevők autizmussal 
kapcsolatos előzetes 
ismereteinek felmérése 
- ismeretátadás 
- az óra hangulati 
megalapozása 

7-8 perc 

FILM (angol rövidfilmek az autizmusról) - a „Bus”, a „Receptionist” és az 
„Accident” c. spotok levetítése, melyek 
az autizmussal élők hétköznapjainak 
nehézségeit dolgozzák fel 
- mindegyik kisfilmet rövid magyarázat 
követi: 

• „Bus”: az eltérő szenzoros 
működésről 

• „Receptionist”: a társadalmi 
normákkal kapcsolatos 
nehézségekről 

• „Accident”: arról, hogy az 
autizmussal élők sokszor 
nehezen látják át az 
összefüggéseket, elvesznek a 
részletekben 

- az autizmussal élők 
hétköznapi nehézségeinek 
érzékletes bemutatása 
- a diákok empátiájának 
felkeltése, növelése 

7-8 perc 

JÁTÉK („Szenzoros játék”) - két önként jelentkező kimegy 
- a többieknek feladatokat adunk, 
törekedve arra, hogy mindenkit 
bevonjunk 
- egy-két embert jelölünk ki az alábbi 
feladatokra: villanykapcsolgatás, 
függönyhúzogatás, széktologatás, 
mobilcsörgetés, tapsolás, lábbal 
dobbantás, nevetgélés, hangos 

- a szenzoros túlműködésből 
adódó nehézségek 
érzékeltetése 
- az empátia felkeltése 
- a diákok közti kooperáció 
fejlesztése 

10 perc 
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beszélgetés stb. 
- egy-egy diák enyhén lökdösi a 
visszatérőket, közelről belenéz az 
arcukba, fogdossa a hajukat, ha van 
görgős szék, azon mozgatják őket, 
illetve egy valaki hangosan felolvas egy 
feladatot nekik 
- a cél, hogy a terembe lépőket 1-2 perc 
erejéig egy minél erőteljesebb inger-
kavalkád fogadja 
- a játék azzal zárul, hogy a két önkéntes 
elmondja a benyomásait, érzéseit a 
helyzettel kapcsolatban 

FILM („Az élő kamera”) - az ötperces angol film levetítése 
- rövid magyarázat (a film közben, ill. 
utána) az autizmussal olykor együtt járó 
különleges képességekről, a Savant 
autistákról 

- ismeretátadás 
- hangulati váltás: a 
nyomasztó tapasztalatok 
után egy pozitív jelenség 
bemutatása 

6-7 perc 

KÉRDÉSEK, VÁLASZOK - a résztvevők kérdéseinek 
megválaszolása 
- konkrét tanácsok az autistákkal való 
kommunikáció megkönnyítéséhez 
- az animátor is kérdezheti a diákokat az 
órán szerzett tapasztalataikról 

- ismeretátadás 
- tapasztalatok összegzése 

4-5 perc 

ZÁRÁS - néhány autizmusról szóló könyv, film, 
honlap címének megadása 

- ismeretátadás 
- az óra lezárása 

4-5 perc 

 

III. BEVEZETÉS 

Az animátor döntésén múlik, milyen módon vezeti be az osztályfőnöki órát, ahogyan az is, mennyit 

mond magáról, az esetleges érintettségéről. Néhány dolgot azonban mindenképp érdemes szem 

előtt tartani: 

• az órák elsődleges célja a szemléletformálás, az autizmussal élők elfogadásának elősegítése, 

ezáltal boldogulásuk megkönnyítése, életminőségük javítása 

• az animátor az AOSZ „Utazás az autizmus körül” c. programjának képviseletében van jelen az 

órán 

• a személyes élmények, tapasztalatok növelik az animátor hitelességét, segítenek a hallgatói 

figyelem és empátia felkeltésében, de nagyon fontos, hogy az óra ne menjen át egy 

személyes szenvedéstörténet taglalásába vagy a negatív tapasztalatok okozta feszültség 

levezetésébe 

 

IV. JÁTÉK 

A. „Tények és tévhitek” 

A játék célja, hogy helytálló ismereteket adjuk át az autizmus spektrum zavarról, és eloszlassunk 

néhány közkeletű tévhitet. 

• ehhez a játékhoz autizmusról szóló mondatokat nyomtatunk ki, és ezeket használjuk fel 

• ha van rá mód, lamináljuk le a kivágott mondatokat, ill. az Igaz és Hamis feliratot, így 

tartósabb lesz, és könnyebben is használható 

• jó, ha az óra kezdete előtt feltesszük az Igaz és a Hamis feliratot a táblára mágnessel vagy 

gyurmaragasztóval 
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TÉNYEK TÉVHITEK 
• Az emberek 0,7-1 %-a, azaz körülbelül minden 

130. ember autista. 

• Az emberek körülbelül 4%-a érintett (családtag, 
közeli ismerős…). 

• Kb. 4-szer annyi fiú autista, mint amennyi lány 

• Az autisták egyes érzékszervei érzékenyebbek, 
mások kevésbé érzékenyek, mint az 
átlagemberek esetében. 

• Az autizmus veleszületett idegrendszeri 
fejlődési rendellenesesség. 

• Az autisták szívesen barátkoznának, de ezt nem 
a megszokott módon teszik. 

• Az autizmus idegrendszeri fejlődési zavar. 

• Az autizmus örökölhető. 

• Autizmus együtt járhat értelmi elmaradással. 

• Az autizmussal élők elsősorban vizuálisan 
tanulnak. 

• Az autizmus a szociális-kommunikációs 
készségek fejlődési zavara. 

• Az autisták nehezen értik meg az átvitt értelmű 
kifejezéseket. 

• Az autisták nem kedvelik a változásokat. 
• Az autizmus egy egész életen át tartó fejlődési 

zavar, amely jelenleg nem gyógyítható. 
 

• Az autizmus érzelmi elhanyagolás és nevelési 
hiba következtében alakul ki. 

• Az autisták képtelenek önálló életvitelre. 

• Minden autista embernek olyan különleges 
képességei vannak, mint az Esőember című 
filmben Dustin Hoffman által játszott 
szereplőnek. 

• Felnőtt korukra meggyógyulnak az autisták. 

• Az autisták el akarják kerülni a társas 
kapcsolatokat. 

• Az autizmust környezeti ártalom okozza. 

• Az autizmussal élő emberek sohasem 
beszélgetnek. 

• Szegények körében gyakrabban előfordul 
autizmus. 

• Az autisták átlagosan 10-15 évvel rövidebb ideig 
élnek. 

• Az autistáknak nincsenek érzelmeik. 

• Az autizmus mindig különleges képességekkel 
társul. 

• Az autizmus mindig együtt jár a környezet 
számára extrém és feltűnő viselkedéssel. 

• Egyre több autista jön világra. 
• Az autizmus egy ritka állapot. 

 

 

A játék többféleképpen játszható: 

• A diákok egyenként húznak állításokat, felolvassák, és kiteszik a táblán az igaz vagy hamis 

állítások közé. 

• Két csoportra osztjuk a résztvevőket, szétosztjuk köztük az állításokat, melyekről csoportosan 

döntik el, hogy igazak vagy hamisak, és csoportonként egy ember teszi ki a mondatokat a 

táblára a megfelelő oszlopba. 

• A mondatokat az animátor olvassa fel, „megszavaztatja” a résztvevőket, majd kiteszi az adott 

állítást a megfelelő oszlopba. 

• Az animátor is találhat ki egyéb felhasználási módokat, a lényeg, hogy mindig hangozzék el a 

helyes megoldás, és végül minden állítás a megfelelő oszlopba kerüljön 

 

B. „Arcfelismerés” 

A játék célja érzékeltetni a résztvevőkkel, hogy az egyes arckifejezések jelentése még az átlagember 

számára sem mindig egyértelmű. 

Az 1. sz. mellékletben található arcfotókat kinyomtatjuk, és ahogyan az igaz-hamis állítások esetében, 

többféle módon játszhatunk velük: 

• a résztvevőknek csapatokban kell minél több arckifejezést helyesen értelmezniük 

• egyenként osztjuk ki a képeket, és egy-egy diáknak kell értelmezni azokat 
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A játék végén hangsúlyozzuk, hogy az autisták számára sokszor a számunkra legvilágosabb 

arckifejezések értelmezése is komoly nehézségekbe ütközik. 

 

C. „Rajzoltatás” 

A játék célja bemutatni, milyen problémás lehet vizuális segítség nélkül, csak hallás útján kapott 

információk alapján elvégezni valamit. 

Egy önként jelentkező a többieknek háttal állva mondja el, mi látható a 2. mellékletben található 

ábrán, a többiek feladata a magyarázat alapján lerajzolni az ábrát. Fontos, hogy az utasításokban nem 

szabad konkretizálni a rajzot, csak általános információk hangozhatnak el, pl. a rajzoltató diák nem 

mondhatja azt, hogy egy fejet kell rajzolni, hanem csak azt, hogy egy ovális alakzatot stb. 

D. „Szenzoros játék” 

A játék célja élményszerűen megmutatni, milyen ijesztő, frusztráló lehet a külvilág az autizmussal élők 

számára, akiknek érzékszervei gyakran az átlagemberekétől eltérő módon működnek, szenzoros 

rendszerük sokszor jóval érzékenyebb, könnyen túlingerlődik. 

Ennél a játéknál kiemelten fontos a gondos előkészítés és a határozott irányítás. Csak akkor érdemes 

belekezdeni, ha az animátor biztos abban, hogy kontrollálni tudja egy egész csoport mozgását, meg 

tudja tartani irányító szerepét. Ellenkező esetben kibillenhet az óra a kívánt kerékvágásból, 

fegyelmezési problémák léphetnek fel, és a játék végül nem éri el a célját. Ha viszont sikerül jól 

megvalósítani, általában nagyon revelatív élményt jelent a diákok számára. A siker érdekében 

érdemes néhány dolgot szem előtt tartani: 

• a következő ingerek mindegyike jól használható a játékban: ajtócsapkodás, 

villanykapcsolgatás, széktologatás, lábdobogás, taps, hangos nevetés, vijjogás, függöny 

húzogatása, egy nyikorgó ajtó vagy ablak nyitogatása, haj enyhe húzgálása, közvetlen közelről 

arcba nézés, lökdösés, forgatás, ruha rángatása, arcba fújás stb., természetesen az animátor 

is kitalálhat új feladatokat  

• igyekezzünk mindenkit bevonni, ha valaki nem akar „feladatot”, akkor kérjük meg, 

egyszerűen csak beszélgessen úgy, ahogyan szünetben szokott 

• pontosan mondjuk meg mindenkinek, hogy mi a dolga, és egyértelműen jelezzük, mikor kell 

kezdeni, ill. abbahagyni a feladatot 

• jó, ha viszünk magunkkal elemlámpát (ezt lehet mozgatni az önként jelentkezők szeme előtt), 

szöveges feladatot, amit fel lehet olvasni, és ha lehet, előzetesen kérjünk 1-2 görgős irodai 

széket 

• természetesen tilos fájdalmat okozni, veszélyeztetni bárki testi épségét, és ha a passzívan 

résztvevő diák kéri, abba kell hagyni a játékot 

• az egész „inger-kavalkád” ne tartson tovább 2 percnél 

A játék végén kérdezzük meg a résztvevőket, milyen érzéseik voltak a feladat során. Fontos azt is 

hangsúlyozni, hogy az autizmussal élők furcsa, az átlagember számára olykor ijesztő viselkedése 

mögött nagyon sokszor az ilyesfajta szenzoros túlterheltség áll, vagyis, hogy a hétköznapi világban 

benne lét alapvetően egy ijesztő élmény számukra (visszautalhatunk a Bus c. kisfilmre). Érdemes 
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kitérni arra is, hogy a szenzoros rendszer extrém alacsony érzékenysége is igen gyakori az autisták 

körében, pl. sokan jóval kevésbé érzik a fájdalmat, mint az átlagemberek, és ez legalább annyi 

nehézséget, sőt veszélyforrást jelent, mint a túlérzékeny érzékszervek (gondoljunk pl. arra, hogy 

valaki nem érez meg egy darázscsípést a nyakán). 

E. „Ki autista és ki nem?” 

A játék célja, hogy rámutassunk, az autisták köztünk élnek, és legtöbbször ennek a fogyatékosságnak 

semmilyen hétköznapi emberek számára észrevehető külső jele nincs. 

Az animátor fotókat mutat a diákoknak, a feladat, hogy csak a fotó alapján próbálják meg 

„felismerni” az autistákat. A legjobb, ha az animátor saját vagy ismerősei fényképeit használja, 

természetesen mindig az érintettek beleegyezésével, de ha erre nincs mód, híres autisták képeit is 

bemutathatjuk nem autista hírességek fotóival vegyesen. 

F. „Leültetős játék” 

Ezzel a nagyon egyszerű játékkal érzékeltethetjük, mit jelent az, hogy az autistáknak többnyire nem 

igazán képesek az absztrakcióra, és legtöbbször szó szerint értik azt, amit mondanak nekik. 

Négy-öt önként jelentkező kimegy, a többiek összekeverik, kicserélik a szabadon maradt székeket. A 

visszatérőknek egyenként azt mondjuk: „Ülj le ugyanarra a székre.” A diákok szinte biztosra vehetően 

arra a helyre fognak leülni, ahonnan felálltak, tekintet nélkül arra, hogy maga a szék ugyanaz-e vagy 

sem. 

G. „Miben vagyunk egyformák, miben különbözünk?” 

A játék célja rendszerezni az önmagunkról és másokról szerzett ismereteinket, tudatosítani a 

társadalmi integrációnak, a másság elfogadásának és az emberi méltóság tiszteletben tarásának 

fontosságát. 

A játék során a résztvevők felállnak, majd egymás után többször csoportokat hoznak létre különböző 

szempontok szerint:  

• nem 

• születési hónap 

• születési évszak 

• hajszín 

• ruhaviselet, stb.  

A szempontokat meghatározhatja az animátor, de adhatnak ötleteket hozzá a résztvevők is. 3-4 

csoport alkotás után egyértelművé válik sok mindenben különbözünk, sok olyan csoport van, amibe 

beleillünk, és sok olyan, amibe nem. Ember voltunkban azonban mindannyian egyformák vagyunk. 
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H. „Activity” 

A játék célja, hogy a nem megszokott kommunikációs kódok, csatornák használata során mindenre 

figyelő, szociális érzékenység alakuljon ki a résztvevőkben. Rávilágít arra, hogy milyen megterhelő az 

autista embereknek az, hogy kommunikációjukból hiányoznak, vagy hibásak a társalgáshoz szükséges 

alapvető elemek. Segít megérteni néha furcsának tűnő viselkedésüket. 

A játékot az ismert szabályok szerint játsszuk, azonban kizárólag érzéseket, érzelmeket tartalmazó 

fogalmak, szituációk megjelenítésével (körülírás, rajzolás, mutogatás). Az animátortól húzott kártyán 

szerepel a feladvány, amit nemcsak egyénileg, hanem kisebb csoportokban is meg lehet oldani, ezzel 

gördülékenyebbé tehetjük a játékot. A metakommunikációs jelzések alkalmazásával fejlődik a 

résztvevők kapcsolat felvételi-, és kapcsolattartási készsége egyaránt. 

Néhány lehetséges feladvány: 

• „Szeretlek.” 

• „Sajnálom.” 

• „Hagyjál békén!” 

• „Dühös vagyok!” 

• „Unatkozom.” 

• „Szégyellem magam.” 

• „Figyeljetek rám!” 

• barátság 

• szomorúság, stb. 

 

V. FILM 

Az autizmussal kapcsolatos, magyar nyelven hozzáférhető filmek köre nem túl tág, de mindenképpen 

törekedjünk arra, hogy az órának része legyen a filmvetítés, a mai fiatalok ugyanis már az információk 

jelentős részét vizuálisan, mozgóképes formában fogadják be. Az alábbi mozifilmekből vett részletek 

jól használhatók: 

• Rainman 

• A kód neve Merkúr 

• BenX 

• Temple Grandin (http://www.youtube.com/watch?v=TG6UI5BmhuA&feature=related) 

• Dr. House 

• Hósüti  

• 11 perc 
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Az interneten is hozzáférhető néhány hosszabb-rövidebb film: 

• The Receptionist: http://www.youtube.com/watch?v=akbHef74zMM 

• YouTube – Maria’s;s journey 

• YouTube - Faces Of Autism (shorter version).wmv 

• YouTube - Beautiful Minds: Stephen Wiltshire 

• YouTube - Együtt a fogyatékossággal élő emberek elfogadásáért kampány reklámfilmje 

• YouTube - How to Recognize the Early Signs of Autism 

• YouTube - Kerülj közelebb Szonjához 

• Temple Grandin előadása a TED-en: 

http://www.ted.com/talks/lang/hun/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds

.html 

• „Simi soha nem kért enni”: http://www.youtube.com/watch?v=JUfSpFaTk1s 

Néhány autizmussal kapcsolatos blog: 

• http://alajos.hu/ 

• http://autispektrum.freeblog.hu/ 

• http://kapitanyimola.blog.nlcafe.hu/ 

• http://felsofokon.hu/blog/gyurka-guru-tanitasai-az-autizmusrol-maskeppen 

 

VI. KÉRDÉSEK, VÁLASZOK 

Mindig hagyjunk elegendő időt a résztvevők kérdéseinek megválaszolására. A diákok legtöbbször 

saját hétköznapjaikkal kapcsolatban tesznek fel kérdéseket, olykor elég váratlanokat is, pl. hogy 

álmodnak-e az autisták, vagy hogy lehet-e egy autista szerelmes. Az ilyen típusú kérdésekre 

válaszolva fontos hangsúlyozni, hogy egy autista gyermek vagy fiatal alapvetően ugyanolyan 

vágyakkal, igényekkel rendelkezik, és ugyanazokon a testi, lelki változásokon megy át, mint a 

kortársai, viszont autizmusából adódóan olyan dolgok is nehezítettek számára, amelyek egy 

hétköznapi ember számára magától értetődőek. 

Gyakran hangzanak el kérdések az animátor személyével, élményeivel, érzéseivel kapcsolatban. Itt 

megint csak az előadó habitusán, lelki alkatán múlik, hogy mennyire nyílik meg, milyen betekintést 

enged saját életébe, de ha számára kínos vagy túl személyes kérdés hangzik el, az animátor 

nyugodtan mondhatja, hogy nem szeretne rá válaszolni, hiszen alapvetően nem azért van jelen, hogy 

a saját életéről meséljen. 

Szintén érdemes elmondani néhány jó tanácsot, amelyek segítségével a diákok megkönnyíthetik egy 

autista fiatal boldogulását, vagy kezelni tudnak egy váratlan, szokatlan helyzetet (olykor el is hangzik 

kérdés azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagáljanak pl. egy dührohamra valamilyen közlekedési 

járművön): 

• talán a legfontosabb azt tudatosítani, hogy az extrém, olykor ijesztő viselkedési formák 

többnyire kommunikációs jelzések, és legtöbbször valamilyen szenzoros túltelítődés vagy egy 

kezelhetetlen helyzet miatti frusztráció áll a háttérben, például: 
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- egy külső szemlélő annyit lát, hogy valaki letépi a függönyt – ennek hátterében állhat pl. 

hogy az illető autizmussal élő személynek fájdalmat okoz a függöny színe, de nem tudja 

elmondani, viszont természetes módon igyekszik ezt a helyzetet megszüntetni 

- utalhatunk a balesetről szóló rövidfilmre, ahol az autista fiatalember nem értette, mi 

történik, mit várnak tőle, ezért szaladt el a fülét befogva 

- valaki nem hajlandó, nem tud bemenni egy helyiségbe – lehet, hogy egy olyan szagot 

érez, ami nekünk fel sem tűnik, vagy éppen kellemes, de neki felfordul tőle a gyomra 

• ha beazonosítható egy furcsa vagy végletes reakció oka, igyekezzünk azt megszüntetni, pl. ha 

valaki mindig ugyanoda szeret ülni az osztályban, tegyük azt lehetővé stb. 

• egy autistával való kommunikáció során fogalmazzunk egyértelműen, kerüljük az iróniát, a 

képletes kifejezéseket („szétrobban a fejem”), a szlenget („zsír a pólód”) stb. 

• természetesen szó nincs arról, hogy egy autistának mindent szabad, de fontos, hogy egy 

autizmussal élő ember számára az íratlan szabályokat is egyértelművé kell tenni, a legtöbb 

olyan dolgot, amit egy átlagember a szocializáció során gyermekkorától kezdve szinte 

automatikusan elsajátít, egy autistának tudatosan kell megtanulnia, pl. hogy hogyan 

kezdeményezünk, folytatunk vagy zárunk le egy beszélgetést 

• egy autizmussal élő embernek gyakran vannak akaratlan mozdulatai, jellegzetes járása, 

mozgása sokszor esetlenebb kortársaiénál – ezekről legegyszerűbb nem tudomást venni, 

természetesen a gúnyolódás vagy a kiközösítés elfogadhatatlan 

 

 

VII. ZÁRÁS 

Szánjunk pár percet arra, hogy lezárjuk az órát. Ismételjük meg röviden, mi volt a célunk ezzel a 

foglalkozással, említsünk meg néhány információt az autizmussal kapcsolatban: 

• az autizmus világnapja április 2. 

• szimbolikus színe a kék 

• legelterjedtebb szimbóluma a puzzle-darab 

• adjuk meg néhány hasznos honlap címét, ahol az érdeklődők további információhoz 

juthatnak 

• ha tudunk, osszunk szét szórólapokat, pl. az autizmus ismertetőjegyeit bemutató AOSZ-os 

szórólapot 

• írjuk fel néhány, a laikusok számára is olvasmányos, autizmussal kapcsolatos könyv címét 

(lásd a Függeléket) 
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Függelék 

Olvasmányok az autizmusról, magyar nyelven 

 

A következőkben a magyar nyelven elérhető, autizmus spektrum zavarral foglalkozó olvasmányok, 

szakirodalmak listáját közöljük. Mivel – szerencsére – egyre több írás jelenik meg Magyarországon is 

a témáról, az itt közölt felsorolás nem lehet teljes. Ugyanakkor igyekeztünk minél több olvasnivalót 

csokorba szedni, s egyben arra is törekedtünk, hogy röviden kommentáljuk az egyes írásokat. Ez 

utóbbi egyrészről azért fontos, hogy az érdeklődők könnyebben megtalálják azokat a könyveket, 

cikkeket, amelyek az őket foglalkoztató témákban íródtak, másrészről pedig a kommentárok segítik a 

tájékozódást, a színvonalas és a kevésbé megalapozott művek közötti eligazodást. 

 

ATTWOOD, T. (2008) Különös gyerekek. Animus: Budapest 

A kötet az Asperger szindrómáról nyújt átfogó, gyakorlat-centrikus információkat a felismeréstől a 

legkorszerűbb terápiás megközelítésekig. 

BALÁZS A. (2000) AZ AUTISTA GYERMEK AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN. IN: GYÓGYPEDAGÓGIAI ALAPISMERETEK. 

(SZERK. ILLYÉS SÁNDOR), 629-654. OLDAL 

A cikk elsősorban gyógypedagógus hallgatók számára tartalmazza az autizmus spektrum zavarokkal 

kapcsolatos legfontosabb alapismereteket, különös tekintettel az érintettek lehetséges útjára a hazai 

közoktatási rendszerben.  

BALÁZS A. (1997) AZ AUTIZMUS KORSZERŰ SZEMLÉLETE. KAPOCS: BUDAPEST 

A tömör, elméleti jellegű összefoglaló cikk elsősorban orvosok számára nyújt eligazodást. (Mivel a 

kiadvány 1997-ben jelent meg, ezért a tudományos kutatások frissebb eredményeit már nem 

tartalmazza.) 

BALÁZS A., ŐSZI P., PREKOP CS. (1997) PEDAGÓGIAI IRÁNYELVEK. KAPOCS: BUDAPEST 

A szerzők az autisztikus tanulók speciális szükségleteinek összefoglalása mellett azokat az elveket, 

célokat, módszereket tárgyalják, amelyek az érintett tanulók pedagógiai fejlesztésének alapjait 

jelentik. 

BARON-COHEN, S., BOLTON, P. (2000) AUTIZMUS. OSIRIS: BUDAPEST 

A tudományos igényű, de közérthető kötet elsősorban az érintett családok számára nyújt 

tájékoztatást az autizmust érintő legfontosabb kérdésekben. A könyv mindazoknak ajánlható, akik az 

autizmus spektrum zavarokkal kapcsolatos alapkérdésekről szeretnének képet kapni. 

BOGDASHINA. O. (2008) VALÓDI SZÍNEK. ÉRZÉKELÉS ÉS ÉSZLELÉS AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROKBAN. 

GEOBOOK:SZENTENDRE 
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A szerző, aki szülőként és szakemberként egyaránt széleskörű tapasztalattal rendelkezik, ebben a 

kötetben az autizmussal élő emberek érzékelési és észlelési problémáiról és a terápiás megközelítés 

lehetőségeiről nyújt gyakorlat-centrikus leírást. 

BÖS, M. (2004) GYERMEKLÉLEK. KLÁRIS: BUDAPEST 

A könyv a szerző és egy autizmussal élő kislány terápiás kapcsolatának történetét mutatja be. Sajnos 

a könyvben bemutatott terápiás eljárások (a facilitált kommunikáció és a holding terápia) 

bizonyítottan alkalmatlanok az autizmus kezelésére, alkalmazásuk súlyos etikai problémákat vet fel. 

CLEMENTS, J., ZARKOWSKA, E. (2007) VISELKEDÉSPROBLÉMÁK ÉS AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK. KAPOCS: BUDAPEST 

A kötet a viselkedésproblémák megközelítésének legkorszerűbb, tudományos kutatásokon alapuló 

elméleti és gyakorlati módszertanát ismerteti. Minden autizmus-terápiával foglalkozó szakembernek 

hasznos segítség. 

DAVIS, J. BALÁZS A. (1998) AUTISTA A TESTVÉREM! KAPOCS: BUDAPEST 

A kötet hatékony segítséget nyújt az autizmussal élő gyermeket nevelő családoknak abban, hogy a 

testvérek számára jól érthető, tényszerű, praktikus, és az érzelmi feldolgozást is megkönnyítő 

magyarázattal szolgáljanak e fejlődési zavarról. 

DE CLERCQ, H. (2007) MAMA, EZ ITT EMBER VAGY ÁLLAT? KÖNYV AZ AUTIZMUSRÓL. KAPOCS: BUDAPEST 

A könyv a világhírű szülő-szakember személyes tapasztalatait és gondolatait mutatja be a részleteken 

keresztül történő gondolkodásról, mely az autizmussal élő emberek gondolkodásának egyik jellemző 

sajátossága. 

DELACATO, C. H. (1997) MIÉRT „MÁS” AZ AUTISTA GYERMEK? ÉLMÉNY’94 BT.: HAJDÚHADHÁZ  

A könyv eredetileg 1974-ben jelent meg, sem elméleti alapvetése, sem a gyakorlati módszer 

hatékonysága nem nyert tudományos bizonyítást. A könyv erénye azonban, hogy rendkívül 

érzékletesen mutatja be az autizmussal élő gyermekek jellegzetes viselkedési képét. 

FRITH, U. (1991) AUTIZMUS. A REJTÉLY NYOMÁBAN. KAPOCS : BUDAPEST 

A rendkívül érdekfeszítő, olvasmányos kötet szülők, szakemberek, és az emberi viselkedés és 

gondolkodás iránt érdeklődő olvasók számára egyaránt ajánlható. Ez a szakmai „alapmű” az autizmus 

történetének legfontosabb mérföldköveit és a fejlődési zavar megértése szempontjából meghatározó 

kognitív pszichológiai kutatások eredményeit tárja az olvasó elé.  

GRANDIN, T., M. SCARIANO, M. (2004) SEGÍTSÉG! AUTIZMUS! KAPOCS: Budapest 

A világhírű szerző rendkívül jó képességű, szakterületén tudományos fokozattal rendelkező 

autizmussal élő hölgy. Önéletírásából elsősorban gyermekkora meghatározó élményeit ismerhetjük 

meg. 
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HADDON, M. (2004) A KUTYA KÜLÖNÖS ESETE AZ ÉJSZAKÁBAN. EURÓPA: BUDAPEST 

Ennek a fordulatos, izgalmas regénynek (kriminek) a főszereplője egy autizmussal élő fiú. Az olvasó 

elsősorban az ő beszámolóján keresztül ismeri meg a cselekményt. A szerző minden bizonnyal 

komoly háttértudással és megértéssel rendelkezik az autizmusról, hiszen a szépirodalmi mű teljes 

hitelességgel, szakszerűen ábrázolja az autisztikus gondolkodás és viselkedés jellegzetességeit. 

HASELFUX P. (2008) A FÉLELEM NEM ÚR. A REMÉNY NEM CSAL MEG. EFFÓ: BUDAPEST 

A könyv a szerző önéletrajzának két kötetét tartalmazza. (A félelem nem úr című kötet első kiadása 

1995-ben jelent meg.) Haselfux Péter maga is autizmussal él, leánya szintén érintett a fejlődési 

zavarban. A megkapóan őszinte, rendkívül hiteles önéletírás segít megérteni mindazokat a különleges 

élményeket, problémákat, melyekkel autizmussal élő embertársaink szembesülnek. 

HAVASI Á. (2003) VIZUÁLIS SEGÍTSÉG AUTIZMUSSAL ÉLŐ SZEMÉLYEK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK FEJLESZTÉSÉBEN. 

FOGYATÉKOSOK ESÉLYE KÖZALAPÍTVÁNY: BUDAPEST 

A szerző a rövid, elméleti bevezető után részletesen vázolja a kommunikációs készségek 

fejlesztésének autizmus-specifikus módszertanát a felméréstől a beavatkozásig. A kötetben két 

esettanulmány is olvasható, melyek szintén segítik az elméleti részek megértését. 

HOWLIN, P. (2001) AUTIZMUS. FELKÉSZÜLÉS A FELNŐTTKORRA. KAPOCS: BUDAPEST 

A kötet nélkülözhetetlen alapmű mindazoknak, akik autizmussal élő gyermekekkel és felnőttekkel 

foglalkoznak. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek utánkövetéses vizsgálatokon alapuló igen 

markáns iránymutatást kapnak arról, mely területek fejlesztése a legmeghatározóbb a felnőttkori 

kimenet szempontjából. A felnőttekkel foglalkozó szakemberek pedig átfogó, minden területet 

felölelő módszertani útmutatóként támaszkodhatnak erre a kiváló szakkönyvre. 

HOWLIN, P. BARON-COHEN,S. HADWIN, J. (2007) MIKÉNT TANÍTSUK AZ ELME OLVASÁSÁT AUTIZMUSSAL ÉLŐ 

GYERMEKEKNEK? KAPOCS: BUDAPEST 

A kötet tanári kézikönyvként és egyben a szociális tudás elsajátításának egyik alapvető tananyagaként 

szolgál. A rövid, elméleti bevezető után lépésről lépésre mutatja be, hogy miként lehetséges 

egyénileg felmérni, majd célzottan fejleszteni az elme olvasás képességét. 

HOWLIN, P., RUTTER, M. (1997) AZ AUTISZTIKUS GYERMEKEK KEZELÉSE. A NYELVI FEJLŐDÉS ELŐMOZDÍTÁSA. KAPOCS: 

BUDAPEST 

A kiadvány az 1987-ben megjelent, „Az autisztikus gyermekek kezelése” c. kötet egy fejezetét 

tartalmazza. Segítségével megismerhetjük a nyelv-és kommunikáció fejlesztésének néhány igen 

hasznos gyakorlati stratégiáját, de fontos figyelembe venni, hogy a mű születése óta sokat 

finomodott és bővült a lehetséges fejlesztési módszerek köre. 
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HOWLIN, P., RUTTER, M. (1997) AZ AUTISZTIKUS GYERMEKEK KEZELÉSE. A SZOCIÁLIS FEJLŐDÉS ELŐMOZDÍTÁSA. 

KAPOCS: BUDAPEST 

A kiadvány az 1987-ben megjelent, „Az autisztikus gyermekek kezelése” c. kötetnek a szociális 

fejlesztés módszertanát bemutató fejezetét tartalmazza. Mivel az eredeti mű kiadása óta több, mint 

20 év telt el, a bemutatott módszerek némelyike elavult. 

JOLIFFE, T., LANDSDOWN, R., ROBINSON, C. (1997) EGY SZEMÉLYES BESZÁMOLÓ. KAPOCS: BUDAPEST 

A kötet első szerzője maga is autizmussal él. Saját élményű beszámolója az autizmus természetének 

olyan, mára tudományos kutatásokkal is alátámasztott hiteles leírását nyújtja, mely nagyban segíthet 

megérteni a tünetek hátterében álló okokat. 

JORDAN, R. (2007) AUTIZMUS TÁRSULT ÉRTELMI SÉRÜLÉSSEL. KAPOCS: BUDAPEST 

A világhírű, lenyűgöző elméleti tudással és gazdag gyakorlati tapasztalattal rendelkező szerző ezúttal 

az autizmus spektrum zavarokban súlyosabban érintett, az alapsérülés mellett értelmi 

fogyatékossággal is küzdő gyermekek és felnőttek speciális szükségleteit, a beavatkozás legfontosabb 

területeit és módszertanát tárja elénk. Az általános módszertani leírásokat az esettanulmányok 

gazdag gyűjteménye teszi hozzáférhetőbbé a szülők és a szakemberek számára. 

JORDAN, R. POWELL, S. (1997) AUTISZTIKUS GYERMEKEK SPECIÁLIS TANTERVI SZÜKSÉGLETEI. TANULÁSI ÉS 

GONDOLKODÁSI KÉSZSÉGEK. KAPOCS: BUDAPEST 

A kiadvány alapvető iránymutatást nyújt az autizmus területén dolgozó pedagógusok számára az 

egyéni fejlesztési terv kidolgozásához. A szerzők felvázolják az autizmussal élő gyermekek közös 

speciális szükségleteit, különös tekintettel a tanuláshoz szükséges területekre, majd az egyes 

kulcsterületekhez kapcsolódó legalapvetőbb stratégiákat is ismertetik. 

KANIZSAI-NAGY I., KISS GY., SZAFFNER É., VÍGH K.(2003) MUNKAHELYI KÉSZSÉGEK KIALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

SZOCIÁLIS KOGNÍCIÓT FEJLESZTŐ CSOPORTOS TRÉNINGEK. FOKA: BUDAPEST  

Ebben a gyakorlat-centrikus módszertani kiadványban a szerzők olyan korszerű módszereket 

ismertetnek, amelyek a szociális készségek célzott, autizmus-specifikus fejlesztését szolgálják, és 

amelyeket ők maguk is hatékonyan alkalmaznak mindennapi munkájuk során. 

KISS GY., TÓTH K., VÍGH K. (2004) SZOCIÁLIS TÖRTÉNETEK I. KAPOCS: BUDAPEST  

A gyűjtemény szociális történeteket tartalmaz különböző, mindennapi élethelyzetek megértésének 

és megfelelő kezelésének tanításához autizmussal élő gyermekek és felnőttek számára. A történetek 

két változatban készültek, nyelvileg egyszerűbb, illetve komplexebb megfogalmazásban. A történetek 

feldolgozhatók egyéni és kiscsoportos keretek között, de akár mintául is szolgálhatnak szakemberek 

és szülők számára ahhoz, hogy konkrét problémák megoldására ők is hasonlókat készíthessenek. 

KISS GY., TÓTH K., VÍGH K. (2007) SZOCIÁLIS TÖRTÉNETEK II. KAPOCS: BUDAPEST 

A gyűjtemény a 2004-ben kiadott „Szociális történetek I.” című kötet folytatása, melyből újabb 

témakörökhöz választhatunk feldolgozandó történeteket. 
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LORD, C., RUTTER, M. (1996) AUTIZMUS ÉS PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVAROK. KAPOCS: BUDAPEST 

Ez az „Autizmus Füzet” egy igen korszerű gyermekpszichiátriai kézikönyv autizmusról szóló fejezete. 

Rövid, tömör, átfogó leírást nyújt az autizmussal kapcsolatos alapvető tényekről, elsősorban 

szakemberek számára. 

MATTHEWS, P. (2003) AZ AUTISTA FARM MŰKÖDÉSÉNEK IRÁNYELVEI ÉS ELJÁRÁSRENDJE. ASK: GYÖNGYÖS 

A könyv ismerteti a farmok működésének valamennyi fontos aspektusát, beleértve az általános 

működési elveket, a pénzügyeket, a könyvvitelt, stb. Rendkívül sok hasznos tudnivalóval szolgál. 

MESIBOV, G.B., SHEA, V.,SCHOPLER, E. (2008) AZ AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK TEACCH SZEMLÉLETŰ 

MEGKÖZELÍTÉSE. KAPOCS: BUDAPEST 

Az összefoglaló mű rendkívül részletesen mutatja be az egyik legrégebbi. Leghatékonyabb, és 

világszerte leginkább elterjedt autizmus-specifikus komplex megközelítést. Különösen nagy hangsúlyt 

fektet az érintett emberek és családjaik támogatásának szükségességére és lehetőségeire. 

PARK, C. C. (2001) AUTISTA A KISLÁNYOM. BUDAPEST: WHITE GOLDEN BOOK 

Érdekes és értékes írás egy autizmussal élő gyermeket nevelő édesanya tollából. 

RUTTER, M. (2007) AUTIZMUS – A KUTATÁS ÉS A KLINIKUM KÖZÖTTI KÉTIRÁNYÚ KÖLCSÖNHATÁS KAPOCS: BUDAPEST 

A gyakran a modern gyermekpszichiátria „atyjaként” aposztrofált Sir Michael Rutter munkássága az 

autizmus területén is úttörő. Tanulmányában az 1990-es évek végéig tárgyalja az autizmus kapcsán a 

kutatás és a klinikai munka közötti kétirányú kölcsönhatást, bemutatva az autizmus történetének 

legfontosabb tudományos mérföldköveit. 

SACKS, O. (1999) ANTROPOLÓGUS A MARSON. OSIRIS: BUDAPEST 

Az ismert neurológus közérthető, izgalmas esetleírásait olvashatjuk a kötetben, melynek két fejezete 

autizmussal élő, kiemelkedően tehetséges személyeket mutat be. 

SCHOPLER, E. (2002) ÉLETMENTŐ KÉZIKÖNYV SZÜLŐKNEK KRÍZISHELYZETEK MEGOLDÁSÁHOZ AUTIZMUSBAN ÉS 

HASONLÓ ÁLLAPOTOKBAN. KAPOCS: BUDAPEST 

Az igen hasznos, szakemberek számára is „életmentő” gyűjteményes kötet 350, szülők által kimunkált 

és a mindennapokban jól bevált gyakorlati stratégiát mutat be különböző, az autizmusban gyakran 

előforduló viselkedésproblémák kezelésére. Az összegyűjtött egyedi, családi megoldások mellé 

minden esetben részletes szakmai magyarázatot is fűz a szerző, mely segít megérteni a problémás 

viselkedések oki hátterét, és azt, hogy miért válhattak be a bemutatott szülői stratégiák. 

SCHOPLER, E. (1997) SZAKEMBEREK ÉS SZÜLŐK KIKÉPZÉSE AUTISZTIKUS GYERMEKEK TANÍTÁSÁRA. KAPOCS: BUDAPEST 

A szerző a TEACCH program legfontosabb alapelveit mutatja be rövid összefoglalójában. 

SEGAR, M. (1997) ÉLETVEZETÉSI ÚTMUTATÓ ASPERGER SZINDRÓMÁBAN SZENVEDŐ EMBEREK SZÁMÁRA. KAPOCS: 

BUDAPEST 
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Az Asperger szindrómával élő szerző különleges, egyedülálló könyvével nem csupán sorstársai 

számára nyújt valódi segítséget gyakorlati tanácsaival a társas életben való eligazodáshoz, hanem 

mindannyiunk számára érthetőbbé és átélhetőbbé teszi az autizmussal élő emberek mindennapi 

küzdelmeit, nehézségeit. 

SETH F. H. (2005) AUTIZMUSSAL ÖNMAGAMBA ZÁRVA. KAPOCS: BUDAPEST 

Az autizmussal élő fiatal hölgy igen sokoldalúan mutatja be tehetségét, gondolatait, élményeit. 

Könyve az önéletrajzi írások mellett rajzait, festményeit és fotóit is tartalmazza. 

SUTHERLAND SCHOOL (1997) AUTISZTIKUS GYERMEKEK VISELKEDÉSPROBLÉMÁINAK KEZELÉSE. KAPOCS : BUDAPEST 

A kiadvány egy autizmusra specializálódott angliai iskola szakembereinek gyakorlati tapasztalatait 

összegzi. A viselkedésproblémák kezelésének alapvető szemlélete sok szempontból ma is korszerű, a 

gyakorlati tanácsok egy része jól alkalmazható, de a bemutatott módszerek némelyike már elavult, 

sőt etikai problémákat is felvet. 

SÜVEGES J. (2005) EGYÜTT IS TÁVOL JEL: BUDAPEST 

A pedagógus végzettségű szerző autizmussal élő kislánya fejlődését mutatja be, és azokat a 

nagyszerű eredményeket, melyeket a rendszeres, szisztematikus fejlesztéssel elértek. A kötet 

különösen nagy értéke, hogy érinti a felnőtté válás problémakörét is.  

SZÉKELY M., DR. WEIS M. (1994) AUTISZTIKUS KÓRKÉPEK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA. TANSZERTÁR BT., BUDAPEST  

A szerzők a hazai autizmus ellátás neves, úttörő szakemberei. Bár a könyv szemléletmódja jelentősen 

eltér a nemzetközi autizmuskutatás vezető irányzataitól, és az elmúlt évtizedek jelentős kutatási 

eredményei nem is jelennek meg benne, a mű fontos szerepet játszik az autizmussal kapcsolatos 

alapvető ismeretek hazai elterjesztésében. 

PEETERS, T. (1997) AUTIZMUS. AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG. KAPOCS: BUDAPEST 

A kötet jól érthető magyarázatokkal és számos gyakorlati példa bemutatásával fekteti le az autizmus-

specifikus beavatkozás megtervezésének és kivitelezésének legfontosabb elveit. Alapmű. 

TÓTH K., VÍGH K. (2003) AUTIZMUSSAL ÉS ÉRTELMI SÉRÜLÉSSEL ÉLŐ FELNŐTTEK MUNKAKÉSZSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE ÉS 

MUNKÁBA ÁLLÍTÁSUK FELTÉTELRENDSZERE. FOKA: BUDAPEST 

A szerzők az autizmussal és értelmi sérüléssel élő felnőttek speciális szükségleteinek taglalása után 

konkrét, gyakorlatban is megvalósított példákat ismertetnek a munkakészségek és munkaviselkedés 

kialakításával kapcsolatban.  

WILLIAMS, D. (1999) LÉTTELENÜL - EGY AUTISTA NŐ NAPLÓJA. ANIMULA: BUDAPEST 

WILLIAMS, D. (2001) AUTIZMUS – EGYES SZÁM ELSŐ SZEMÉLYBEN, PANNONOCA: BUDAPEST 

Donna Williams önéletrajzi kötetei világhírűek, és más autizmussal élő szerzők önéletrajzaihoz 

hasonlóan igen fontos forrásai az autizmus megismerésének, és az érintettek problémáinak, 

gondolkodásmódjának megértésének. Fontos szem előtt tartanunk azonban, hogy a szerző, általános, 
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az autizmusra vonatkozó megállapításai és terápiás tanácsai nem feltétlenül igazak minden 

autizmussal élő személyre, és nem minden esetben igazoltak tudományosan. 
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1. sz. melléklet az arcfelismerős játékhoz 
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Az arcfelismerős játék megoldása: 

1. vidám 

2. szomorú 

3. mérges 

4. izgatott 

5. ijedt 

6. félénk 

7. bűntudatos 

8. fáradt 

9. féltékeny 

10. boldog 

11. bizakodó 

12. unott 

13. büszke 

14. bánkódó 

15. kétségbeesett 

16. meglepett 
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2. sz. melléklet a „rajzoltatós” játékhoz 

 


