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1.1. almodul: Bevezetés, tartalomjegyzék
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1.1.1. A tananyag felépítése
Ebben a tananyagrészben arról lesz szó, hogy hogyan épül fel a tananyag.
A teljes tananyag három modulból áll, melynek harmadik
modulja csak az applikáció
elkészültekor kerül majd véglegesítésre.
Az első modul „Az autizmus
spektrum zavarok alapjairól”, a második modul az
„Autizmusspecifikus

mód-

szertanról és a vizuális támogatásokról” szól. Ez a két modul a témái mentén hét
almodulra bomlik. Mindegyik
modulhoz tartozik egy videón is megnézhető előadás, valamint az előadások szövege letölthető pdf formában is (ez a dokumentum).
Az egyes tananyagrészek egyenként is értelmezhetők, de valamelyest építenek egymásra, ezért először a
sorban való haladást javasoljuk. Ha végighalad a tananyagon, később pontosabban fogja tudni, hogy egyegy szükséges információhoz vagy lépéshez melyiket tudja igénybe venni.
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1.2. almodul: Alapismeretek az autizmus spektrumról
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1.2.1. A spektrum jellemzői
Ebben a tananyagrészben alapvető információkat tudhat meg az autizmusról.
Az autizmus egy olyan fejlődési
variáció, ami meghatározza,
hogyan gondolkodik és viselkedik valaki. Ez – a születéstől
kezdődően sajátos fejlődési
út – jellemzően két viselkedéses területen mutatkozik
meg. Az egyik az, ahogyan
más emberekkel kapcsolatot
kezdeményezünk,

fenntar-

tunk, ahogyan kommunikálunk velük. A másik pedig az,
hogy milyen változatosan és
rugalmasan vagyunk képesek kialakítani különféle tevékenységeket, illetve mennyire vagyunk érzékenyek
arra, ha hirtelen változások keletkeznek a környezetünkben. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy ez az állapot
nem betegség. Az autizmus rendkívül sokszínű állapot, így minden embernél máshogy jelenhet meg. A
spektrumra jellemző közös pontokat a következőkben ismertetjük.
Az autizmus rendkívüli sokszínűsége azt is jelenti, hogy minden embernél máshogy jelenhet meg. Vannak természetesen közös pontok, például a
társas kapcsolatokban, a kommunikációban vagy a rugalmasságban való eltérésekben,
de nagyon nagy a sokszínűség
abban, hogy hogyan mutatkozik meg mindez egy adott embernél. Az autizmus jelentősen
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befolyásolja azoknak a fejlődését és a viselkedését, akik autizmussal élnek. Ez a jellegzetesen veleszületett
állapot már 3 éves kor előtt megmutatkozik bizonyos viselkedésekben.
Érdemes tudnunk, hogy a világon mindenhol, földrajzi elhelyezkedéstől

és

gazdasági

helyzettől függetlenül, azonos
az autizmus előfordulási gyakorisága. A lakosság legalább
1%-át érinti ez az állapot, Magyarországon tehát körülbelül
100.000 ember érintett az autizmus valamely formájában.

Az autizmus spektrumán 3-4szer több férfit találunk, mint
nőt. Az úgynevezett magasan
funkcionáló autizmussal élő
személyek esetében – vagyis
akiknek jók az intellektuális és
nyelvi képességeik – még magasabb lehet a férfiak aránya.
Bár meg kell jegyeznünk, hogy
az autizmussal élő nők gyakran nem kerülnek autizmusban jártas szakemberek látóterébe, s így kisebb arányban kapnak megfelelő diagnózist és ellátást. Az autizmus tüneti képe gyakran és
több tekintetben eltérő lehet nők esetében. Az ún. „női autizmus” hátterében azonban valószínűleg ugyanazok a jellemzők állnak, mint férfi társaiknál.
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Az autizmus nem minden esetben
vezet fogyatékossághoz, mégis
az autizmussal élő gyermekeknek és felnőtteknek, bárhol is
helyezkednek el az autizmus
spektrumán, speciális szükségleteik lehetnek. Az autizmus az esetek 40%-ában
együtt járhat – régi kifejezéssel élve – értelmi fogyatékossággal, vagyis intellektuális
képességzavarral.
Napjainkra világossá vált, hogy
az autizmus egy nagyon bonyolult, soktényezős háttérrel
rendelkező állapot. Számos bizonyíték szól amellett, hogy az
autizmus

biológiai

alappal

rendelkező idegrendszeri fejlődési út, melynek kialakulásában nagy szerepe van bizonyos genetikai eltéréseknek,
és előfordulhat, hogy némely
esetben környezeti okok is befolyásolhatják megjelenését. A tudományosan nem bizonyított teóriák, tévhitek az autizmussal élő gyermekekre, felnőttekre nagyon veszélyes következményekkel járhatnak.
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Az autizmusból fakadó, társas
viselkedést jellemző nehézségek a legmarkánsabban nagyon gyakran kortársak között
mutatkoznak meg. A gyerekek
vagy felnőttek nehezen, vagy
akár furcsán kezdeményezhetnek a többiek felé, esetleg,
ha hozzájuk közeledik valaki,
furcsán vagy elutasítóan reagálhatnak. Az íratlan társas
szabályokat nem feltétlenül ismerik fel, és emiatt időnként udvariatlannak is tűnhetnek.
A kommunikációban számtalan nehézség merülhet fel autizmus esetén: kezdve azzal, hogy maga a beszéd,
illetve a beszédértés számos akadályba ütközhet, ami például félreértésekhez vezethet, s folytatva azzal,
hogy nagyon gyakran komoly problémát jelent az autizmussal élő embereknek megérteni és használni a
nonverbális kommunikációt, azaz például egy-egy gesztus vagy arckifejezés üzenetét megérteni, vagy ezek
segítségével kifejezni magukat. Autizmusban gyakori a sztereotip szavak, mondatok ismételgetése, illetve
az úgynevezett echolália, amikor visszhangszerűen megismétlik, amit másoktól hallottak. Autizmussal élő
személyeknek alapvetően egy-egy társas-kommunikációs helyzetben a kölcsönös módon való részvétel lehet nagyon nehéz. A játékban, a szabadidő eltöltésének változatosságában is gyakran tapasztalunk szokatlan viselkedéseket, például amikor egy gyermek szűkkörűen s hosszan azzal foglalja el magát, hogy játéktárgyakat sorba rendez. Vannak olyan gyermekek és felnőttek, akik nagyon intenzíven érdeklődnek egyegy téma iránt, mint például a tömegközlekedés vagy a térképek. Abban is megmutatkozhat a rugalmatlanság, hogy esetenként erősen ragaszkodnak dolgaik helyének, vagy bizonyos tevékenységek időpontjának állandóságához.
További nehézségekhez vezethet, hogy az autizmussal élő emberek körülbelül egyharmadánál jelentkezik
valamilyen szenzoros probléma. Ez azt jelenti, hogy különböző ingerekre nagyon szélsőségesen reagálnak,
például érzékenyek lehetnek zajokra, szagokra, érintésekre, s ezzel jelentős stressz is érheti őket. Ugyanakkor az autizmusnak nem csak életminőséget rontó hatásai lehetnek: előfordul, hogy az autizmussal élő
emberek valamilyen területen átlag fölötti, kiemelkedő képességekkel rendelkeznek, például mechanikus
memóriában, zenében, vagy az érdeklődési területükhöz kapcsolódó tudásukban mutatnak kiemelkedő
teljesítményt.
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A tudományos kutatások alapján összegezhetjük, hogy egy
olyan sokszínű állapotnál,
mint az autizmus, a beavatkozásnak, a támogatásnak is
sokszínűnek

kell

lennie.

Vagyis sokféle módszertannal

közelítünk

autizmusspecifikus

többféle
célhoz.

Ebben a munkában mindig az
áll a középpontban, hogy az
adott gyermeknek vagy felnőttnek milyen szükségletei, erősségei és nehézségei vannak. Ahhoz, hogy valóban autizmusspecifikus legyen a támogatásunk, az kell, hogy a kiemelt céljaink között a kommunikációs és társas készségek, és a
mindennapi önállóságot előmozdító készségek legyenek a fókuszban. Támogatnunk kell az autizmussal élő
személy rálátását arra is, hogy mások viselkedését mi határozza meg, mit miért tesznek, tehát képesek
legyenek valamilyen szintű mentalizációra, illetve, hogy tevékenységeiket képesek legyenek hatékonyan
megszervezni. Mindezeket természetesen azokkal a további célokkal ötvözzük, amelyek személy szerint
számukra fontosak.
Legfontosabb célunk, hogy az autonómia lehető legmagasabb szintjét érjék el az autizmussal élő emberek,
a lehető legmagasabb pszichológiai jól-lét mellett. Ehhez sokféle módszert használunk. Mindenképpen
egyénre szabott felmérésekre és tervezésekre építjük a beavatkozást és a támogatást. Strukturált a környezet, az idő, és maguk a tevékenységek is. Használunk az autizmushoz és a személyhez illesztett kognitív
viselkedésterápiás módszertani elemeket, és figyelünk arra, hogy a tanítás, támogatás a természetes, funkcionális helyzetekben történjen, hiszen az autizmussal élő gyermek vagy felnőtt számára így válhat világossá, hogy mi az adott tevékenység értelme. Nélkülözhetetlen egy jó támogatási rendszerben, hogy magával a gyermekkel, felnőttel, illetve a szülővel, és minden olyan partnerrel együttműködésben dolgozzunk, akinek fontos szerepe van az autizmussal élő támogatott személy életében. Ha szükséges, az autizmustól független személyes szükségletekhez illesztve további kiegészítő beavatkozások is beemelhetőek
az egyéni célok, például egy mozgás fejlődésének érdekében.
Vissza a tartalomjegyzékhez.
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1.3. almodul: A spektrumszemlélet, a spektrum támogatási
jellemzői
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1.3.1. Támogatási jellemzők és háttérben álló folyamatok
A következőkben az autizmus spektrum szemlélet tükrében a támogatási jellemzőkkel és ezek hátterében álló folyamatokkal foglalkozunk.
Az autizmus tehát sokszínű állapot, valójában egy több dimenziós spektrumként kell
gondolkodnunk róla. A legfontosabb dimenziók, amelyek
mentén ez a változatosság kialakul, az életkor, az autizmus
súlyossága, az intelligenciaszint, a beszéd és a beszédértés szintje, a személyiség, a
környezeti hatások, valamint a
társuló betegségek, zavarok.
Az életkorral együtt gyakran
változik a tüneti kép is.
Az autizmusban való érintettség mértéke egyetlen mérőszámmal nem állapítható meg, de valójában az
érintettség, azaz a súlyosság befolyásolja azt, hogy éppen milyen viselkedésekben mutatkozik meg ez az
állapot.
A beszéd és a beszédértés színvonala is egy meghatározó dimenzió. Az autizmus spektrumán olyan emberek is vannak, akik nem beszélnek, akik számára alig érthető, hogy a többi ember miért kommunikál egymással. Nem feltétlenül egyértelmű, hogy másokat befolyásolhatunk kommunikációval – például, ha inni
kérünk, kapunk is. Ilyenkor nem a hallásuk, vagy a beszédük sérült, hanem a kommunikációs képességük.
Nem tudják, vagy nem biztosan tudják, hogy másokkal hogyan tudnak kommunikálni, hogyan kérhetnek
vagy utasíthatnak el valamit, hogyan jelezhetik, hogy mit éreznek. Autizmusban előfordulhat, hogy valakinek jó kifejező beszéd mellett is vannak beszédértési problémái.
Fontos továbbá, hogy milyen intellektuális képességekkel rendelkezik az autizmusban érintett személy.
Társul-e intellektuális képességzavar, másképpen értelmi fogyatékosság az autizmusa mellé? Átlagos, esetleg kiemelkedően magas intelligenciahányadossal rendelkezik? Az intellektus ugyanis erősen befolyásolja
a viselkedéses képet: a jó intellektus például elősegítheti a tudatos kompenzációt, a társas és kommunikációs készségek hatékonyabb tanulását.
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Szintén lényeges, hogy milyen az autizmussal élő ember személyisége, hiszen a személyiségvonások a klinikai és a viselkedéses képre is erősen hatnak.
Komoly befolyásoló erővel bírnak az esetleges társuló betegségek, vagy ha további fejlődési zavarok jelennek meg, hiszen egy betegség, vagy egy másik fejlődési zavar jelenléte nehezítheti az állapotot.
Kiemelendőek még a környezeti hatások is, például a családi háttér szerepe, illetve, hogy milyen támogatások, fejlesztések érhetők el az autizmussal élő gyermek vagy felnőtt számára. Ez azért is fontos számunkra, mert ebből is látszik, hogy a viselkedéses képet jó támogatással pozitívan tudjuk befolyásolni.
Ahogy azt már korábban is jeleztük, a jó autizmustámogatásban az érintett személlyel
közös munka során illeszkedünk az autizmus természetéhez, ugyanakkor illeszkedünk
az egyéni szükségletekhez is,
pontosan meghatározott fejlesztési célok mentén, jól és
rugalmasan alkalmazott eszközrendszerben dolgozunk. A
támogatás sohasem irányulhat
kizárólag az autizmussal élő gyermekre, felnőttre; legalább annyi energiát kell fordítanunk az autizmusban
érintett személy közvetlen és tágabb környezetére is, hiszen megfelelően adaptált befogadó környezet
nélkül nem érhető el valódi életminőség javulás. Kiemelten a szülőkkel, valamint a személy közvetlen környezetében élőkkel való közös, partneri munka elengedhetetlen.

Vissza a tartalomjegyzékhez.
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1.4. almodul: Támogatási igények a spektrum szemlélet
tükrében
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1.4.1. Az autizmus kognitív háttere és a támogatási módszerek
A következőkben azzal foglalkozunk, hogy az autizmussal
élő emberek gondolkodásának milyen sajátos jellemzői
lehetnek, mi határozza meg,
hogy milyen módon látják a
világot, azaz, hogy mi áll az
autizmus kognitív hátterében, és mindez hogyan hat
arra, ahogyan értelmezzük a
sajátos

viselkedéseket,

és

ahogyan a különböző támogatási módszerekkel közelíthetünk hozzájuk.

Nagyon sok, autizmussal élő
ember sajátos viselkedése
mögött egy olyan képesség eltérő módon való működése
áll, amit elmeolvasási képességnek, naiv tudatelméletnek
vagy mentalizációnak hívunk.
Számunkra ez teszi lehetővé,
hogy mások (és saját magunk)
viselkedését annak mentén
értelmezzük, hogy vajon mit
gondolnak, mit hisznek, mit
tudnak, mit akarnak, mire vágynak, vagy éppen mit éreznek. Abban is ez a képesség segít minket, hogy
nagyjából bejósoljuk, mások hogyan fognak viselkedni. Ez a képességünk ösztönösen, erőfeszítés nélkül
működik.
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Másként való működése azonban
okozhatja, hogy valaki nem
látja, vagy csak nagyon kevéssé látja azt, hogy egy másik
ember fejében milyen szándékok, hiedelmek, érzelmek vannak, amelyek a viselkedését
meghatározzák. Ez stresszt is
okozhat, nehezebb alkalmazkodnia, vagy úgy viselkednie,
hogy az megfelelő legyen az
adott társas helyzetben. A naiv
tudatelmélet eltérő működése tehát komoly problémákat okoz a társas viselkedésben és a kommunikációban, két ember közötti kölcsönösségben, az egymásra reagálás mikéntjében.
Így például, ha ennek a jobb
oldali ábrán látható fiúnak az
elmeolvasási képessége eltérően működik, s nehezen értelmezi az édesanyja beszédét, gesztusait, szándékkifejezését, azaz azt a kommunikációs üzenetet, hogy itt az ideje
a játékot befejezni és felmenni a szobájába, akkor nehéz helyzetben van, s a viselkedését valószínűleg nem az
elvártak szerint szervezi (például nem megy fel). De mi is félreérthetjük őt, mert azt hihetjük, hogy szándékosan nem fogad szót, pedig csak nem pontosan érti, mit is várnak el tőle.
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A másik fontos tényező autizmusban a végrehajtó működések eltéréseiben rejlik. Végrehajtó funkcióknak azokat a
működéseket nevezzük, amelyek egy úgynevezett problémamegoldó rendszer részei.
Segítségével olyan viselkedéssorokat tudunk kivitelezni,
amelyek nem automatikusak,
bonyolultabbak,

általában

több lépésből állnak, s egy távolabbi cél eléréséhez vezetnek. Ilyen végrehajtó működés például megtervezni egy strukturálatlan helyzetben a tevékenységeinket.
A nem megfelelően működő
végrehajtó funkciók ismétlődő,
sztereotip viselkedések kialakulásához, illetve társas és kommunikációs helyzetekben rugalmatlan viselkedésekhez vezethetnek.
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Egyszerű hétköznapi helyzeteinket, napi életvitelünk kihívásait
tehát a végrehajtó működések
zavarai jelentősen befolyásolhatják. Legtöbbünk életében
az egészségünk szempontjából oly fontos kézmosás nem
okoz különösebb nehézséget,
szinte automatikusan tesszük,
akár

eltérő

helyzetekben,

helyszíneken. De gondoljunk
bele, hány különálló lépésből
áll össze egy ilyen egyszerűnek
tűnő feladat végrehajtása is! Ha kisebb (s nem az összes lehetséges) lépésekre bontjuk, kiderül, hogy akár
10 lépés is lehet. Vagyis legalább 10 ponton lehet nehézségünk, ha a végrehajtó működésünk nem segít az
egész folyamat szervezésében, sorrendezésében, monitorozásában, végrehajtásában, s a szükséges módosítások kivitelezésében. Ha egy embernek a végrehajtó működései nem megfelelően támogatják a viselkedésszervezését, akkor az azt is jelenti, hogy a belső rugalmas forgatókönyvei sérültek, ennek kezelésére
megfelelő eszköz lehet egy külső forgatókönyv, mint amilyen például ez a fentebb látható, kézmosást segítő ábra.

A centrális koherencia egy ösztönös hajlam arra, hogy a kontextust

figyelembe

véve,

jelentésteli egésszé szervezzünk
mindenféle, bennünket érő információt, ingert. Ez segít abban, hogy a lényegre figyeljünk,
hogy a lényegtelen részletek ne
tereljék el a figyelmünket, ne
zavarjanak össze minket.
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A centrális koherenciateremtés
gyengeségéből következik az a
támogatási szükséglet, hogy a
támogató segítsen kiemelni a
legfontosabb

információkat

látható segítséggel és kevesebb beszéddel, mindenhol az
érthetőségre és a lényegre törekedve. Komoly stresszhez
vezethet, ha valaki nem tudja
a lényegtelent a lényegestől
elkülöníteni, nem látja a sok
részinformáció mögötti valódi
jelentést, egyenlő súllyal éri őt minden apróság is, emiatt könnyen túlterhelődhet. Sőt, az is lehetséges a
centrális koherencia gyengesége – vagy másként nevezve, a részletfókuszált észlelés – miatt, hogy olyan
ingerek válnak nagyon erőteljessé, amik egyébként nem fontosak. Ez a fajta ingerfelerősödés magyarázhatja az autizmusban tapasztalt szenzoros érzékenységeket.
Ha valaki számára nem érthető,
nem bejósolható a többi ember viselkedése, és a társas világ emiatt kiszámíthatatlanná,
átláthatatlanná válik, akkor
nélkülözhetetlen, hogy minél
több lehetséges módon megteremtsük az érzelmi biztonságához szükséges lehető legnagyobb fokú bejósolhatóságot, ami nem azonos az állandósággal. Ennek kialakításában is nagy szerepe van a vizuális támogatásnak, hiszen az információkat az adott személy számára legérthetőbb formában kell megadnunk. Ahhoz pedig, hogy különféle tevékenységsorozatokat önállóan kivitelezhessen valaki, szintén a már említett vizualizált, külső forgatókönyvek szükségesek. Ezek garantálják azt,
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hogy számára érthető módon követhesse például a tevékenységsort anélkül, hogy másnak a folyamatos
támogatására szorulna.
Hasonló módon az idői és téri struktúra megteremtése a végrehajtó működésekből adódó, a nyitott helyzetek kezelésének nehézségeire ad választ, segítve, hogy a nyitott helyzetekből jól szervezett, átlátható
helyzetek váljanak, mellyel komoly mértékben csökkenthető a stressz és a szorongás is. A lényeges elemek
vizuális kihangsúlyozása, a lényegtelen információk minimalizálása vezet ahhoz, hogy ott tudja tartani a
figyelmét egy adott helyzetben az autizmussal élő gyerek vagy felnőtt, és fenntarthassuk az érdeklődését
egy adott helyzet iránt. Mindezek mellett fontos hangsúlyoznunk, hogy a támogatási helyzeteknek az autizmussal élő ember számára is feltétlenül motiválónak és élvezetesnek kell lennie. Összességében tehát a
fentiek mentén történő jó autizmustámogatással haladhatunk legfőbb támogatási célunk felé, azaz, hogy
az autizmussal élő emberek minél jobb életminőségben, önálló, kompetens személyként tapasztalhassák
meg magukat.
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2.1.1. Strukturált környezet és vizuális támogatás
Ebben a tananyagrészben a vizuális segítségek és a környezeti támpontok használatának alapvető céljairól és fajtáiról lesz szó.
Az autizmusspecifikus oktatásban, támogatásban elengedhetetlen a látható támpontok használata és a
vizuálisan is megjelenített strukturált környezet. Ez autizmusban a világ jobb megértésének egyik kulcsa
lehet, elősegítheti a rugalmasságot és az önállóságot.
Hogy miért? Az 1. modulból megtudhattuk, hogy az autizmussal élő emberek számára a körülöttünk lévő
világ megismerése merőben másként zajlik, mint a többségnél. Hiszen nem, vagy alig működő mentalizációval a társas világ kiszámíthatatlan, szorongást keltő. A végrehajtó működések nehezítettsége miatt még
az egyszerűbb cselekvési sorok rugalmas megvalósítása is kudarccal járhat; a centrális koherencia gyengesége miatt pedig a fontos és a lényegtelen információk között nehéz különbséget tenni.
Ezért kell segítenünk, kiemelni, láthatóvá, érthetővé tenni a lényeget, megszüntetni a zavaró, felesleges
ingereket, külső forgatókönyvekkel támogatni bizonyos feladatok önálló kivitelezését. Figyelnünk kell,
hogy kommunikációnk legyen lényegre törő, rövid és tiszteletteljes.
Ezért használunk tárgyas, képes, írott segítséget, alternatív és augmentatív kommunikációs eszközöket.
A hatékony autizmusspecifikus
fejlesztésben kiemelt szerepet
kap a protetikus környezet,
melynek alapvető elemei:
• a tér strukturálása,
• a vizuálisan megjelenített
napirend,
• és a tevékenységek megszervezésének támogatása
munkarenddel és munkaszervezéssel.
Az autizmusspecifikus oktatásban, fejlesztésben, támogatásban viselkedéses megközelítésre építő, de sokféle módszert ötvöző, úgynevezett „eklektikus” beavatkozás bizonyul hatékonynak. Ebben a tananyagban ebből a módszertani sokszínűségből a
vizuális támogatáshoz kapcsolódó technikákat és eszközöket emeljük ki. Példát láthat ezen a linken (belépéshez előbb regisztrálni kell ott): Látni és érteni – Terápiás alapelvek
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A vizuális segítségekkel nem az
a célunk, hogy egy-egy eszközt megtanuljon használni
az autizmussal élő gyermek
vagy felnőtt, sokkal inkább
az, hogy általuk könnyebb
legyen a társas helyzetekben való részvétel, a különböző élethelyzetek és az
azokban felmerülő elvárások megértése, és jelentősen növekedjen az önállóság. Mindez pedig könnyebben bejósolhatóvá teszi a világot, növeli a kompetenciaélményt és az érzelmi biztonságot.
Példát láthat ezen a linken: A TEACCH módszertani alapjai
A különböző vizuális támpontok, bár elsőre hasonlónak
tűnhetnek (például egy napirend és egy folyamatábra ránézésre nagyon hasonló lehet) eltérő feladatokat töltenek be.
A tér strukturálására a könynyebb megértés, érzelmi és
fizikai biztonság és a szenzoros túlterhelődés megelőzése érdekében van szükség.
Segítenünk kell, hogy a környezet minél egyértelműbb
legyen. Az autizmussal élő
emberek oktatása, támogatása
során
különböző
környezeti támpontok mentén, például a bútorok elhelyezésével, térelválasztókkal, szőnyegekkel jelölhetjük ki egy adott térben egy adott funkció helyét. Példát láthat ezen a linken: Látni és érteni – A tér strukturálása
A napirendek az időbeli és térbeli tájékozódást egyaránt segítik. Tehát a napirend megmutatja, hogy MIT,
HOL, MIKOR ÉS MEDDIG kell csinálni.
A tevékenységek megszervezését segíthetjük, ha vizuálisan megjelenítjük a lépések sorrendjét, illetve azt
is, hogy egy lépést hogyan kell elvégezni.
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A munkarendek megjelenítik, hogy az adott tevékenységek hány lépésből állnak, és milyen sorrendben
kell azokat elvégezni. Ez vonatkozhat például:
• a tanulási feladatok sorrendjére,
• vagy például olyan önellátási tevékenységekre, amelyek könnyen sorrendezhetők.
A munkarend gyakori megjelenési formái a tárgyas folyamatsorok, folyamatábrák, vagy folyamatleírások.
Azt, hogy egy lépésen belül pontosan hogyan dolgozunk, a munkaszervezéssel jeleníthetjük meg:
• például jelölhetjük a tanulási feladaton belül a tankönyvben; úgynevezett strukturált feladatokkal
megszervezve (ezeket szoktuk „cipősdoboz feladatok”-nak is nevezni), vagy alaplapokkal
• egy folyamatábrán például azt is jelezhetjük, hogy hányszor kell az adott részfeladatot elvégezni
A munkarend és a munkaszervezés megmutatják, hogy MENNYI IDEIG, MIT, MILYEN SORRENDBEN és HOGYAN kell csinálni.
Nyitva maradnak azonban az autizmussal élő gyermekek és felnőttek számára (is) fontos kérdések:
• Hogyan viselkedjek (és hogyan ne)? Mit várnak el tőlem?
• Mit mondjak?
• Meddig tart egy olyan tevékenység (pl. szabadidő), aminek nincs előre meghatározott ideje? Miért
tegyem mindezt?
E kérdések megválaszolására szintén számos eszközt használunk, melyek nagy része vizuális formában (is)
ad válaszokat. Ilyen eszközök például a kommunikációt segítő kulcsok és az úgynevezett augmentatív kommunikációs eszközök, a vizualizált viselkedési szabályok, a szociális történetek, az én könyv, vagy a személyes napló. A miért kérdésre adhatnak válaszokat a vizualizált azonnali, vagy időben késleltetett megerősítők, jutalmak előrejelzéséhez használt eszközök.
Ahogyan az autizmussal élő
emberek különböznek egymástól, a számukra készített
vizuális segítségek sem lehetnek egyformák, személyre szabottnak kell lenniük legalább:
• az általuk használt szimbólumok fajtáiban
• a vizuális segítségek (egyszerre látható és egyidejűleg kombinált) számában
• a napirendek és munkarendek esetében az elvégzendő, vagy látható lépések számában
• a használatuk módjában
A lényeg, hogy az az ember értse és tudja könnyedén használni, akinek készültek, és használatuk semmiképp ne jelentsen plusz terhet segítség helyett.
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Ha egy egész csoport számára tervezünk térstruktúrát, vagy készítünk közös vizuális segítséget, mindig
ahhoz igazodjunk, akinek a legmagasabbak a támogatási szükségletei, hiszen a neki készült segítséget valószínűleg a többiek is érteni fogják.
A protetikus környezet kialakításánál, a megfelelő vizuális segítségek alkalmazásánál feltétlenül kérjünk
segítséget szakemberektől!
Az előzőekben említett vizuális segítségekről a továbbiakban bővebben is lesz szó.
Vissza az almodul elejére
2.1.2. A vizuális támogatás használatának alapjai
Ebben a tananyagrészben néhány fontos szempontot vetünk fel a vizuális segítségek bevezetésével kapcsolatban.
1. A vizuális stratégiák bevezetésének menetrendjét
alaposan meg kell terveznünk. Bármely eszközzel is
kezdünk, figyeljünk arra,
hogy használatának megtanulásához időre van
szükség. Ha gondosan választjuk ki a célt és az eszközt, akkor feltehetően
hamarosan önállóan tudja
majd használni az, akinek
szántuk.
2. Az eszközök bevezetésénél fontos, hogy kis lépésekben haladjunk, vagyis
egyszerre egy helyzetben törekedjünk rá, hogy csak egy új céllal, egy új eszközt vezessünk be, lépésrőllépésre megtanítva a használatot. Azt, hogy pontosan melyik gyermeknél, felnőttnél mi számít kellően
apró lépésnek, egy következő tananyagrészben fejtjük ki bővebben.
3. A bevezetés sorrendjének kialakításakor a legfontosabb szempont az, hogy előnyt élvezzenek azok az
eszközök, amelyek valódi, azonnali segítséget jelentenek a leginkább stresszt vagy nehézséget okozó
helyzetekben, vagy azok kialakulásának megelőzésében.
4. Azzal a szimbólumkészlettel kell dolgoznunk, ami a támogatott gyermek vagy felnőtt számára biztosan
érthető, jelentést hordozó, legyen az tárgyi, képes vagy feliratos. A minél önállóbb használatot eleinte
különféle módokon segíthetjük, például gyakran fizikai vezetést is alkalmazunk, amikor megtanítjuk a
napirend használatát. Ezeket az extra segítségeket később teljesen el kell halványítanunk, hiszen a célunk az, hogy a vizuális segítségeket önállóan tudják használni.
5. Különösen a képi és írott szimbólumok használatára igaz, hogy egy-egy fogalmat rajzban időnként csak
nagyon elvont formában tudunk megjeleníteni (pl. mindenféle szimbólumokat kell használnunk, mint
például a nyilak, gondolat- vagy szövegbuborékok, vagy egy szívecske a „szeretet” megjelenítésére). Az
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autizmussal élő emberek közül sokan „konkrét gondolkodók”, így különösen eleinte a vizuális segítségek kialakításánál is törekednünk kell arra, hogy ami megjelenik, az kellőképpen konkrét, könnyen értelmezhető legyen.
6. Az új vizuális támogató eszközök használatát optimális esetben kétszemélyes helyzetben taníthatjuk
meg, majd begyakoroljuk különböző, természetesen előforduló helyzetekben. A vizuális stratégiákkal
megszerzett tudások néha „belsővé válnak” (például a gyermek megtanul átöltözni a testnevelés órára),
ekkor azokat elhalványíthatjuk. Ez azonban nem cél, a vizuális támaszték maradhat állandó egészen
addig, amíg csak segítséget jelent. Ha egy gyermek vagy felnőtt nem használja a vizuális segítséget, vagy
nem segíti őt kellőképpen a célzott önállóság elérésében, akkor fontoljuk meg, hogy jó célt, jó szimbólumot és megfelelő tanítási helyzeteket választottunk-e a megtanítására. Egy jól működő vizuális segítséget az autizmussal élő személy önállóan tud használni bárhol és bárkivel, ahol szüksége lehet rá, ezért
a környezet (szülők és más családtagok, szakemberek és kortársak) számára egyaránt könnyen érthetőnek kell lennie. Ennek érdekében a vizuális segítségek gyakran tartalmaznak egyszerű feliratokat, függetlenül attól, hogy a használója tud-e olvasni. Ez azt is jelenti, hogy ezeknek az eszközöknek a használatát a különböző partnereknek is meg kell tanulniuk, amiben segítséget kell kapniuk a szakemberektől.
7. Figyelnünk kell arra, hogy csak azokat az eszközöket használjuk, amikre valóban szükség van, igyekezzünk lehetőség szerint „összevonni” a különféle eszközöket, például egy mappában tartani őket, hiszen
így könnyebben használhatók önállóan. Ha mindenhol a térben vizuális segítségek vannak felfüggesztve, kiragasztva, olyanok is, amikre éppen nincs szükség, az nagyon zavaró lehet. Például nyáron a
téli holmik képei nem aktuálisak az öltözőszekrénynél.
8. Általában a támogatás megkezdésekor először a napirendet, és párhuzamosan az abban megjelenő aktivitásokban (a munkarenddel és munkaszervezéssel) az önálló tevékenységszervezést segítjük. Ez növeli a környezet megértését, sikerélményeket nyújt, és ezzel a biztonságérzet és az önállóság is erősödik, a stressz csökken. Bármilyen készséget, viselkedést, cselekvési sort, szabályt is tanítunk, mindig
gondolnunk kell arra, hogy a feladat célja legyen érthető a gyermek, felnőtt számára. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a célt, a feladatok végét és a szükséges tevékenységeket egyértelműen jelezzük. A cél
elérésekor a szóbeli dicséretek mellett az adott személy számára – előre vizuálisan is megjelenítve –
motiváló jutalmat, tevékenységet is kínáljunk. Törekednünk kell arra, hogy ezek a jutalmak, megerősítők az adott helyzetben „értelmesek” (funkcionálisak) legyenek, például, ha a tanulási feladatot szünet
követi, amiben előre jelzett módon lehetővé tesszük a kedvenc tevékenységeket (pl. trambulinozást),
akkor ez önmagában motivációt jelenthet.
Számos egyéb szempontot is figyelembe kell vennünk a vizuális segítségek használatakor. Például a kézmosás folyamatábráját elektronikus eszközről vizes kézzel nehéz kezelni, vagy egy többségi osztályban tanuló kamasz nem szívesen venné elő az iskolában nagyméretű, színes képekkel illusztrált, papíralapú, viselkedési szabályokra vonatkozó emlékeztetőjét. A vizuális segítségek tartalmának és „dizájnjának” kialakításakor tehát egyrészt a célnak való megfelelésre, praktikusságra, pótolhatóságra és funkcionalitásra kell
törekednünk. Emellett figyelembe kell vennünk az illető saját kéréseit, igényeit, s olyan jellemzőit, mint
intellektuális képességei vagy az életkora, hogy az eszközök minél jobban „illeszkedjenek” a gyermekhez
vagy felnőtthöz és saját környezetéhez. Fontos, hogy az illető szívesen használja ezeket az eszközöket. A
számos szempontnak való megfelelés nem könnyű, ha elakadnánk, vagy kérdésünk lenne az általunk készített támogatásról, kérjünk segítséget szakembertől!
Vissza az almodul elejére
Vissza a tartalomjegyzékhez
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2.2. almodul: Napirend és vizuális forgatókönyvek

9

2.2.1. A felmérés jelentősége és módja

Ebben a tananyagrészben az egyénre szabott vizuális támogatás megtervezéséhez szükséges felmérésekkel foglalkozunk.
Ahogyan azt már többször
hangsúlyoztuk, az autizmus
nagyon változatos képet mutat. Ám nem csak a különböző
emberek között lehetnek hatalmas eltérések, hanem egy
adott személy viselkedéses
képe is jelentősen változhat
(például az életkor vagy az elsajátított tudás mennyiségének változásával). Elengedhetetlenek tehát az alapos
felmérések a támogatás
megkezdésekor, folyamatában és lezárásakor.
A jó beavatkozás alapja a jól
átgondolt és kivitelezett felméréseken alapuló tervezés.
A felmérések módszerei közül a kikérdezés, a dokumentumelemzés és a strukturált megfigyelés, valamint
ezek kombinációi segíthetnek minket abban, hogy kialakítsunk egyfajta egyénre szabott autizmusbarát
környezetet.
A kikérdezés során információkat gyűjtünk szülőktől vagy más családtagoktól, magától az érintettől vagy
szakemberektől (például korábbi pedagógusoktól, segítőktől).
A korábban született dokumentumok és eszközök (például szakértői vagy diagnosztikus vélemények, szöveges pedagógiai jellemzések, korábban használt vizuális segítségek) elemzése szintén sok információval
szolgálhat a személy társas, kommunikációs, önállósággal kapcsolatos és tanulási képességeiről, viselkedéséről.
A strukturált megfigyelések során úgy rendezzük el a környezetet, valamint olyan feladatok és helyzetek
elé állítjuk az autizmussal élő gyermekeket vagy felnőtteket, amiből információt nyerünk egy szűkebb támogatási területen mutatott készségeiről, viselkedéséről.
Ezekből a felmérésekből megtudjuk többek közt, hogy mi motiválja, mi okoz számára örömet vagy stresszt,
ha stressz éri, hogyan viselkedik, hogyan tud megnyugodni. Megismerjük esetleges szenzoros érzékenységeit, például, hogy a hangos zajokat kerüli és a csillogó dolgokért rajong. Megtudjuk, hogyan kommunikálja
vágyait, szükségleteit, gondolatait és érzelmeit, valamint, hogy milyen kommunikációt ért legjobban, hogy
társas vagy éppen strukturálatlan helyzetekben hogyan boldogul. Kiderül, milyen tevékenységeket tud önállóan elvégezni, mennyi és milyen segítségre van szüksége más dolgokban. A cél, hogy feltárjuk a gyengeségek mellett azokat az erősségeket és kialakulóban lévő készségeket, amelyekre később a fejlesztés, támogatás céljait, eszközeit és módszereit építeni tudjuk.
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A vizuális támogatások megtervezésénél is használunk felméréseket, ez mutatja meg, hogy pontosan milyen célok mentén, milyen formájú (szimbólumszintű) vizuális segítséget érdemes nyújtanunk; hogy a különböző tevékenységek önálló kivitelezéséhez hány lépésből álló és milyen típusú támogatást kell adnunk,
és mindennek a használatát hogyan kell tanítanunk, bátorítanunk.
Az amerikai TEACCH program strukturált megfigyelési protokollokat is ajánl, melyek közül a vizuális támogatás megszervezésében 3 legfontosabb felmérési eljárás a
• a szimbólumszint felmérése
• a munkakészségek és munkaviselkedések felmérése, valamint
• a feladatanalízis
A szimbólumszint mérésből
kiderül, hogy melyik az a
szimbólum, ami könnyen érthető, valódi jelentést hordoz
az adott autizmussal élő ember számára. A valódi megértést nem szabad összetévesztenünk az azonos képek öszszepárosításával! Hiszen annak is ki kell derülnie, hogy az
illető érti-e, hogy egy jel utalhat egy tárgyra, személyre,
cselekvésre vagy fogalomra.
Például egy pohár vagy annak
képe vizuális támogatásként
jelentheti, hogy „ivás következik”, hogy „hozz egy pohár vizet” vagy, hogy „kérek inni”. A szimbólumszint felmérése tehát elengedhetetlen mindenféle vizuális környezeti támpont, segítség készítéséhez és az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök tervezéséhez.
Alapvetően tárgyi, kicsinyített tárgyi, képi, ezen belül fotós és rajzos, valamint írott szimbólum kategóriákat
szoktunk megkülönböztetni. A képi formában különbséget tehetünk méret, színesség vagy a rajz absztrakciós szintje közt (például egy fotó könnyebben értelmezhető, mint egy vonalrajz).
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A munkakészségek és munkaviselkedések felmérésekor megfigyelhetjük, hogy milyen, az önálló tanulást lehetővé tevő készségek és
viselkedések birtokában van az
autizmussal élő személy. Beleértjük a kognitív, akadémikus, finommotoros készségeket éppúgy,
mint az olyan viselkedések megfigyelését, hogy mennyi ideig tud
egy feladatra koncentrálni, képese önállóan dolgozni, tud-e segítséget kérni, vagy érti-e, mikor van
vége a feladatnak. A felmérés
eredményeiből következtethetünk arra, hogy a feladatoknak milyen legyen a tartalmuk, hány lépésből álljanak, meddig tartsanak és hogyan szervezzük meg, milyen vizuális támogatást adjunk ahhoz,
hogy a feladatokat önállóan el tudja végezni.
A feladatanalízis olyan eljárás, amelyben egy cselekvési sorokból álló feladatot (például valakitől elkérni
egy tárgyat vagy fogat mosni) először lépéseire bontunk, majd megkérjük az autizmussal élő személyt,
hogy végezze el azt. Ekkor megfigyeljük, hogy mely lépéseket hogyan, mennyi és milyen segítséggel képes
elvégezni. Ebből tudjuk meg, hogy adott cselekvési sorok önálló elvégzéséhez mely lépéseknél szükséges
segítséget adnunk, milyen típusú és mennyire részletes vizuális segítséget adjunk, hogyan tanítsuk. Például
kiderülhet, hogy a fogmosás összes lépésében kell valamilyen segítség: ekkor választhatjuk, hogy eleinte
csak néhány könnyebb lépés önálló elvégzését tűzzük ki célul, ezekhez adunk vizuális támogatást, míg a
többit fizikailag vezetve támogatjuk. Persze az is lehetséges, hogy a személy csak néhány lépésnél igényel
vizuális segítséget, s ezzel a teljes folyamat önállóvá válik.
A felmérések elvégzéséhez, értékeléséhez, abból fejlesztési célok kitűzéséhez is kérjünk bátran segítséget
szakembertől!
Az alábbi linkeken példákat láthat a különböző vizuális segítségek használatára, melyekről részletesen a
következő tananyagrészekben lesz szó. Megtekintésükhöz regisztráció szükséges.
Látni és érteni – A napirend
Látni és érteni – Önálló főzés vizuális segítséggel
Látni és érteni – Önállóság a mindennapokban vizuális segítséggel
Vissza az almodul elejére
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2.2.2. Napirend
Ebben a tananyagrészben a napirenddel foglalkozunk.
Szinte mindannyian használunk életünk fontos eseményeinek észben tartásához,
követéséhez, megszervezéséhez naptárat, határidőnaplót,
jegyzeteket.
Beleírhatjuk,
hogy mikor kell fogorvoshoz
mennünk, és mettől meddig
leszünk szabadságon. Vizuális
segítséget használunk tehát,
hiszen így nem kell mindent
megjegyeznünk, elég, ha leírjuk a naptárunkba, legyen az
papíralapú vagy digitális, és
később bármikor utánanézhetünk, hogy tudjuk, milyen
teendők várnak ránk másnap, vagy akár a következő hónapban.
Autizmusspecifikus ellátásban, oktatásban is használunk ilyen tevékenység-előrejelzőt, ez a vizuális segítség a napirend. De mit is tud egy jó napirend? Elsősorban a tevékenységek helyével és idejével kapcsolatos
információkat közli a használója számára jól érthető formában. Mint minden más autizmusspecifikus eszköznek, ennek is személyre szabottnak kell lennie.
Ahhoz, hogy használója számára jelentésteli és könnyen használható legyen, számos verzióban készíthetők
el. Több szempontból különbözhetnek: a használt szimbólumok formájában, elhelyezésükben, a követés
módjában és az előre jelzett időtartamban is. Az alábbiakban e fő szempontokat tekintjük át.
A napirendben használt szimbólumok lehetnek tárgyak, képek, írott szövegek is. Hogy hogyan választjuk
ki a megfelelő szimbólumot azzal a „A felmérés jelentősége és módja” című részben foglalkozunk részletesebben.
A napirend tanításának kezdetén összegyűjthetjük egy dobozba a szimbólumokat, és mindig csak egy soron
következőt tevékenység szimbólumát adjuk kézbe, ezzel egyetlen tevékenységet jelezve előre.
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Amikor a napirend segítségével egy adott időtartamot
(egynél több tevékenységet)
jelzünk előre, gondoskodnunk kell arról, hogy jól látható legyen a tevékenységek
sorrendje, illetve azon belül a
használója megfelelően tudja
követni, hogy éppen hol tart.
A napirendben az egyes lépések függőlegesen vagy vízszintesen követhetik egymást, így követésük fentről
lefelé, vagy balról jobbra történik (később egy mobil, lapozható napirendben mindkét
szempontot tudni kell követni). Mindenképp jeleznünk kell azt is, hogy az adott időpontban éppen hol
tartunk. Eleinte ezt úgy tehetjük meg, hogy a gyermek vagy felnőtt az aktuális napirendi szimbólumot a
tevékenysége helyszínére viszi, s ott egy kihelyezett hívóképpel, vagy hívótárggyal egyezteti, ha pedig végzett az adott tevékenységgel, egy „kész” dobozba rakja a szimbólumot, s tevékenységet vált a következő
napirendi lépés segítségével. Később használhatunk különböző jelzéseket: nyíllal, vagy jelölőnégyzettel jelölhetjük az aktuális tevékenységet, de képpel lefelé fordíthatjuk a kész lépések szimbólumát, vagy éppen
kipipálhatjuk, vagy kihúzhatjuk egy papíron, ekkor az aktuális aktivitást a soron következő szimbólum jelzi.
A napirend elhelyezésében is rendkívül változatos lehet. Használhatunk falra, mágnestáblára rögzített,
úgynevezett fix napirendet, de egy mappában vagy okostelefonon mobil, hordozható változatot is.
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A napirend által előre jelzett
időtartam attól függ, hogy az,
akinek készítjük, hány tevékenységet, vagy mennyi időtartamot tud egyszerre átlátni: egyetlen következő
eseményt, a teljes óvodában,
iskolában, munkahelyen töltött idejét, esetleg a teljes
napját, később akár hosszabb
időt is.
Mint minden eszközét, ennek
használatát is meg kell tanítanunk. Ehhez különböző stratégiákat, például fizikai segítséget, szóbeli instrukciókat,
modellálást is használhatunk; azonban amint lehetséges, le kell építenünk az extra segítségeket és ösztönöznünk kell az önálló tevékenységváltást. A napirend használatának tanulási szakaszában az előre jelzett
tevékenységeket nem szabad megváltoztatnunk, hiszen magával a napirenddel teszünk ígéretet az autizmussal élő embereknek arra, hogy a körülöttük lévő világ, környezet kiszámítható, bejósolható, biztonságos, érthető marad.
Később azonban, biztos napirendfelhasználók számára rugalmasabbá tehetjük a napirendet különböző kiegészítő
jelzések használatával. Ilyen
lehet, ha a napirendjében jelezzük, ha egy tevékenység
elmarad, helyette másik
program lesz, esetleg előre
jelezzük, hogy még nem tudjuk, mit fogunk csinálni 15 és
16 óra között, vagy egy időpontra választásokat kínálunk fel. Más, az önállóságot
és rugalmasságot segítő kiegészítő jelzéseket is tartalmazhat egy napirend: pl. időpontokat, vagy más eszközöknek a szükségességét egy adott tevékenységnél
(pl. jelezhetjük, hogy a fogmosás tevékenységnél az illető vigye magával a fogmosás folyamatábráját is a
fürdőszobába). Ha valamilyen ok miatt változás következik be, például szakadó esőben nem lehet a játszó-
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térre menni, helyette időben jelezzük a változást is: például, hogy zenét fogunk hallgatni, így a viselkedésproblémák elkerülhetővé válnak. Fontos szempont az is, hogy a „profi” napirendfelhasználókat bevonjuk
saját napirendjük kialakításába, illetve, hogy választási lehetőségeket is felkínáljunk nekik.
A napirenddel tehát hosszútávon a használója rugalmasságát és önállóságát segítjük elő, miközben egyfajta kommunikáció ez a környezettől, mellyel ígéretet teszünk arra, hogy a láthatóvá tett dolgok, tevékenységek bekövetkeznek.
A napirend felhasználójával együtt változhat, „gazdája” fejlődését követve. Például egy óvodás szemmagasságában rögzített tárgyas napirendje kamasz korára átalakulhat füzetben írott mobil változatra. Amikor
a napirend használójának szimbólumértése már képes vagy írott szintre lép, akkor napirendje is igazodhat
ehhez.
Biztos megértés mellett a napirenden egyre hosszabb időre jelezhetünk előre programokat, és használhatunk hetirendet, határidőnaplót, naptárat is. Ez kifejezetten alkalmas például a különleges alkalmak, mint
a születésnapok, ünnepek, iskolai szünetek előrejelzésére. Az elmúlt, megtörtént események rögzítésére
használjunk naplót (a naplóról röviden a „Vizuális támogatás egyéb formái” című részben esik majd szó)!
Vissza az almodul elejére
2.2.3. Tevékenységszervezés
Ebben a tananyagrészben a tevékenységszervezéssel, vagyis a munkarenddel és munkaszervezéssel foglalkozunk.
Az előző tananyagrészekben
röviden kifejtettük, hogy a
környezet fizikai elrendezése
és a napirend együttesen
megmutatja a tevékenységeket, azok sorrendjét és helyét,
könnyebben értelmezhetővé
téve a kontextusokat és a nap
menetét. Az adott térben elhelyezett eszközök segítenek
arról is gondolkodni, hogy ott
milyen típusú feladatok várnak ránk. Azonban még mindig vannak nyitott kérdések:
Egyes tevékenységeken (napirendi
lépéseken)
belül
pontosan milyen feladatot kell elvégeznem? Mennyi feladatom van? Mennyi ideig fog tartani? Milyen sorrendben kell elvégezni? Hogyan jutok az eszközökhöz? Hogyan kezdjek neki? Hogyan végezzem el? Mikor
van készen?
A válaszok megtalálása, azaz a tevékenységek megszervezése igen nehéz lehet valakinek, aki sajátos módon dolgozza fel a különböző információkat: aki kevéssé tudja társas közvetítés mentén (például szülői,
tanári magyarázatok alapján vagy utánzással) elsajátítani a tevékenységek megszervezéséhez szükséges
készségeket. Akinek problémát okoz sorrendbe állítani egy-egy tevékenység lépéseit és ezekből spontán
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és könnyedén „belső forgatókönyveket” kialakítani, és akinek nehéz egy-egy szituációból a lényeges elemek megragadása, az összefüggések értelmezése. Az autizmussal élő emberekre mindezek jellemzőek lehetnek, gyakran ezért is lehetnek önállótlanabbak egy-egy helyzetben, mint amit egyébként életkoruk,
intellektuális vagy nyelvi képességeik mentén elvárnánk tőlük.
Tevékenységszervezés
A tevékenységek önállóbb megszervezésének eszköze az úgynevezett munkarend és a munkaszervezés.
A munkarend és munkaszervezés vizuális formában segít megérteni, hogy pontosan mi a feladat, meddig
tart és hogyan lehet azt önállóan megoldani. A munkarend a feladat lépéseit, azok sorrendjét mutatja meg,
választ adva a meddig tart kérdésekre is.
A tevékenységszervezésnek alapvetően két formája van. Az egyikben „asztali feladatok” közben alakítjuk
ki a munkarendet és munkaszervezést, ez segít az önálló tanulási és munkajellegű, feladatok elvégzésében.
A másikban különféle, viszonylag kevés elágazást tartalmazó, lineáris cselekvéssorok „forgatókönyveit”
mutatjuk be vizuális formában. Ezek a cselekvéssorok jellemzően (de nem kizárólag) napi életviteli tevékenységek, mint például a felöltözés, a közlekedés, vagy a banki ügyintézés.
Munkarend
Asztali feladatoknál a munka
rendjét megmutathatják előkészített strukturált („cipősdoboz” feladatnak is nevezett) feladatok, mappák elhelyezése, sorrendje; vagy a
tankönyvekben, munka-füzetekben kijelölt feladatok. A
másik gyakori „megjelenése”
a munka-rendeknek az úgynevezett vizuális forgatókönyv, mely különféle szimbólumokkal mutathatja be a
lépéseket. Ilyen forgatókönyvek lehet-nek tárgyas folyamatsorok,
képes
folyamatábrák, vagy szöveges folyamatleírások, tartalmazhatnak mozgóképet, illetve állhatnak ezek kombinációiból is.
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Munkaszervezés
A munkarenden belül a munkaszervezés mutatja meg,
hogy a munkarend egyetlen
tevékenységénél vagy lépésénél hogyan kell kivitelezni
az aktivitást: egy strukturált
feladat rögzített rekeszei például láthatóvá teszik, hogy
hogyan kell dolgokat színek
szerint szétválogatni, vagy
egy tananyagon belül egy
tankönyvben vizuálisan kijelölhető a tanulásban való haladás sorrendje, egy külön
színnel pedig az, amit szó szerint kell megtanulni. Vagyis a
vizuális szervezés a feladatokban használt eszközök világos elrendezését és rögzítését jelenti ezekben az
esetekben, annak érdekében, hogy önmagukban sugallják, mit és hogyan kell tenni. Ezeket a feladatokat
ezért „önmagukért beszélő feladatok” -nak is hívjuk.
A munkaszervezés vizuális instrukciók formájában gyakran jelenik meg a vizuális forgatókönyveken is: a
dián látható folyamatábrán például látható, hányszor kell az illetőnek megsikálnia egy oldalon a fogait.
A munkaszervezés tehát megjelenhet a munkarenden belül, de attól függetlenül is: például egy reggelihez
való megterítésben használhatunk egy olyan alaplapot, ami megmutatja, hogy milyen eszközöket, hova
kell tenni, anélkül, hogy ehhez folyamatábrát használna az, aki terít.
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Vizualizált forgatókönyvek
Ebben a tananyagban – DATA
projektünkhöz igazodva – a
tevékenységszervezésnek azzal a formájával foglalkozunk
bővebben, amikor vizualizált
forgatókönyveket
használunk.
Ezek a munkarendek állhatnak különböző szimbólumokból: tárgyakból, különféle képekből (fotók, vonalrajzok stb.) és írott szövegekből, valamint ezek kombinációiból is. Az infokommunikációs technológiák mindennapivá válásával és a mobil
digitális technológia elterjedésével ma már könnyedén készíthetünk mozgóképpel kiegészített vizuális segítségeket a tevékenységszervezéshez. Ilyen például a videómodell, melyet a tevékenység előtt néz meg
az autizmussal élő személy, majd e modell alapján végzi el az adott cselekvéssort. Egy másik lehetőség a
videóprompt, amit egy „mozgóképes folyamatábraként” is elképzelhetünk, hisz itt az adott helyzetben,
lépésről lépésre mutatják be rövid videók az egyes lépéseket, hasonlóan egy papíralapú folyamatábrához.
A felöltözés lépéseit például jelezhetik egymás melletti kosarakba rendezetten a ruhadarabok (ez tárgyas
folyamatsor), a szükséges ruhadarabok egymás alá helyezett képei (ez folyamatábra), egy rövid videó (ez
videómodellálás) vagy egyszerű leírás (ez folyamatleírás) is. A munkarendeken belül megjelenhet a szimbólumszintben hozzáillesztett munkaszervezés is, az előbbi példánál maradva az öltözködés tárgyas folyamatsorában a ruhák elejét jelezhetjük egy felcsíptetett csipesszel, vagy az öltözködés folyamatleírásának
egyes lépéseinél szerepelhetnek további részletek, melyek a pontosabb, önállóbb feladatvégzést segítik.
A forgatókönyvek elhelyezése is változatos: lehetnek az adott tevékenység helyszínén fix helyre rögzítettek
(például a fogmosás folyamatábrája az otthoni és iskolai fürdőszobában, a tükör mellett jó helyen lehet)
vagy mozgathatók, amit bárhova magával vihet a felhasználója. Ez különösen hasznos, ha az adott tevékenységet, cselekvéssort több helyen is végzi az illető.
Az egyes lépések szimbólumai, csakúgy, mint a napirendeknél, függőlegesen vagy vízszintesen is elhelyezhetők.
Követésének módja is többféle. Lehetséges a folyamat elvégzett lépésének jelölésével: ilyen egy folyamatleírás elvégzett lépésének kipipálása, a tárgyak, képek áthelyezése (például amikor egy kész lépés folyamatábraképét leveszi a sorból) vagy „elfogyása” (például amikor egy tárgyas folyamatsorban a kosarakban
elhelyezett ruhadarabokat felveszi), de az adott lépés jelölésével is (például egy nyíllal a folyamatábra képe
mellett).
Azt, hogy egy munkarend hány lépésből áll, alapvetően a kitűzött cél és az egyénileg szükséges részletesség határozza meg. Egy fogmosás folyamatábra állhat két lépésből azért, mert az illetőnek a teljes folyamatban csak e két lépésben van nehézsége, vagy azért is, mert felméréseink azt mutatják, hogy elegendő
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a folyamat első vagy utolsó két lépését egyelőre önállóan végzendőként megcélozni, s a többit még nem
jelenítjük meg. Amikor a teljes folyamatot jelenítjük meg, az is lehet részletes, vagy kevésbé részletes (egy
fogmosás folyamatát például bemutathatjuk 6-7 nagyobb, vagy 25-30 kisebb lépésben is). A jó forgatókönyveket mindig egyénre szabottan alakítjuk ki, e kialakításhoz adnak további segítséget a felmérésekről
és a kialakításról szóló tananyagrészek.
E forgatókönyvek mindig az adott személy számára, az ő perspektíváját követve készülnek: ez jelenti azt
– amellett, hogy egyes szám első személyben íródnak –, hogy a teljes folyamatok részei nem mindig jelennek meg. Például, ha egy diákigazolvány elkészítéséhez egy gyermek számára készítünk egy folyamatábrát,
az ügyintézéskor nem kerülnek bele azok a lépések, hogy:
• az ügyintéző leolvassa a kártyát
• az ügyintéző kinyomtatja az adatlapot
• anya leellenőrzi az adatokat
• anya aláírja a papírt stb.
Helyette a gyermek folyamatábráján az szerepel majd például, hogy: „Várok, amíg anya az ügyintézővel
beszél”, s ez a lépés kiegészülhet például egy várakozás jellel vagy/és egy időjelzővel vagy/és egy emlékeztetővel, amin pl. ez áll „amíg várok játszhatok a telómon”.
Összefoglalva: a tevékenységszervezés célja, hogy az autizmussal élő gyermekek és felnőttek önállóbban
végezzenek el különféle mindennapi tevékenységeket úgy, hogy vizuális szervezés és/vagy forgatókönyvek
segítik a lényeg kiemelését, a feladat legfontosabb összetevőinek és tulajdonságainak azonosítását, valamint megmutatják a cselekvések sorrendjét és elvégzésének mikéntjét is.
Vissza az almodul elejére
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2.2.4. A napirend bevezetésének főbb lépései
Ebben a tananyagrészben a napirendek bevezetésének főbb lépéseivel foglalkozunk.
Akár szülők, akár szakemberek
kezdenek vizuális támogatást
tervezni és használni, a napirendekkel kapcsolatosan gyakran a legnagyobb nehézséget
az eszköz bevezetése jelenti,
ezért, bár napirenddel foglalkoztunk már egy korábbi részben, e kérdéskört külön is körüljárjuk ebben a tananyagrészben.
A napirenddel foglalkozó részben már részletesen kifejtettük, hogy milyen módon lehet
használata egyénre szabott, s
erre példákat is mutattunk.
Alábbiakban egy olyan lépéssort mutatunk be, melynek segítségével bátran segíthetjük a napirend bevezetését. Ezt nem feltétlen kell az első lépéstől elkezdeni, hiszen vannak olyan esetek, ahol a napirenddel
való első találkozás már egy egész óvodai, iskolai napra, vagy egy egész otthoni délutánra szól. Mégis segítség lehet abban, hogy egy biztonságos, fokozatos bevezetést tervezzünk meg. Segíthet abban is, hogy
ha úgy látjuk, hogy az önálló napirendhasználat nem alakul a megfelelő ütemben, akkor megvizsgálhassuk,
hogy nem „szaladtunk-e túl gyorsan előre”, s mi lehet az a pont, ahova érdemes visszalépnünk a biztonságos használat érdekében. Amikor egy-egy új lépést tanítunk, mindig használjunk annyi és olyan extra segítséget (például rövid szóbeli magyarázatokat, fizikai vagy gesztusos promptokat, modellálást), amivel a
napirend használója sikeres lehet, és hibák nélkül tanulhatja meg az új lépéseket. Ezeket a segítségeket
fokozatosan halványítsuk, majd hagyjuk el. Amikor egy gyermek vagy felnőtt megtanulta és önállóan használja az adott lépést, hagyjuk, hogy gyakoroljon, élvezze a sikert és az önállóságot, mielőtt egy újabb lépést
vezetnénk be. A napirendet segítségnek szánjuk, fontos tehát, hogy használata ne jelentsen állandó „feladatmegoldást”, illetve ne kívánjon nagy erőfeszítést. Az itt tárgyalt 6 lépés sokkal kisebb elemekre is bontható, ezért nem biztos, hogy erre támaszkodva megtaláljuk a megoldást egy-egy elakadásnál, ilyenkor bátran kérjük szakember tanácsát!
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A napirendi lépéseket eleinte
nem feltétlenül ütemezzük,
sorrendezzük: elkezdhetjük
azzal, hogy a soron következő
tevékenységnél használandó
egy jellemző tárgyat (például
a szabadidőben a kedvenc játékot, vagy tanulási feladatnál a strukturált feladatban
használt eszköz egy darabját), vagy a tevékenység napirendi szimbólumát (például a
szabadidőt jelző képet) a
gyermek vagy felnőtt kezébe
adjuk és a tevékenységvégzés helyszínére kísérjük. Ott
azután ő használhatja az adott
tárgyat, vagy a szimbólumot egy azzal azonos (gyakran kép esetén felnagyított verziójú) hívótárgyhoz vagy
hívóképhez egyezteti. A tevékenység végeztével a következő tárgyat vagy szimbólumot adjuk, és ösztönözzük a tevékenységek közti váltást.
Amikor a gyermek vagy felnőtt már érti, hogy az adott szimbólum a tevékenységet jelenti (például már
tapasztaljuk a viselkedésében, hogy vált a tevékenységek között, mert a megkapott szimbólummal elindul
egyéb segítség nélkül a következő aktivitás helyszínére), elvárhatjuk, hogy önállóan váltson a tevékenységek közt. Ezt gyakoroljuk és hagyjuk, hogy a gyermek vagy felnőtt élvezze az önállóságát.
Ezután elkezdhetjük egy központi helyre kihelyezve a napirend idői szervezését, ütemezését: például kiteszünk
két kosarat és belerakunk két
következő szimbólumot ezzel
jelezve, hogy „előbb és azután”. Ekkor az autizmussal
élő személynek több dolgot is
meg kell tanulnia: visszatérni
a tevékenység végén a napirendhez, jó sorrendben elvenni a szimbólumot. A napirendhez való visszatérés
megtanításakor
gyakran
használunk
úgynevezett
„tranzit kártyát”, ami a tevékenység végén egy jelzés arra, hogy vissza kell menni a napirendi táblához/ko-
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sárhoz/mappához. Szintén a „napirendhez való visszatérést” segíti, ha megtanítjuk, hogy az elvégzett tevékenység szimbólumát a napirendnél egy erre szolgáló dobozba tegye. Eleinte célszerű, ha csak néhány
féle, rövid időtartamú tevékenységet jelzünk: azért is, hogy legyen alkalom begyakorolni a napirenddel az
önálló váltásokat, és azért is, mert eleinte gyakran csak rövid ideig tudnak a személyek egy-egy tevékenységre összpontosítani.
Ha az ütemezett napirendben már önállóan megy a váltás, növelhetjük az időtartamot (a lépések számát)
és a tevékenységek sokféleségét egészen addig, míg az egész nap láthatóvá nem válik. Fontos, hogy amíg
idáig eljutunk, addig ne változtassunk azokon az elemeken, amit a gyermek/felnőtt már látott, mert ez azt
jelenhetné számára, hogy amit ígértünk és ő biztosnak vélt, az mégis változhat, ez pedig stresszt okozhat,
és megnehezíti a napirend lényegének megértését.
Ha a gyermek vagy felnőtt
már önállóan kezeli a napirendjét, elkezdhetünk lassanként bevezetni olyan elemeket, amelyek a napirend rugalmasabb használatát segítik. Ilyenek az előre jelzetten
„elmaradó” tevékenységek:
ne vegyük ki ilyenkor a szimbólumokat a napirendből,
hanem tegyünk rá egy áttetsző fóliát, amelyen például
áthúzás jel van és tanítsuk
meg a gyermeket, hogy ezt a
tevékenységet „ugorja át”).
Jelezhetjük előre a „bizonytalanság”-ot is a napirendben. Ezt például úgy tehetjük, hogy hagyunk egy üres „szimbólumhelyet”, azt
üzenve, hogy „itt lesz valami, de még nem tudjuk micsoda”. Mivel ezek a változások stresszel járhatnak,
célszerű tervezetten bevezetni, s eleinte olyan programot „elhagyni”, mely nem tartozik a kedvencek közé,
vagy épp olyannal kiegészíteni, ami kedvelt.
Számos más jelzéssel is kiegészíthetjük a napirendet, amiben jelezzük, hogy mi vár rá: például annak a
fotójával egészítjük ki, aki az iskolába érkezik érte, vagy figyelmeztetjük, hogy adott napirendi pontnál milyen egyéb vizuális segítségeket használjon.
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Gyakran, amikor már jól tudnak
a gyerekek vagy felnőttek egy
napon belül tájékozódni, felmerül az igény, hogy „távolabbra” is tudjanak tekinteni
és tervezni, ezért szükségük
lehet hetirendre, határidőnaplóra, naptárra is.
Hogy milyen elemeket, kiegészítőket használunk, attól
függ, hogy az adott gyermeknek vagy felnőttnek mi segít,
hogy sikeresebb, önállóbb legyen, és nagyobb biztonságban érezze magát, illetve,
hogy a családjában vagy az intézményben, munkahelyen mi
„praktikus” ahhoz, hogy a napirend ne egy állandó figyelmet igénylő feladat, hanem valódi segítség lehessen. Fontos lehet az is, hogy a napirend összeállítását közösen végezzük, ezzel támogatva a később akár
teljesen önálló „téri-idői tervezést”.
Vissza az almodul elejére
2.2.5. A vizuális forgatókönyvek kialakításának főbb lépései
Ebben a tananyagrészben a vizuális forgatókönyvek kialakításának főbb lépéseivel foglalkozunk.
A vizuális forgatókönyvek használata kapcsán a legnagyobb
nehézséget az egyénre szabottsághoz való eljutás, vagyis a
megfelelő kialakítás szokta jelenteni a szülők és szakemberek számára, ezért, bár a munkarenddel foglalkoztunk már
korábban, e kérdéskört külön is
körüljárjuk ebben a részben.
A felmérésről és munkarendről
szóló tananyagrészekben már
volt szó a vizuális forgatókönyvek kialakításáról, ebben a tananyagrészben összegezzük azokat a lépéseket, amelyek mentén
valóban egyénre szabott, az önálló tevékenységszervezést támogató eszközöket tudunk kialakítani.
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1. Az első lépés a tevékenység kiválasztása. Fontos, hogy olyan tevékenységeket válasszunk, amelyek
gyakran fordulnak elő, és a nem megfelelő önállóság az adott helyzetben valódi probléma az autizmussal élő személy és környezete számára. Az adott tevékenység is különböző „méretű” lehet. Például, ha
az esti tisztálkodásban szeretnénk támogatást nyújtani, lehet, hogy egy több tevékenységből álló komplex tevékenységsort (pl. zuhanyozás, fogmosás, szennyes kivitele) tűzünk ki célul, de lehet, hogy csak
egy elemét (pl. fogmosás), a konkrét fejlesztési cél pedig majd ennél is szűkebb lehet a felmérést követően. A gyermekről, felnőttről való előzetes vagy korábbi információink segítenek eldönteni, hogy mi a
releváns és reális cél és tevékenységnagyság.
2. Ezután elvégezzük a felméréseket: a feladatanalízis mentén megtudjuk, hogy mely lépéseknél, milyen
segítségekre van szükség. A szimbólumszint mérése megmondja, hogy milyen szimbólumok lesznek jelentésteliek a gyermek, vagy felnőtt számra.
3. A felmérések alapján megtervezzük a célokat: például „fogmosáskor a gyermek tudja megtölteni langyos vízzel a fogmosópoharát és fogkrémmel megkenni a fogkeféjét képi vizuális segítséggel” vagy „a
felnőtt képes legyen folyamatleírása segítségével 60 percen belül lezuhanyozni, fogat mosni és kivinni
a szennyesét”.
4. Ezután a célnak megfelelően megtervezzük és elkészítjük magát az eszközt, ami – többek között – lehet
tárgyas folyamatsor, folyamatábra, folyamatleírás, vagy videómodell (tervezéskor meg kell írnunk a
végleges folyamatleírásokat a videók forgatókönyvét) is. Ne feledjük azonban, hogy egy felmérésből
nem mindig vizuális forgatókönyvek használata következik! Lehet, hogy a fizikai környezetet kell máshogyan elrendezni, vagy egyszerűbb vizuális instrukciókat kell használni (például a fogmosópohárra egy
vonalat kell csupán rajzolnunk filccel ahhoz, hogy a „megfelelő mennyiségű vizet töltsön bele” célt elérjük), esetleg más tanítási technikát (például fizikai promptokat) kell használnunk; vagy ezeket kombinálnunk kell. Néha az egyszerűbb megoldások is célra vezetnek, fontos, hogy minél kevésbé bonyolítsuk
a támogatást! Ha vizuális forgatókönyvet választunk, a tervezést az eszköz elkészítése követi. A vizuális
támogatásokat érdemes tartós anyagból készíteni, bevonni (például laminálni), mert a gyakori használattól gyorsan tönkre mehetnek. Fokozottan igaz ez olyan tevékenységekben, ahol nedves dolgokat
használnak közben, ilyen például a kézmosás, a fogmosás, vagy a teakészítés. A képi eszközök esetében
érdemes digitális mentéseket készíteni, tárgyak esetén pedig több azonos tárgyat „raktáron tartani”,
hogy könnyen tudjuk pótolni az eszközöket szükség esetén.
5. Az eszközt ezután rendelkezésre kell bocsájtani, s gyakran egy rövid tanítási folyamat következik. A
tanítás során különböző segítségeket használhatunk: ez lehet csupán fizikai jelenlét, a lépésre figyelmeztető gesztus, vagy fizikai vezetés is. A tanítás során törekedjünk a lehető legkevesebb extra segítség
használatára, ugyanakkor juttassuk el a gyermeket vagy felnőttet a sikeres tevékenységkivitelezéshez
és használjunk különböző megerősítőket (dicsérjük meg és/vagy adjunk jutalmakat).
6. Ahogy az autizmussal élő személy egyre ügyesebb lesz a vizuális segítségek használatában, a többi segítséget fokozatosan, de a lehető leggyorsabban le kell építeni, hogy valóban önállóan tudja megoldani a feladatát. Ez a célunk, az önálló feladatvégzés.
7. Ezután biztosítanunk kell ezekhez a tevékenységekhez a gyakorlási és általánosítási lehetőségeket:
például, ha már az óvodában megtanul egy folyamatábrával fogat mosni, készítsük el otthonra és a
nagymamához is.
8. A fejlesztési időszak végén mérjük fel újra feladatanalízis segítségével az önállóságot az adott tevékenységben, s ha szükséges, módosítunk a vizuális forgatókönyvön: például összevonhatunk már jól menő
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lépéseket, bővíthetjük új elemekkel a tevékenységet. A vizuális támaszték addig kell, amíg csak az autizmussal élő személynek szüksége van rá, ezért annak elvétele nem cél.
A vizuális forgatókönyvek többnyire egyedileg, egy „felhasználó” számára készülnek, de olykor egy egész
csoport számára készítjük el bizonyos események, tevékenységek munkarendjét (például a közös karácsonyi vagy szülinapi ünnepségét). Az alapszabály, hogy ilyenkor csoport azon a tagjának szimbólumszintjéhez
és részleteségi igényéhez igazítjuk a vizuális segítséget, akinek legmagasabbak a támogatási szükségletei,
mert azt a többiek is fogják érteni. Ez azonban nem mindig célszerű: például, ha egy évzáró ünnepély menetrendjét jelenítjük meg, és a tanulók zöme képi alapú munkarendeket szokott használni, várhatóan azt
is fogják „keresni” ebben a helyzetben is. Ilyenkor biztonságosabb a képi támogatást használni, azok számára, akiknek viszont ez nem értelmezhető, elkészítjük egyedileg a (például tárgyas) munkarendet.
Az is előfordul, hogy egy korábban már használt és elkészített munkarendet felhasználunk újra egy másik
gyermek vagy felnőtt támogatásában, ekkor a felmérése alapján meg kell fontolnunk, hogy mely lépések
kihagyhatók, átalakítandók, vagy épp mely lépésekkel kell kiegészíteni ahhoz, hogy az illető számára megfelelő legyen.
A jó vizuális forgatókönyv elkészítése komplex feladat, mind a felmérésekhez, mind az eszközök megtervezéséhez és bevezetéséhez bátran kérjük szakember segítségét!
Vissza az almodul elejére
Vissza a tartalomjegyzékhez
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2.3. almodul: Vizuális támogatás egyéb formái
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2.3.1. Egyéb vizuális támpontok
Az előző tananyagrészekben részletesen tárgyaltuk a strukturált oktatás „ABC” -jét, alapvető eszközeit: a
tér-struktúrát, a napirendet és a vizuális tevékenységszervezést. Ezek az eszközök segítik az önállóságot,
és érzelmileg biztonságos közeget nyújtanak az autizmussal élő emberek számára.
Ebben a tananyagrészben néhány olyan egyéb vizuális támpontot mutatunk be röviden, melyeket gyakran használunk arra, hogy kiegészítsük további könnyen érthető „válaszokkal” ezt az alapvető közeget.
A tananyagrész első felében szó esik olyan, az előzőekben megismert közeg kiegészítésére szolgáló eszközökről, amik választ adnak a „Miért tegyem?” és a nyitott végű, kevésbé strukturált helyzetekben a „Meddig tart?” és a „Mit csináljak?” kérdésekre.
A második felében pedig bemutatunk néhány, az autizmusban fejlesztési kulcsterületeknek számító szociális és kommunikációs támogatásban használt vizuális támpontot. Ezek célja az önállóság növelése a társas kontextusokban, s a válaszok megadása a „hogyan viselkedjek?” vagy a „mit kellene mondanom?” kérdésekre.
Egy következő tananyagrészben példákkal szolgálunk olyan komplex technikákra, amelyek célja szintén a
szociális és kommunikációs megértés támogatása, és vizuális stratégiákat (is) használnak.
Motiváció, pozitív megerősítés, jutalmazás
A tipikusan fejlődő gyerekeket
gyakran szüleik, tanáraik dicsérete, a nekik való megfelelés vágya motiválja, a kamasz
és felnőtt korban is gyakran az
elismerés, a siker vágya hajt
minket előre. Autizmussal élő
gyermekek és felnőttek számára a mentalizáció nehezítettsége miatt a „társas elismerés” nehezen értelmezhető, túlságosan elvont,
absztrakt jelenség, fogalom
lehet. A társas megerősítést
ezért gyakran pozitív, külső
megerősítőkkel egészítjük ki. A
pozitív megerősítés (ami kezdetben gyakran tárgyi vagy tevékenységbeli jutalom) előrejelzése megnyugtató, örömteli érzés lehet, emellett fenntarthatja a kívánatos viselkedéseket, ha tudom és látom, hogy a
nehéz feladat végén egy kedvelt dolog vár. A jutalom lehet azonnali, ekkor a feladat végén rögtön hozzájut
a kívánt vagy választott tárgyhoz vagy tevékenységhez, illetve késleltetett, például, ha „jutalompontokat”
gyűjt, amiket később válthat be valamely kedvelt dologra. A megerősítőket vizuálisan is megjelenítjük például a feladat végén, az azonnali jutalom képét beilleszthetjük a munkarendbe, vagy késleltetett jutalom
esetén kialakítunk egy „pontgyűjtő táblát”.
Vissza az almodul elejére
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Idő és várakozás
Bár a napirend és a munkarend
választ ad a mikor és meddig
kérdésekre, a nem strukturált,
nyitott végű helyzetekben (mint
a szabadidő vagy várakozás valamire) szintén fontos lehet, hogy
beláthatóak legyenek. A mindennapi életben is használunk
különböző időjelzőket (például
karórát, konyhai „tojásfőző”
órát) és idői emlékeztetőket
(például a telefonon beállított
emlékeztetőket), amelyek arra
figyelmeztetnek, hogy néhány
perc múlva kezdődik egy megbeszélés, vagy el kell indulnunk valahova. Ezek az eszközök segítik, hogy belássuk az idő múlását, hogy megszervezzük a tevékenységeinket,
s hogy felkészüljünk egy következő tevékenységre, és az arra való váltásra. Ez az igény fokozottan jelentkezhet autizmussal élő személyeknél, akiknek különösen nehéz lehet megszervezni viselkedésüket, vagy
tevékenységet váltani.
A hagyományos analóg vagy digitális órák nem mindenki számára eléggé jól érthetőek (ha valaki ilyet használ, akkor is megjelenítjük az időtartamokat vagy időpontokat a napi- és munkarendekben). Ma már sokféle „gyári” vizuális óra áll rendelkezésünkre, válogathatunk a különböző méretű és kialakítású „alternatív
időjelzők” között (pl. visszaszámlálók, különböző megjelenésű konyhai időjelzők, homokórák és ezek digitális változatai), emellett „házilag”, papíralapon, vagy tárgyakkal is gyorsan előállítható egy olyan eszköz,
amivel az idő múlását szemléltethetjük.
A várakozás (például amikor várunk a buszra, a boltban, az orvosi rendelőben vagy épp a csoportos foglalkozás, a közös ebéd kezdetére) különösen nehéz helyzet lehet. Nem csak azért, mert sokszor nem látható
előre, hogy az meddig tart, hanem azért is, mert ahhoz, hogy nyugodtan tudjunk várni, be kell látni annak
célját, illetve tudni kell, hogy mit tehetünk várakozás közben. Autizmussal élő emberek számára az ilyen
nyitott, bizonytalan helyzetek különösen nagy stresszt okozhatnak. Érdemes vizuálisan megjeleníteni egyrészt, hogy „ez egy várakozási helyzet”, másrészt, hogy hogy meddig tart (ez megjeleníthető úgy, hogy
jelezzük a várakozás célját, s ekkor cél eléréséig tart, vagy időjelzőt is használhatunk, ha pontosan tudjuk
becsülni az időt), harmadrészt pedig, hogy mit lehet várakozás alatt csinálni (például készíthetünk egy fotóalbumba kedvelt témák képeiből egy válogatást és ezt lehet nézegetni, vagy olvashatunk, játszhatunk a
telefonunkon).
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Választás
Ahhoz, hogy egy nyitott (például
szabadidős) helyzetben választani tudjunk egy megfelelő tevékenységet, vagy akár a fagyizóban egyet a sokféle kedvelt íz
közül, rugalmas gondolkodás és
a helyzetek pontos, sokszempontú értelmezése szükséges. A
nehézségek fokozódhatnak a lehetőségek gyarapodásával. Az
előző példánál maradva, ha kétféle fagyi van abból könnyebb
választani, mint 20 féléből. Még
bonyolultabb a helyzet, ha szabadidőben ki kell választanunk,
mit szeretnénk csinálni. Ekkor
ugyanis számba kell tudni venni, hogy mi az, amiből egyáltalán választhatunk – és az iskolai szünetben
aligha választhatjuk, hogy akármikor kimenjünk az udvarra vagy, hogy hazamenjünk játszani az X-boxon. A
kínálat vizuális megjelenítése úgynevezett választókkal valósítható meg. Tárgyas szinten megfelel, ha például egy dobozba gyűjtjük az iskolai szünet eltöltésére alkalmas eszközöket. Képi szintű vagy szöveges választótáblákkal is segíthetjük a döntést. Ezek az eszközök megkönnyítik, hogy ne a végtelennek tűnő lehetőségek közül kelljen választani, illetve ötleteket nyújthat a változatosabb aktivitásokhoz.
Amikor a megértést és viselkedést támogató, autizmusbarát környezetet szeretnénk kialakítani, a társas
és kommunikációs helyzeteket is „akadálymentesítenünk” és támogatnunk kell. Ehhez szintén gyakran
használunk – egyéb technikák mellett – vizuális támogatást is.

A szociális viselkedés megértéséhez és a társas helyzetekben való megfelelő viselkedéshez nagy mennyiségű láthatatlan és „nem megfogalmazott” szabályt kell gyorsan és intuitív módon tekintetbe vennünk,
rugalmasan alkalmazva azokat egyes szituációkban. Az autizmus következménye, hogy ezeknek a szabályoknak gyors, intuitív felismerése és elsajátítása korlátozott, így ezek között a ki nem mondott szabályok
között kiigazodni nagy kihívás, előfordul, hogy segítség nélkül lehetetlen. A vizuális kulcsingerek „láthatóvá
teszik a láthatatlant”, melyek segítségével az autizmussal élő személy egyrészt képessé válhat a megfelelő
nyelvi, kommunikációs, szociális és érzelmi információk kiemelésére, másrészt konkrét, azonnali kulcsokat
és hosszútávú stratégiákat kaphat ahhoz, hogy mit kell tenni vagy mondani, így önállóbbá és sikeresebbé
válhat a társas helyzetekben.

30

Kommunikációs és társas emlékeztetők
A kommunikációs emlékeztetők segíthetnek például „megsúgni”,
hogy mit kellene mondani, vagy
éppen megérteni azt, amit mások kommunikálnak felénk. Ezeknek az emlékeztetőknek számos
formája és használati módja lehet. Ilyen például az egyszerű
„kommunikációs
kulcskártya”
(például a tanulási feladat munkarendjének végén emlékezteti a
gyermeket, hogy jelezze, hogy
készen van, és kérje meg a tanárát a feladat ellenőrzésére).
Vagy az úgynevezett augmentatív és alternatív kommunikációs
eszközök, amelyek a nem, vagy alig
beszélő gyermekeknél helyettesíthetik a beszédet (az előző példánál maradva ekkor a gyermek egy képi
szimbólumot ad át a tanárának, amin a „készen vagyok” szimbóluma szerepel). De ilyenek a kommunikációs forgatókönyvek is, amelyekben már a beszélgetés más aspektusait is gyakran megjelenítjük (pl. hogyan
szólítunk meg valakit, vagy hogyan reagálunk egy hozzánk intézett kommentre).
Az autizmussal élő személy felé irányított kommunikációt is adaptáljuk, hogy az átadni kívánt információ
számára jól feldolgozható legyen: a nyelvi és társas közvetítés egyszerűsítése mellett vizuális támasztékokkal is kiegészíthetjük az üzeneteinket. Erre az autizmussal élő gyermekek és felnőttnek többségének szüksége lehet, függetlenül attól, hogy milyenek a nyelvi képességeik.
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A vizuális „társas emlékeztetők”
és úgynevezett „viselkedési szabályok” a szociális viselkedés
íratlan, de fontos szabályaira
emlékeztetik a használójukat
egy adott helyzetben. Ezeken a
környezet által helyesnek tartott, reális célviselkedéseket jelenítjük meg, s a cél elérésekor
megerősítjük e viselkedéseket
(nem ritkán jutalmakat is használunk).
Ezek az emlékeztetők tehát segítenek abban, hogy mit kellene
vagy lehet tenni és mondani egy
adott helyzetben, illetve hogyan
érdemes viselkedni. Hangsúlyozzuk azonban, hogy egyáltalán nem cél, hogy egy autizmussal élő ember
minden esetben „kiszolgálja” a környezet elvárásait. Nagyon fontos, hogy csak a számára is lényeges és
értelmes elvárásokat közvetítsük felé, valamint, hogy a társas környezetet is formáljuk az autizmussal élő
ember sajátos „elvárásaihoz”, szükségleteihez.
Vissza az almodul elejére
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2.3.2. Vizuális támogatás egyéb formái
Az előző tananyagrész második felében bemutattunk néhány szociális és kommunikációs támogatásban
használt vizuális támpontot. Ebben a tananyagrészben példákkal szolgálunk olyan komplex technikákra,
amelyek célja a szociális és kommunikációs megértés támogatása, és vizuális stratégiákat (is) használnak.
Ez jelenti egyrészt a társas és
kommunikációs helyzetek jobb
megértésének
támogatását,
másrészt konkrét stratégiák
használatának
ösztönzését.
Vagyis e technikák – túlmenve a
„Hogyan viselkedjek?” vagy a
„Mit kellene mondanom?” kérdések megválaszolásán – már
arra is megpróbálnak válaszokat
adni, hogy „Melyik helyzetben
kell így viselkednem?” „Miért
kell így viselkednem? „Hogyan
szoktak az emberek általában
viselkedni, és miért?”. Ezek a
technikák tehát gyakran már
hosszútávú megoldásokat, stratégiákat és rugalmasabban alkalmazható társas viselkedéseket tanítanak.
Használatuk fiatalabb életkorú vagy fejlődési korú gyermekek és felnőttek esetében csak korlátozottan,
sok adaptációval lehetséges.
Számos olyan komplexebb fejlesztési technika létezik, amely vizuális megjelenítésekre is támaszkodik, s
amelyekkel nagyon különböző társas és kommunikációs készségeket, viselkedéseket, és ezek hosszútávú,
stratégiaként való használatát célozzuk. Alábbiakban erre mutatunk néhány, a magyar gyakorlatban is
gyakran használt példát.
A saját és mások érzelmeinek megértését elősegítő programok egyik alapvető eleme a különböző formákban vizualizált „érzelmi hőmérő”. Ez az eszköz vizuális formában jeleníti meg az érzelmeket és esetleg azok
intenzitását. Az érzelmek felismerése után gyakran olyan stratégiák kialakítására törekszünk, amelyek a
saját érzelmek „kezelését” (pl. a stressz csökkentését), vagy mások érzelmeinek felismerése mentén viselkedésük bejóslását és az erre való „válaszok” kialakítását támogatják.
A Carol Gray által kifejlesztett Szociális Történet technika olyan egyénre szabott, rövid történetekkel dolgozik, amelyek érthető formában írnak le egy helyzetet, fogalmat vagy szociális készséget az autizmussal
élő személy számára. A Történetek célja a szociális megértés fejlesztése, a társas szituáció kulcsingereinek
kiemelése, és a lehetséges válaszok, megoldások megfogalmazása. A Történetek alapvetően az érintett
személy nézőpontjából közelítik meg és írják le a társas helyzetet, ám igen hasznosak lehetnek a szociális
szituációban részvevő „másik” számára, amennyiben segítségükkel ő is képes lesz jobban értelmezni az
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autizmussal élő személy viselkedéseit. A Történetek rövid, könnyen érthető szövegek, amit gyakran egészítenek ki képek is.
Szintén gyakran alkalmazott
módszer a társas és kommunikációs támogatásban az úgynevezett képregénytechnika
(máshol
buborékmódszer,
rajzbeszélgetés). Ebben valóban „képregényszerűen” gondolat- és szóbuborékokkal,
színek használatával, a helyzetek lerajzolásával, vizualizált
formában mutatjuk be, hogy
egy-egy helyzetben az emberek mit éreznek, gondolnak,
vagy mondanak. Ez a technika
is sokféle célt szolgálhat, például segítheti egy problémás
társas helyzetben a szereplők érzéseinek és gondolatainak megértését, vagy éppen megtámogathatja az
együttműködést másokkal egy közös cél érdekében.
A mentalizációs (naiv tudatelméleti) képesség fejlesztésére több programot is kifejlesztettek. Rendkívül jól
használható például a Patricia Howlin és munkatársai által kidolgozott, „Miként tanítsuk az elme olvasását
autizmussal élő gyermekeknek?” című, magyar nyelven is elérhető tananyag. A szerzők szerint a mentalizáció direkt fejlesztésére elsősorban azért van szükség, mert ez ad értelmet a társas viselkedésnek és a
kommunikációnak (például a kommunikatív szándék megértésével). Feladatsoraikban erősen támaszkodnak a vizuális megjelenítésre.
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Szintén számos variációja lehet az úgynevezett Szociális
készségfejlesztő csoportoknak (ezek közül az egyik a hazai fejlesztésű „Babzsák fejlesztő Program”). A csoportos helyzetekben a korábbiakban bemutatott vizuális támasztékok szinte mindegyike
megjelenhet a csoportos aktivitások megszervezéséhez
és a társas és kommunikációs
célok megvalósításához.
Az Én-könyvek egyfajta
egyénre szabott szociális
munkafüzetnek tekinthetők,
melyekben összegyűjthetők az egyszerű adatok, tulajdonságok mellett azok a vizualizált, társas megértést
támogató stratégiák is, amiket az illető használ, például szabályok, szociális körök, szociális történetek. Ez
a gyűjtemény segít tulajdonosa számára „egyben látni” az őt körülvevő társas világot, elhelyezve benne
önmagát, és így hosszútávon könnyebbé válhat eligazodni a „saját életében” és a társas helyzetekben. A
Személyes Naplóba napi szinten gyűjthetők a konkrét történések a gyermeknek vagy felnőttnek megfelelő
szimbólumszintű bejegyzésekkel (beragaszthatóak tárgyak, mint egy csokipapír vagy egy elkészített feladat, de készülhet képekkel vagy írott formában is). Használatának sokféle területen, sokféle célja lehet:
az élménymegosztás támogatásától az idői előrejelzésen át az önismeret növeléséig. Az Én-könyvet és Személyes Naplót az autizmussal élő személlyel és az őt körülvevő partnerekkel közösen formáljuk, digitális
verzióik videókat (velük történt eseményekről vagy társas és kommunikációs helyzetek videómodelljeit) is
tartalmazhatnak.
A tananyagban számos példával találkoztunk, ahol vizuális kulcsingerekre alapuló, vagy azokat bevonó tanítási stratégiákat használunk a társas és kommunikációs fejlesztésben: kulcskártyák, szociális forgatókönyvek, szociális történetek, videó segítségével történő modellálás, vizuális szociális instrukciók, szabályok vizuális ábrázolása, relaxációs kulcsingerek vagy Én-könyv, Napló formájában is megjelenhetnek, és
akár egyéni, akár csoportos formában használhatók. Meg kell jegyeznünk, hogy – mint minden más területen is – a célzott készségeket funkcióban érdemes gyakorolni, az értelmetlen tréningezés nem vezet
eredményhez. Szintén korlátot jelent, hogy az élet minden területére kiterjedő, végtelen számú társas és
kommunikációs viselkedést, azok szabályait nem tudjuk (és nem is feltétlenül akarjuk), megtanítani egy
igen véges időben. Ezért itt is az adott személy számára legszükségesebbeket kell megpróbálnunk konkréttá, láthatóvá tenni. Az egyénileg kitűzött célok mentén, azokhoz választott módszerekkel és segédeszközökkel, megfelelően óvatosan ütemezve (kis lépésekben) kell a támogatást felépítenünk. Jól látható,
hogy ezek a módszerek és a használt vizuális segítségek (és azok kombinációi egymással és más tanítási
módszerekkel) rendkívül változatosak.
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Mindezért kialakításuk és használatuk igen komplex és egyedi, ezért a felmérésekhez, a célok kitűzéséhez
és hierarchizálásához, a szükséges módszerek és eszköz kiválasztásához, egyénre szabott kialakításhoz és
használatához mindenképpen érdemes szakember tanácsát kérni.
Vissza az almodul elejére
Vissza a tartalomjegyzékhez

A képeket az Autizmus Alapítványnál készítettük, köszönjük, hogy felhasználhattuk.
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