
Ismertető – Autizmus spektrumzavarok 

 

Az autizmus szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely egész 

életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Ez lehet igen súlyos, járulékos fogyatékosságokkal 

halmozott sérülés, illetve többé-kevésbé kompenzált állapot. A súlyosan érintettek egész életen át 

teljes ellátásra, a jó képességűek egyénileg változó támogatásra szorulnak. 

Az autizmus spektrumzavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett 

ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának 

következményei. Az autizmus korai diagnosztizálása kiemelt fontosságú. 

Az autizmus spektrum zavar fogalmába több diagnózis tartozik: 

 gyermekkori autizmus, 

 Asperger-szindróma, 

 atípusos autizmus, 

 nem meghatározott pervazív fejlődési zavar 

 egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar. 

Amennyiben egy gyermeknél felmerül az autizmus spektrum zavar gyanúja, autizmus specifikus 

kivizsgálásra kerül sor. A sajátos nevelési igény tényét a megyei szakértői bizottság állapítja meg, 

komplex orvosi, gyógypedagógiai, pszichológiai vizsgálat alapján. A bizottsági diagnosztikai 

munkában az elsődleges cél a szülői aggodalmakra történő gyors reagálás, a tünetek azonosítása, az 

információkhoz való hozzáférés biztosítása, a diagnosztikus folyamat elindítása.  

Feladatunk a gyermekek/tanulók sajátos nevelési igényének megállapítása, igazolása, az ellátási forma 

kornak és állapotnak megfelelő meghatározása, illetve a nevelési-oktatási intézmény kiválasztása és a 

feltételek ellenőrzése. 

A szakértői vélemény és javaslatok elkészítésében, a családdal történő részletes konzultációban és a 

gyermek nyomon követésében az egyetlen autizmus specifikus szempont, hogy felkészült, 

autizmusban jártas szakemberek tervezzék és támogassák a gyermek individuális szükségleteinek 

megfelelő ellátási forma kialakítását. A Bizottságunk által készített szakértői vélemény tartalmazza 

azokat az általánosan alkalmazott elemeket, amelyek alapján bármely sajátos nevelési igényű gyermek 

korai fejlesztése vagy nevelése, oktatása megkezdődhet a köznevelési intézményekben.  
A fejlesztési javaslatokban jelezzük, hogy melyek a fejlesztendő készségek, illetve a közreműködő 

szakemberek képzettségét is. Ki kell térni arra is, hogy milyen egyéni szükségletek szerint adaptált 

fizikai környezet kialakítására pl. a környezet strukturáltságára (protetikus környezet), 

segédeszközökre (pl.: Napirend, Folyamatábra) stb. van szükség. 

 „Folyamatábra” fogmosáshoz 

Mivel az intellektuális és a verbális képességek színvonalában és számos más tényezőben hatalmas 

egyéni különbségeket találunk, igen nagy feladat a megfelelő beiskolázás/elhelyezés. 

A speciális ellátást meghatározzák a helyi lehetőségek: az autizmusban speciálisan képzett 

szakemberek jelenléte és száma, a meglévő nevelési, oktatási intézmények struktúrája, a fenntartók 

lehetőségei, az intézmények vonzáskörzetében autizmussal élő gyermekek, tanulók száma, életkori és 



képességek szerinti megoszlása stb. Mivel az ellátásnak ilyen sokféle lehetséges színtere van, fontos, 

hogy a pedagógusoknak is minél szélesebb köre legyen tájékozott az autizmussal kapcsolatban.  

Az integráltan nevelhető autizmussal élő tanulókat befogadó iskola egy olyan iskola, melynek legfőbb 

célja, hogy biztosítsa az oktatás folyamataiban, hogy a tanuló egyéni szükségleteinek, képességeinek 

és fejlődési ütemének megfelelően vegyen részt. Kezelni tudja az egyéni igényeket, az egyéni 

eltérésekből fakadó problémákat. Képes arra, hogy a tanulók számára a rendelkezésre álló eszközök 

felhasználásával biztosítsa azokat a tanulási stratégiákat, amelyek megakadályozhatják az iskolai 

kudarcok elszenvedését.  

Vannak olyan tanulók, akik autizmusban való súlyos érintettségük miatt csak speciális intézményben 

tanulhatnak. Ezeknek a speciális intézményeknek a célja és egyben feladata is, hogy a 

gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsa az autizmussal élő gyermekek, tanulók különleges 

bánásmód keretében történő óvodai, általános iskolai, speciális és készségfejlesztő szakiskolai 

nevelését, oktatását, fejlesztő nevelését-oktatását. Az egyénre szabott fejlesztést speciálisan képzett 

szakemberek végzik olyan vizuálisan támogatott környezetben, amely figyelembe veszi az autizmussal 

élő gyermekek/tanulók nehézségeit. 

Az autizmus specifikus fejlesztésénél többféle terápia alkalmazható. Tudatosan fejleszti az érzékelés 

egymásra épülő folyamatait a szenzoros integrációs terápia, amely válaszreakciókat vált ki az 

érzékszervek strukturális ingerlésével. Terápiás eszközként alkalmazható sok szabadidős tevékenység, 

ilyen az állat-, a báb-, a zene-, a játék- és a kézműves-terápia. Vannak kognitív módszerek is, amelyek 

a viselkedés megváltoztatását, a mindennapi élet megkönnyítését tűzik ki célul. A nem, vagy csak 

kevéssé beszélő autizmussal élők számára különféle kommunikációs rendszereket dolgoztak ki, mint a 

képcserés kommunikáció (PECS-kártya), vagy a Bliss-nyelv.  

 

 

 „PECS” képcserés kommunikációs kártya 

 

 

 

 

 

 

Végezetül csak annyit, hogy attól, hogy egy autizmussal élő nem a megszokott módon viselkedik még 

ugyanolyan vágyai, álmai vannak, mint bárki másnak. Egy autizmussal élő ember számára akkor 

akadálymentes a környezet, ha a társadalom „akadálymentes”. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rz%C3%A9kszervek
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llatok
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1b_(eszk%C3%B6z)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zene
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1t%C3%A9k_(pszichol%C3%B3gia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bliss-nyelv
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