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EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki 

Tankerületi Központban c. projekt 

 

Autizmussal élő tanulók együttnevelésének előnyei és kockázatai 

- műhelyfoglalkozás - 

 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” 

pályázati program keretében került sor 2018. november 26-án a „Autizmussal élő tanulók 

együttnevelésének előnyei és kockázatai” című műhelyfoglalkozásra, a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság előadótermében.  Az 

autizmus köré szerveződő műhelyfoglalkozás témavezetői Mihályiné Simon Rita és Lázárné 

Barna Andrea voltak. 

A rendelkezésre álló időkeretben az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek/ tanulók 

együttnevelése, együttoktatása köré szerveződött, ezáltal is megtámogatva a többségi 

intézményeket.   

A műhelyfoglalkozáson óvodapedagógus, pedagógus és gyógypedagógus szakember egyaránt 

részt vett. Nagy örömünkre olyan kollégák is jelen voltak, akikkel eddig még nem 

találkoztunk, s új érdeklődőként érkeztek a mai napra. 

 

Bevezetésként az autizmus spektrum zavar fogalmának, jellemzőinek rövid körüljárása 

történt, közös ismeretekre alapozva, csoportosan 

feldolgozva az adott témát. Láthattuk, hogy a 

résztvevők már bizonyos alapismerettel, 

tapasztalattal rendelkeznek az adott területről, 

mely megkönnyítette az elméleti rész rövid 

felvázolását, áttekintését. 
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Beszéltünk az autizmussal élő gyermekek / tanulók erősségeiről, amelyekre a mindennapok 

során építeni lehet, valamint a nehézségekről is, amelyekkel számolnunk kell. 

Az autizmus módszertanába is betekintést nyerhettek a jelenlévők, megtekinthették a 

mindennapi óvodai / iskolai élet megkönnyítéséhez szükséges autizmus specifikus 

eszköztárat, a vizuális támaszokat (protetikus környezet kialakítása, napirend, folyamatábrák, 

stb.), s lehetőség volt az aktuálisan felmerülő kérdések megfogalmazására is. A beszélgetés 

nagyon interaktív volt, számos kérdés felmerült, melyre közös gondolkodással, jó gyakorlatok 

megosztásával kerestük a válaszokat. Fontosnak tartottuk, hogy beszéljünk a pedagógus 

munkáját támogató kortárs segítőkről is, akik nagyon hatékony támaszai lehetnek a 

felnőttnek, s nem utolsó sorban annak a segítőre gyakorolt pozitív hatását is kiemeltük. 

A műhelyfoglalkozás fő célja azonban az autizmussal élő gyermekekkel / tanulókkal 

foglalkozó óvodapedagógusok / pedagógusok megismertetése az együttnevelés, együttoktatás 

előnyeivel, kockázataival, lehetőségeivel, valamint feltételeivel, ahhoz, hogy a jól működő 

integráció sikeresen megvalósulhasson. Mindezek tükrében lehetett csak beszélni az óvoda-

iskola, iskolai alsó-felső tagozat átmenetének 

megsegítéséről, megtámogatásáról, az ahhoz 

szükséges feltételrendszerről, szervezeti 

keretekről.  
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Reményeink szerint a résztvevők ismeretekkel gazdagodva, tartalmas műhelyfoglalkozáson 

vettek részt, az együttgondolkodást támogatta a jelenlévők érdeklődése, a megismerés, 

megértés iránti igény. 

 

Szolnok, 2018. november 26. 

 

Mihályiné Simon Rita és Lázárné Barna Andrea 


