
156

Janert, Sybille: 
hidakat építünk az autisztikus gyermekeknek 
(autistischen Kindern Brücken bauen)
Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel, 2003. ISBN 3-497-01680

A könyv angol szerzője a gyakorlat embere, hosszú évek óta foglakozik autisztikus
gyermekekkel. Mint a bevezetőben írja, az írás hiánypótló, mivel nem találni a szak-
irodalomban az autisztikus gyermekek első éveire vonatkozó, gyermekcentrikus és
gyakorlatias munkát.  A szerző célja, hogy egyértelműen hasznosítható és már jól
bevált tanácsokat, tevékenységeket, stratégiákat és  játékokat tegyen közzé.
Kiindulópontként szolgálnak  a csecsemők fejlődésének kutatásából levont modern
kognitív és magatartás terapeutikai módszerek és felismerések, valamint a legújabb
psychodinamikai elgondolások.  A középpontban  az interakciós modell megvalósítá-
sa áll, avval a feltételezéssel, hogy a tulajdonképpeni probléma az autisztikus gyermek
és egy másik személy között lezajló ill. le nem zajló folyamat. A könyvben szoros 
kapcsolatban állnak az elméleti megállapítások a praktikus útmutatásokkal. A szerző
szerint  leghatékonyabb  a korai,  9. és 18. hónap közötti, de legkésőbben az 5. életév
előtt nyújtott szakszerű beavatkozás. Ennek révén rakhatók le a kommunikatív nyelv-
fejlődés legalább első  építőkövei, és elejét lehet venni a súlyos fejlődési lemaradás-
nak. 

A könyv első része a felnőttek azon viselkedési formáival foglalkozik, melyek 
elősegíthetik a gyermek fejlődését. Középpontban áll a gyermek és felnőtt szemtől-
szemben való tevékenykedése, a játék, az éneklés, a párbeszéd. A második részben jól
bevált,  egyszerű interaktív játékok és tevékenykedések leírását találjuk. A harmadik
nagy egységben arra tesz kísérletet a szerző, hogy megértse, feltehetőleg mi is 
játszódhat le az autisztikus  gyermekek fejében, amikor elmerülnek  jellegzetes 
passzivitásukban. A könyvben konkrét példákat találunk 3 és 5 év közötti autisztikus
gyermekek reakciósmódjaira. Többségükben fiúk, igazolva azt a tényt, hogy  köztük
7-szer gyakoribb az autizmus előfordulása, mint a lányoknál. A könyv egyes részei jól
hasznosíthatják a súlyosan dekoncentrált és hiperaktív gyermekekkel foglalkozó 
szakemberek is.

A könyv beszerzését egyaránt ajánlhatjuk az autisztikus kisgyermekekkel foglal-
kozó és  németül olvasó szakembereknek illetve az érintett gyermekek szüleinek. Az
érdeklődők megtalálják a munkát Főiskolai Karunk könyvtárában is.    
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