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Autizmussal élõ tanuló integrációs modellje

ÁRNiCS KaTaliN

(Közlésre érkezett: 2004. november 7.)

...a fejlett gyógypedagógiai intézményhálózattal rendelkezõ országokban minden
gyermek joga – függetlenül attól, hogy valamely sérülés vagy egyéb ok követ -
keztében fejlõdésében akadályozott – hogy megkülönböztetés és elkülönítés nélkül
vehessen részt intézményes nevelésben. 

a sajátos nevelési igényû tanulók integrált nevelésének-oktatásának gyakorlati
megvalósítására a közoktatási törvény elõször 1993-ban adott lehetõséget.”
(Kõpatakiné) 

a kisfiú akit az esetismertetésben andornak nevezek, harmadik gyermekként,
gondtalan várandósságból, 39 hétre 2660 g születési súllyal született. Jó étvágyú,
jól fejlõdõ, nyugodt csecsemõ volt. mozgásfejlõdése megfelelõ ütemben zajlott,
beszédfejlõdése egyenletes volt. Szobatisztasága 2 évesen nappalra, két és fél éves
korára éjszakára is kialakult.

a család 3 és 5 éves kora között figyelt fel andor eltérõ fejlõdésére. eluta -
sította a mesét, közös játékba nem lehetett bevonni. Kérdéseit sztereotip módon
ismételgette. a névmásokat helytelenül használta. Furcsa kézmozgásai jelentek
meg. a játéka igen egysíkú volt. óvodába 3 és fél évesen került, ahol rövid idõn
belül jelezték a vele kapcsolatos nehézségeket. a csoport szabályait, szokásait
igen nehezen, sok segítséggel sajátította el. a csoportban dolgozó felnõttekkel
félénk volt. Társaihoz nem a megfelelõ módon közeledett, csak a számára érdekes
témákban kezdeményezett kapcsolatot. Korának megfelelõ szimbolikus játékra
nem volt képes. Kötetlen helyzetben hónapokig ugyanazzal a játékkal fantá -
ziaszegényen játszott vagy ugyanabban a témában – az autópályákról, utakról –
készített rajzokat. Közös játékban a játékszabályokat nem értette, gyakran cél -
talanul futkosott. a foglalkozásokon részt vett, de azokat kiabálással, nevet -
géléssel, önagresszióval kísért dühkitörésekkel gyakran megzavarta. a frontális
instrukciót nem értette. a környezetben bekövetkezõ változások kétségbe ejtették.
idegenekhez fenntartások nélkül, zavarba ejtõen közeledett, ugyanakkor szü -
leivel, testvéreivel kapcsolata megkülönböztetett, személyes volt. Beszédértése
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korlátozott volt, összetettebb, elvontabb szociális tartalmú kérdéseket gyakran fél-
reértett, figyelmen kívül hagyott. andor diagnosztizálását (autizmus - spektrum
zavar, pervazív fejlõdési zavar, asperger szindróma) és értelmi képességeinek fel-
mérését az autizmus Kutatócsoport Gyermek és ifjúságpszichiátriai ambu -
lanciájának szakemberei végezték. a leiter-féle nemzetközi teljesítmény skálával
mért intelligenciahányadosa életkorának megfelelõ átlagos övezetet mutatott.
intenzív gyógypedagógiai fejlesztése 2000 áprilisában kezdõdött. andor ekkor 5
éves 10 hónapos volt. Kezdetben a figyelme rendkívül könnyen elterelõdött, na -
gyon gyengén koncentrált, ezért elõször meg kellett tanítani tanulni, figyelni.
munkaasztalát elkülönítettem a játéktértõl, a tanulással töltött idõt vizuális jelek -
kel kiszámíthatóvá, láthatóvá tettem. a feladatok számát lassan növelve, kódos
rendszerrel tanítottam az önálló munkavégzést is. a tér és az idõ strukturálását na -
gyon gyorsan elfogadta, érezhetõen megkönnyebbülést jelentett számára az ezek
által nyert átláthatóság, kiszámíthatóság. a fejlesztõ foglalkozások kezdetén óra -
ren det készítettünk. az otthoni élet megkönnyítésére az édesanyját is meg taní tot -
tam a napirend használatára. ez kezdetben rajzot és írásbeli instrukciót tartalma -
zott az adott feladatra nézve, késõbb csak írásban jelöltük a napirendi pon tokat. a
vizuális támogatás bevezetésével viselkedésproblémái jelentõsen csökkentek, tel -
je sítménye nõtt, a kezdeti 2-3 percig tartó koncentrált munka hamarosan 15-20
perces idõtartamra bõvült.

andor nagyon kedvelte a térképek nézegetését, ezzel az egész napját eltöltötte
volna, funkciót adtam ennek a tevékenységnek és ezt motivációként, jutalma -
zásként használtam fel. megtanítottam arra, melyek a fáradtság jelei, mit lehet
akkor érezni. Segítettem abban, hogyan kell ezt szociálisan elfogadható módon
kö zölni, és azt is – ilyenkor hogyan lehet kérni pl. 10 perc térképnézegetést pihe -
nés re, elvonulásra.

egyértelmû volt, hogy a többségi óvoda minden segítsége mellett sem tudja
nyújtani a speciális igényeknek megfelelõ nevelést, kezdetben heti egy, majd heti
két délelõttöt az óvodában töltöttem andorral. itt is nagyon sok tennivalóm adó-
dott. a környezetet biztonságossá, kiszámíthatóvá kellett tennem andor szá mára.
az óvodapedagógusok segítségével képes eligazító jeleket (algoritmusokat)
helyeztünk el a teremben, pl. segítség a játékok összerakodásához, a fürdõ szo bá -
ban pl. a fogmosás, WC használat rendje – megkönnyítve ezzel andor önálló so -
dását. 

a kisfiú csoportja vegyes életkorú gyermekekbõl állt, választottunk közülük
néhány együttérzõbb gyermeket és velük külön is beszélgettünk andor nehéz -
ségeirõl, kérve õket segítsék társukat a játékban, a közös tevékenységekben. Õk
lettek a barátok. andor erõteljesen érdeklõdött a betûk iránt. Utcán, séta közben,
boltban kérdezõsködött a feliratokról, majd szinte egyik napról a másikra, 2000
decemberére megtanult olvasni és nyomtatott nagybetûkkel írni. Hat éves hat hó -
napos volt ekkor. mindeközben viselkedésproblémái változó intenzitást mutattak.
igen nagy gondot jelentett andornak az utcákon látható óriásplakátok kiszámít -
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hatat lan megjelenése, cserélõdése. Érthetetlen volt számára a jelentésük, a funk -
ciójuk. ekkor vezettük be a „plakát – füzetet“. végigjártuk a környék plakátot 
tartalmazó helyeit, feljegyeztük a plakát tartalmát, közösen írtunk egy rövid
magyarázatot a hirdetés lényegérõl, rögzítettük a kihelyezés és a plakát-csere
idõpontját. ez a füzet különleges módon mágikus tartalommal bírt. megszûntek a
dühkitörések, majd egy idõ után elfogadottá váltak számára az utcán, házfalakon
található hirdetések. Úgy tûnt mintha a füzet segítségével uralkodni tudott volna
az információk sokaságán. Néhány hónap múlva közömbössé vált a plakátok
iránt. Súlyos problémát jelentett az is, hogy andor nem volt hajlandó tömeg köz -
lekedési eszközön utazni, kizárólag személygépkocsival, de ez esetben is gondot
jelentett, hogy ki vezet, ki hol ül, mit jelent az, hogy utas, mit jelent az, hogy
vezetõ, mit jelent az, hogy jogosítvány. ezzel a viselkedéssel számtalan családi
programot hiúsított meg. az autóbusszal kapcsolatos ellenállását azzal a félel -
mével magyarázta, hogy a felszálláskor becsapódó ajtók összeszorítják õt. a
„buszozás tanulása“ másfél évet vett igénybe. 

Félt a boltban a kenyérszeletelõ hangjától, a bábszínházban a sötéttõl és a han -
goktól, a postán a sok embertõl, a szagoktól. Fejlõdésének fontos állomása volt,
amikor a dührohamok helyett képessé vált az érzéseirõl beszélni. 

az egyes társas helyzetek eseményeinek megértetésére „szociális történeteket“
dolgoztunk ki. itt apró lépésekben leírtuk a várható történéseket. ezeket el is ját -
szottuk, be is gyakoroltuk szerepjáték formájában. Néhány példa ezek közül: szín -
há zi elõadás megtekintése, hangverseny az óvodában, levélfeladás a postán, kifli -
vá sárlás a boltban, buszozás tanulása, játék igazi kutyával. Tanultuk az együtt ját -
szást, a barátkozást is. andornak komoly nehézséget jelentett mások nonverbális
jelzéseinek megértése, de saját érzelmeit is szokatlan módon fejezte ki, jelzéseibõl
hiányzik az árnyaltság. az érzelmek megértését az „arcok füzetével“ tanítottam.
Különbözõ társas helyzetekben látható érzéseket és azok árnyalatait tükrözõ fény -
képeket vágtam ki újságokból, ezeket csoportosítottam és magyarázatokkal láttam
el. önértékelését, saját magáról alkotott tudását a „fényképek az életemrõl - az én
történetem“ elnevezésû füzetben rendszereztem. andor rendszeresen úszott és
lovagolt. a fejlesztés során elértük azt, hogy az uszodában és a lovardában nem
szólítja meg az ismeretlen embereket, csak azoktól kérdezõsködik, akikkel az õt
kísérõ felnõtt is szóba elegyedik. a számára ismeretlen, érthetetlen szavakat „szó -
tárfüzetbe“ gyûjtötte.

andor 7 éves korában jól olvasott, de a bonyolultabb tartalom megértésével
változatlanul gondjai voltak. Hosszas keresés után találtunk számára egy többségi
általános iskolát, a Gyõrszabadhegyi Közoktatási Központban ahol Wernerné
Csor dás Éva igazgató asszony érzékeny volt a problémájára. Felajánlotta, hogy
kísérletképpen 2002 februárjától andor vegyen részt az egyik elsõ osztály mun -
ká jában. Heti egy alkalommal 4 órát töltött gyógypedagógusa kíséretében mate -
ma tika és magyar órán. Százas körben alapmûveletekkel számolt, de komoly ne -
héz ségei voltak a szöveges feladatok megértésével. Nyomtatott betûkkel gyor san,
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kevés helyesírási hibával írt. az írott betûk, a betûkapcsolás elsajátítása szinte
megoldhatatlan feladatot jelentett a számára. 

andor az elsõ naptól elfogadta az iskola rendjét. viselkedésproblémát nem
mutatott. Gyógypedagógusa mellette ült a padban és írott, rajzolt instrukciókkal
segítette. 

a szünetekben is szüksége volt a támogatására – a zaj, a sok mozgás, a gye re -
kek közeledése kezdetben nagyon felzaklatta. a 2002-2003 tanévtõl magán ta nuló
státuszba került ebben az iskolában. integrációja ettõl az idõtõl speciális 
szükségleteire tervezett fejlesztési program alapján, heti 10 órában történt. ez az
egyedülálló, minta nélküli pedagógiai munka sok feladatot adott minden részt -
vevõnek. a befogadó osztályközösségnek el kellett mondani, gyermekek számára
érthetõ módon andor másságát. a tanítóknak és a gyógypedagógusnak meg 
kellett tanulni közösen gondolkodni az elvárások tekintetében. a zsolnai program
keretein belül meg kellett tervezni egy követelményszint minimumot. mindez
nagyon sok nehézséggel járt, de sok használható tapasztalatot is hozott az eltérõ
szükségletû tanulók integrációs lehetõségeinek kidolgozásához. andor a folyó -
írást a társaival együtt az elsõ osztályban megtanulta. a programban szereplõ
embertan tantárgy sok lehetõséget adott számára az önmegismerés elsajátításában,
ezt nagy örömmel tanulta. Szintén nagyon hasznos volt a szociális kapcsolatainak
ügyesítése szempontjából a nyelvi-irodalmi-kommunikáció tantárgyi órákon, a báb
és néptánc órákon valamint a kommunikáció,- illem- és a sakkórákon való részvé-
tel. andor sikerrel zárta a harmadik évet, szeptembertõl negyedik osztályba lép. 

Köszönetünket fejezzük ki az Gyõrszabadhegyi Közoktatási Központ jelen legi
igazgatójának módos dezsõ úrnak és Gulyásné Cseh mária tanítónõ asszonynak.
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