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ABSZTRAKT 

Az autizmusspecifikus koragyermekkori intervencióra irányuló szolgálatások eltérő képet mutatnak a gyakorlatban, azonban az 

evidenciákon alapuló beavatkozásoknak törekedniük kell arra, hogy illeszkedjenek az autizmus spektrum zavar természetéről 

szerzett tudományos tényekhez, a használt módszerek és eszközök tudományosan igazolt hatékonyságúak legyenek. Autizmus 

spektrum zavar esetén valamennyi életkorban és színtéren az evidenciaalapú, komprehenzív megközelítést alkalmazó 

modellek, módszerek, technikák összessége tudja megadni a hatékony beavatkozás keretét. A fejlődéses és viselkedéses 

eljárások kombinációját kell alkalmaznunk az egyéni szükségleteknek megfelelően az érzelmileg biztonságos, protetikus 

környezetben megvalósuló, családközpontú koragyermekkori intervenció során is. Az alapvető módszertanból itt ezekre 

fókuszálunk. 

Jelen tanulmány egy esetbemutatáson keresztül a korai szociális és kommunikációs készségek fejlesztését helyezi fókuszba. 

Az esetbemutatás célja azon autizmusspecifikus technikák alkalmazásának bemutatása, melyeket hatékonyan lehet használni a 

koragyermekkori intervenció egyéb fontos elvei mellett. Az individuális felmérésen alapuló közép- és hosszútávú célok elérése 

érdekében 6 kulcsfontosságú, operacionalizált célt tűztünk ki a szülők bevonásával a három hónapos fejlesztési időszak végére. 

Ezek a következők: (1) Legyen képes az esetek 80%-ában a szemkontaktus célzott használatával jelezni, hogy folytatódjon a 

közös játék minimum 4 játék során, (2) legyen képes a játék folytatását kérni minimum 4 eszközzel úgy, hogy partnert keresve 

átadja a felnőttnek a tárgyat, (3) legyen képes 2 felkínált tárgy közül (egy kedvelt és egy nem kedvelt/semleges) a tárgyra való 

mutatóujjas mutatással kiválasztani, amelyiket szeretné, 5 esetből legalább 4-szer, (4) legyen képes elutasítani számára nem 

kedvelt játékot a tárgy eltolásával, vagy tevékenységet a „vége” gesztus használatával az esetek legalább felében, (5) legyen 

képes legalább 5 zárt végű és minimum 3 nyílt végű ismerős játék során megérteni az „utolsó” és „vége” kifejezéseket gesztus 

segítségével, az esetek legalább 80 %-ában, (6) legyen képes neve hallatán maximum másodszori megszólításra a tevékenységét 

abbahagyni, és az őt megszólító felnőtt irányába fordulni, 5-ből legalább 4-szer. 

Kulcsszavak: autizmus spektrum zavar, családközpontú koragyermekkori intervenció, operacionális célkitűzés, szociális 

kommunikáció fejlesztése 

  

 

 

BEVEZETÉS 

Az autizmus spektrum zavar (autism spectrum disorder, ASD) komplexitása miatt a korai 

életkortól kezdődően specifikus edukáció, hatékony és felelősségteljes beavatkozás 

megtervezése és kivitelezése szükséges. A 20. század közepétől a folyamatos 

kutatómunka, valamint a klinikai tapasztalatok hatására a beavatkozásra vonatkozóan 
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alapelvek, alapvető kritériumok fogalmazódtak meg, melyek nélkül a fejlesztést nem 

nevezhetjük autizmusspecifikusnak (Stefanik & Őszi Tné, 2013). A beavatkozás 

kiindulópontja az autizmus spektrum zavarról való tudás: az autizmus természetével 

kapcsolatos evidenciák, valamint az autizmussal élő személy nézőpontjának elfogadása 

(Stefanik & Őszi Tné, 2013; Mesibov, Shea & Schopler, 2008). A felderített kognitív 

elméletek nemcsak a fejlődési zavarra jellemző viselkedéses képet magyarázzák, hanem 

a beavatkozásra is hatást gyakoroltak (Stefanik, 2011). Az autizmus spektrumfelfogásából 

következik, hogy nagyfokú a heterogenitás a populáción belül, az autizmussal élő 

gyermekek igen sokfélék, így aligha meglepő, hogy nincs egyetlen olyan beavatkozás 

sem, mely minden gyermek individuális szükségletét maradéktalanul ki tudná elégíteni. 

Továbbá fontos, hogy a lehető legkorábbi életkorban (az autizmus gyanújának 

felmerülésétől, de legkésőbb a diagnózis megállapítását követően haladéktalanul) 

megkezdett, egyénre szabott autizmusspecifikus beavatkozás hosszútávon jobb fejlődési 

kimenetelhez vezethet (Harris & Handleman, 2000; Kasari et al., 2012; Egészségügyi 

Szakmai Irányelv, 2017). 

A beavatkozás alapja a személyi és tárgyi környezet bejósolhatóvá tétele, az érzelmileg 

biztonságos közeg megteremtése, melyek segítségével csökkenthető, megelőzhető a 

stressz. A kontextusnak – a gyermek és családja individuális szükségleteit alapul véve – a 

lehetőségeket kiaknázó, naturalisztikus, funkcionális megközelítést kell tükröznie. A 

család, a szülők bevonása a fejlesztésbe, a szoros együttműködés is részét kell képezze a 

hatékony beavatkozásnak (Egészségügyi Szakmai Kollégium, 2017). 

Természetesen az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknek sok olyan 

szükségletük van, ami azonos a tipikusan fejlődő kortársak igényeivel, azonban vannak 

olyan speciális szükségleteik is, melyekre célzottan kell fókuszálnunk az 

autizmusspecifikus koragyermekkori intervenció során. A beavatkozás középpontjában a 

kommunikációs és a szociális képességek fejlesztése áll, valamint az autizmus 

természetéből fakadó sérülések kompenzálása is alapvető feladat (Volkmar & Wiesner, 

2013; Egészségügyi Szakmai Kollégium, 2017). Hangsúlyos továbbá az adaptív készségek, 

az önellátás, a motoros aktivitás és az akadémikus készségek, a játék és szabadidős 

tevékenységek fejlesztése az egyéni függetlenség és kompetenciák elérése érdekében 

(Rogers & Dawson, 2010; Gy. Stefanik, 2004; Stefanik, megjelenés alatt; Jordan, 2007). A 

beavatkozási módszerek tekintetében 

- az individualizált felmérésen alapuló tervezés, 

- a protetikus környezet (amely az események előreláthatósága mellett a 

pedagógusok, szülők kiszámítható viselkedését, adaptált kommunikációját, az 

egyértelmű és következetes elvárásokat, valamint a meleg, szeretetteljes légkört 

is magukba foglalja), 

- a modern viselkedéses megközelítés és a fejlődéses megközelítés 

kombinációjának egyéni igényekhez mért adaptálása 

lehet az a keret, melynek hatékonyságát több kutatás is bizonyította (Egészségügyi 

Szakmai Kollégium, 2017; Quill, 2009; Mesibov, Shea & Schopler, 2008). 

  



A fejlesztés módszerei közül leghatékonyabbak a korai, intenzív komprehenzív 

programok, melyek során a fejlődés minden területére hatást gyakorlunk átfogó módon. 

A komprehenzív megközelítés olyan keretet biztosít, mely a társas helyezetek valódi 

megértését célozza, fejlődési-viselkedéses-oktatási, valamint kognitív-viselkedéses 

módszerekkel. A komprehenzív megközelítés a beavatkozás megtervezésénél ad 

támpontokat, az objektív értékelést teremti meg, és új készségek tanítása során is 

hatékony módszernek bizonyul (Gy. Stefanik, 2004; Egészségügyi Szakmai Kollégium, 

2017; Stefanik, megjelenés alatt). Jelen tanulmány egy esetbemutatáson keresztül a korai 

szociális és kommunikációs készségek fejlesztését helyezi fókuszba. A bemutatott eset 

kapcsán egyénre szabott fejlődési (option technika) és kognitív-viselkedéses technikák 

(formázás, pozitív megerősítés, stratégiák tanítása stb.), valamint a környezet autizmus-

szempontú adaptációja kerül bemutatásra, tehát a komprehenzív megközelítés 

alkalmazására láthatunk példát a családközpontú koragyermekkori intervencióban. 

 

 

ESETTANULMÁNY 

 

Dani
1
 (2;1) és családja az ASD gyanú felmerülésétől és a diagnosztikus kivizsgálás 

megkezdésével párhuzamosan kezdett el részt venni a pedagógiai szakszolgálat által 

nyújtott fejlesztésen és tanácsadáson, heti két alkalommal. A fejlesztés kezdetétől mindkét 

szülő aktív résztvevője volt a folyamatnak, ők is bekapcsolódtak a játékos helyzetekbe. A 

gyermekkel való foglalkozás egyúttal lehetőséget adott arra is, hogy – párhuzamosan a 

fejlesztéssel – szülői tanácsadás valósulhasson meg. A gyógypedagógus javaslatai mentén, 

otthoni keretek között, a mindennapi tevékenységekbe ágyazottan folytatódhatott a 

fejlesztő program. A szülőknek lehetőségük volt gyermekük nélkül is részt venni 

gyógypedagógiai tanácsadáson: a felmérést követően került sor például egy ilyen 

találkozóra, ahol a pedagógiai felmérés tapasztalatait beszélhettük át, a célok kitűzésére 

került sor, emellett otthoni környezetben a gyakorlási lehetőségek feltérképezése történt. 

Ezt követően a szülők igényeinek megfelelően zajlottak a szülői tanácsadások, a kitűzött 

rövidtávú célok kapcsán a „visszamérést” követően (legalább 3 havonta) sor került 

konzultációra, az új célok kijelölésekor minden esetben megvalósult az együttműködés. 

 

 

Felmérés 

 

A fejlesztés minden esetben egyénre szabott felmérésen és tervezésen alapul (Havasi & 

Őszi, 2015). A négy alkalmat felölelő pedagógiai fókuszú felméréseket ugyanaz a 

gyógypedagógus vette fel, aki a fejlesztést is vezette, ez a folyamat a szülők jelenlétében 

történt. A felmérés részét képezte a gyermek megfigyelése strukturált feladathelyzetben 

és strukturálatlan játék során, valamint a szülők kikérdezése is megvalósult ezzel 

párhuzamosan. A felmérés minden képességterületre kiterjedt, többek között a 

                                                                            
1
 A tájékoztatást követően a szülők hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekük jelen esettanulmány alanya legyen 

fiktív név használata mellett. 



finommotoros és nagymozgásos készségek, az akadémikus/kognitív készségek, a 

szimbólumszintértés, a motiváció és a játékhasználat, valamint a munkakészség, 

munkaviselkedés területeire. A korai kommunikációs készségek célzott felmérésére a 

Communication Matrixot (Rowland, 2004, 2013) használtam, ahol a pontosabb kitöltést a 

szülők kikérdezése mellett a strukturált megfigyelések tapasztalatai is segítették. A 

felmérést követően a családdal együttműködésben közösen készítettünk el egy három 

hónapos időintervallumra tervezett, egyénre szabott fejlesztési tervet SMART 

célkitűzésekkel: 

- specifikus (Specific),  

- mérhető (Measurable),  

- elérhető (Achievable),  

- reális (Realistic) és  

- időzített (Timed) szempontok mentén (DeFeyter, 2013). 

Középtávú célunk a társas interakciók fejlesztése során a verbális és nonverbális 

kommunikációs eszközök funkcionális, rugalmas és aktív használatának kialakítása, 

valamint a megértés támogatása a mindennapi szituációk során különböző személyekkel. 

Ennek érdekében a korai szociális és kommunikációs készségek fejlesztésére három 

hónapos időszakra az alábbi operacionalizált célok mentén kezdtük el a családdal való 

együttműködést. A készségek általánosítása minden esetben megtörtént az otthoni 

helyzetek sajátosságait figyelembe véve, azonban a tanulmány terjedelmi korlátai miatt 

erre csak néhány esetben térek ki, példákat felvillantva. 

A célok elérése érdekében megteremettük a személyre szabott protetikus környezetet. 

A spontán, funkcionális kommunikáció használatának tanításához a tárgyi és szociális 

környezetet is tudatosan kellett szervezni, hogy aktív kommunikációra késztessük a 

gyermeket. 

A tér rendezése segítette Danit abban, hogy érzelmileg biztonságban érezhesse magát 

a foglalkozásokon, és a kitűzött célokat a szülők bevonásával gyakorolhassuk. A 

környezet autizmus-szempontú adaptációja abban nyilvánult meg ebben az időszakban, 

hogy vizuális úton, konkrét tárgyak segítségével jeleztük előre Dani számára, hogy mivel 

tevékenykedünk majd az adott fejlesztésen, és az is egyértelművé vált a terem 

berendezésével, hogy milyen sorrendben, mennyi ideig tart majd mindez. A vizuális 

támogatás a szocio-kommunikációs célok eléréséhez is segítséget nyújt, mint Theo 

Peeters (2007) írja, ez nem a végcél, hanem a kiindulópont, hogy az autizmussal élő 

gyermekek fejlesztését megkezdhessük, minél nagyobb önállóságot és érzelmi 

biztonságot adva a gyermekeknek. Ezekkel a támogató eszközökkel egyértelművé válik 

a gyermekek számára, hogy nem a véletlen irányítja a napi cselekvéseket (Gy. Stefanik, 

2004). Daninak a terem elrendezése segítséget nyújtott abban, hogy tudja, a szüleivel 

meddig maradnak a fejlesztő foglalkozáson. Az ajtón belépve egy dobozban egy ismerős 

játék fogadta, majd a szobában körbe elhelyezve haladtunk a különböző feladatokkal, 

játékokkal, míg végül eljutottunk újra az ajtóhoz, ahol egy labdafürdőben előre jelzett 

ideig játszhatott a kisfiú, míg a szüleivel megbeszéltük a foglalkozáson történteket, 

valamint az otthoni lehetőségekkel és teendőkkel kapcsolatban a tanácsadás is 

megtörtént. Az adaptált környezet kialakításának célja a bejósolhatóság mellett az is volt, 



hogy aktív kommunikációra késztesse a gyermeket a kitűzött célok megvalósulása 

érdekében, valamint később a rutinosan kezelt, strukturált környezetben létrehozzunk 

egyértelmű és örömteli közös cselekvésrutinokat (joint action routines, JAR) (Ben-Arieh, 

2007). Ennek a módszernek alapvető elve az, hogy a rutinok felborításával finom 

kommunikációs nyomást helyezünk a gyermekre, és ennek köszönhetően növeljük a 

spontán kommunikációs interakcióinak számát (Havasi, 2009). 

 

 

Operacionalizált célok 

 

Az expresszív szocio-kommunikáció fejlesztésére fókuszáló célok a következők voltak:  

1. legyen képes az esetek 80 %-ában a szemkontaktus célzott használatával jelezni, 

hogy folytatódjon a közös játék, minimum 4 játék során
2
 

2. legyen képes játék folytatását kérni minimum 4 eszközzel úgy, hogy partnert 

keresve átadja a felnőttnek a tárgyat 

3. legyen képes 2 felkínált tárgy közül (egy kedvelt és egy nem kedvelt/semleges) 

a tárgyra való mutatóujjas mutatással kiválasztani, amelyiket szeretné, 5 esetből 

legalább 4-szer 

4. legyen képes elutasítani a nem kedvelt játékot a tárgy eltolásával, vagy 

tevékenységet a „vége” gesztus használatával, az esetek legalább felében 

5. legyen képes legalább 5 zárt végű és minimum 3 nyílt végű ismerős játék során 

megérteni az „utolsó” és „vége” kifejezéseket gesztus segítségével, az esetek 

legalább 80 %-ában 

6. legyen képes neve hallatán (Dani) maximum 2. megszólításra a tevékenységét 

abbahagyni, és az őt megszólító felnőtt irányába fordulni, 5-ből legalább 4-szer 

(közös figyelmi viselkedésre fókuszáló cél, a névre való orientációs válasz 

tanítása) 

A felsorolt fejlesztési célok megvalósításának bemutatása természetesen nem 

lehetséges egy rövid tanulmányban, így a következőkben egy-egy sarkalatos szempontot, 

módszertani megközelítést mutatok be, a teljesség igénye nélkül. 

  

                                                                            
2
  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagban a szemkontaktus felvételének tréningje nem ajánlott. Dani 

esetében a felmérések azt mutatták, hogy ez néhány kontextusban már spontán megjelenik nála, és nem okoz 

számára stresszt, így ezt egy lehetséges kommunikációs eszközként értelmeztük. 



Az alábbi táblázat összefoglalja a kitűzött célok megvalósulásához használt 

technikákat és módszereket: 

Speciális, operacionalizált beavatkozási 

célok az első 3 hónapos időszakra 

vonatkozóan 

Használt technikák, módszerek, 

stratégiák 

1. legyen képes az esetek 80 %-ában a 

szemkontaktus célzott használatával jelezni, 

hogy folytatódjon a közös játék, minimum 4 

játék során 

kommunikációra ösztönző környezet, verbális 

és gesztusos prompt, természetes és pozitív 

megerősítés, állványozás, option technika, 

JAR (joint action routin, közös cselekvésrutin), 

PRT (Pivotal Response Training, kulcsválasz 

tréning) 

2. legyen képes játék folytatását kérni 

minimum 4 eszközzel úgy, hogy partnert 

keresve átadja a felnőttnek a tárgyat 

kommunikációra ösztönző, adaptált 

környezet, fizikai prompt és elhalványítása, 

nonverbális kulcsinger, modellnyújtás, 

természetes és pozitív megerősítés, kivárás, a 

környezet autizmus-szempontú adaptációja 

3. legyen képes 2 felkínált tárgy közül (egy 

kedvelt és egy nem kedvelt/semleges) a 

tárgyra való mutatóujjas mutatással 

kiválasztani, amelyiket szeretné, 5 esetből 

legalább 4-szer 

verbális ösztönzés, viselkedésformálás, fizikai 

prompt és elhalványítása, természetes és 

pozitív megerősítés, kommunikációra 

ösztönző környezet, egyszerűsített nyelv, 

kivárás 

4. legyen képes elutasítani a nem kedvelt 

játékot a tárgy eltolásával, vagy tevékenységet 

a „vége” gesztus használatával, az esetek 

legalább felében 

fizikai prompt és elhalványítása, a környezet 

autizmus-szempontú adaptációja, JAR (joint 

action routines, közös cselekvésrutinok), 

modellnyújtás 

5. legyen képes legalább 5 zárt végű és 

minimum 3 nyílt végű ismerős játék során 

megérteni az „utolsó” és „vége” kifejezéseket 

gesztus segítségével, az esetek legalább 80 %-

ában 

fizikai prompt és elhalványítása, 

modellnyújtás, a környezet autizmus-

szempontú adaptációja, strukturált oktatás 

elemei 

6. legyen képes neve hallatán (Dani) 

maximum 2. megszólításra a tevékenységét 

abbahagyni, és az őt megszólító felnőtt 

irányába fordulni, 5-ből legalább 4-szer 

gesztus prompt és elhalványítása, természetes 

megerősítés, fizikai környezet elrendezése 

 

 

A bevonás folyamata 

 

Dani a felnőtt által vezetett játékhelyzeteket először nehezen fogadta el, jórészt csak 

labdázásba volt bevonható, de ekkor sem keresett partnert, és kölcsönösség sem volt 

jellemző a játékára. Játékába eleinte teljesen nyitott, nem strukturált kontextusokban 

lehetett bekapcsolódni, a spontán felmerülő helyzeteket használtuk ki a kommunikáció 

tanítására, olyan formában, hogy az eszközöket és a tevékenységeket a gyermek 

választotta ki saját érdeklődése, motivációja mentén. Eleinte Dani vezette az interakciókat, 

nem volt előre meghatározva, hogy milyen sorrendben és hányszor ismételjük a próbákat. 

Kezdeteben tehát erősen fejlődéses hangsúlyú volt a megközelítésünk. A legtöbb 



viselkedésre reagáltunk, abból kiindulva, hogy bármely viselkedés kommunikációnak 

tekinthető. A cél az volt, hogy olyan szocio-kommunikációs helyzeteket alakítsunk ki, 

amelyben Dani aktívan és örömmel vesz részt, és a helyzet folytatása elegendő motiváció 

legyen számára, hogy benne maradjon a közös játékban (Dawson & Bernier, 2014). 

Ilyenformán kombináltuk az option technikát (Jordan, 1990), az Intenzív Interakció 

Tréning elemeit (Hewett, D., Firth, G., Barber, M. & Harris, T. 2015), illetve a pozitív, 

természetes megerősítéseket alkalmazó operáns viselkedésmódosítást (Perczel & Mórotz, 

2010) a legalapvetőbb szocio-kommunikációs készségek fejlesztésében. 

 

 

Az operacionalizált célok mentén megvalósuló fejlesztés 

 

Ebben az időben az első két cél mentén kezdtünk el gyakorolni (folytatáskérés 

szemkontaktussal és tárgy átadással) azokkal a motivációt jelentő, jutalomértékű 

játékokkal, melyeket Dani szívesen választott a közös helyzetek során. Ismerős játékokat 

és motiváló eszközöket kínáltunk fel, egyesével dobozokba rendezve, így alakítva ki 

fokozatosan a foglalkozás konkrét tárgyas munkarendjét. Az egyes szociális és 

kommunikációs készségeket Dani először egyetlen felnőtt partnerrel mutatta, azután a 

kétszemélyes interakciók során különböző partnerekkel is begyakoroltuk a készséget, 

valamint nem csak a fejlesztésen, hanem otthoni környezetben is folytatott sikeres 

interakciókat. 

Az első cél: Legyen képes minimum 4 játékban a szemkontaktus célzott használatával 

és „még” gesztus összehangolásával jelezni, hogy folytatódjon a közös játék az esetek 80 

%-ában – példa a fejlesztési cél megvalósításának eszköztárából. 

Dani nagyon szerette, ha egy felnőtt buborékot fújt neki. A cél elérése érdekében 

fújtam néhány buborékot, hogy Dani kellőképpen motivált legyen az adott helyzetben, 

majd visszatartottam a folytatást. Ha nem érkezett több buborék, Dani általában kilépett a 

helyzetből és másik játék után nézett, vagy alkalmanként a felnőtt kezét vezette, hogy 

elérjen valamit. Eleinte az is elegendő volt a folytatáshoz, ha felém vagy rám nézett, majd 

a formázás technikával elértük, hogy felvegye a szemkontaktust. Elég közel voltunk 

egymáshoz, hogy ne terelődjön el a figyelme, és leguggoltam hozzá, hogy még könnyebb 

legyen szemkontaktust létesíteni. Mivel Dani közös figyelmi viselkedése kialakulóban 

volt, és következetesen nem mutatott utánzást, a környezeti kulcsingerek mellett fizikai, 

gesztusos és verbális promptokat is használtunk. A verbális promptoknál érdemes egyes 

szám első személyű alakot használni („Kérem a buborékot!”), mert később, amikor a 

gyermekek elkezdik verbálisan is kifejezni magukat, sok esetben előfordul, hogy 

echolálják az elhangzottakat. Ez a forma segítheti őket abban, hogy a beszédindulás 

kezdetén ne kelljen a helyes ragozással is vesződni (Havasi, 2009). 

A felnőtt partner egyszerűsített nyelvi input tudatos alkalmazása mellett („Még.”), 

természetes formában erősítette meg a kommunikációs célú szemkontaktus használatát: 

repültek a buborékok.  

Dani szívesen próbálta ki a tölcsérben való forgást, a nagylabdán való ugrálást, vagy 

az ejtőernyő alá bújást (lengetést követően klasszikus „kukucsolás”). Ezek jó lehetőséget 



teremtettek arra, hogy a közös játékot megállítva jeleznie kelljen, hogy szeretné, ha tovább 

folytatódna a pörgés vagy a lovaglás. Ezekben a helyzetekben is megerősítettük a 

szemkontaktus használatát. 

A szülők is kipróbálták a foglalkozásokon a gyakorlatokat, hogy otthon be tudják 

építeni a mindennapokba, hiszen a szülőkkel való otthoni gyakorlás hozza meg a 

gyümölcsét a beavatkozásnak, ilyenformán a fejlesztésen tanult készségek 

generalizálódnak. A szülői kreativitás határtalan: Dani anyukája egy tepsire ültette rá 

kisfiát, és úgy forgatta otthon a szőnyegen, tölcsér híján; vagy éppen kedvelt mondókák 

bevonásával ölbéli játékokat vagy a csiklandozást állították meg néhány másodpercre 

azzal a céllal, hogy Dani kifejezze az igényét: „Folytassuk a közös játékot!”. Amikor Dani 

már értette és spontán használni is tudta a szemkontaktust az interakciók szabályozására 

folytatáskérés céljából, akkor hozzákapcsolatuk új üzenetként a „még” gesztusjelet az 

állványozás technikájával. A már ismert kontextusba egy új elemet tudtunk 

szisztematikusan beleépíteni azáltal, hogy a kommunikációs funkciót a kölcsönössé vált 

játék során fokozatosan bővítettük egy újabb elemmel. 

A második cél: Legyen képes játék folytatását kérni minimum 4 eszközzel úgy, hogy 

partnert keresve átadja a felnőttnek a tárgyat – a következőkben egy példát mutatunk be 

a fejlesztési cél megvalósításának eszköztárából. 

A cél elérése érdekében szorosabb fizikai közelséget alakítottunk ki a gyermekkel, és 

az izgalmas játékeszközzel közös figyelmi viselkedést hoztunk létre. A kommunikációs 

partner eleinte nyitott tenyerét mutatta nonverbális kulcsingerként, a segítő pedig 

részleges fizikai vezetéssel irányította a helyes válasz felé a gyermeket. A búgócsigával 

való játék, az üveggolyók megpörgetése, vagy egy jojó elindítása jó eszköznek 

bizonyultak ennek a készségnek a gyakorlására, általánosítására. Amikor Dani már 

körülbelül egy méteres távolságot is át tudott hidalni partnert keresve és kezébe adva a 

tárgyat, fizikai prompt és nyitott tenyér kulcsinger nélkül bővítettük a játékok tárházát. 

Dani szerette a labdakilövő játékot, belehelyeztem a szerkezetbe a kisebb labdákat és 

„Vigyázz, kész, indul!” felkiáltást követően kirepítettem: ezt követően Daninak meg kellett 

keresnie a kilőtt labdát, és oda kellett adnia a kezembe, hogy újra „működésbe hozza a 

gépezetet”. A tudatosan tervezett helyezetekben hagytuk, hogy az interakciók a maguk 

természetes módján folyjanak: szünetekkel, kivárással és ismétlésekkel. 

A mátrixból következő harmadik cél a választás tanítására fókuszál: Legyen képes 2 

felkínált tárgy közül (egy kedvelt és egy nem kedvelt/semleges) a tárgyra való mutatóujjas 

mutatással kiválasztani, amelyiket szeretné, 5 felkínált esetből legalább 4-szer – a 

következőben e cél megvalósítására láthatunk lehetséges technikákat. 

A szülők kikérdezése és a megfigyelések során megismertük Dani motivációs bázisát, 

ez alapján felállítottunk egy listát a nem kedvelt tárgyaktól a kedvencek felé haladva. A 

motiváló tárgyakat arra használtuk fel, hogy az interakció során kommunikáljon Dani saját 

preferenciáiról. Először egy nem kedvelt tárgyat és egy kedvelt (de nem a legmotiválóbb) 

játékot/snacket kínáltunk fel számára: szemmagasságban a két kezünkbe tartva, a 

választás gesztusa mellett verbálisan is ösztönöztük, hogy válasszon. Vártunk és 

megfigyeltük, hogy melyiket részesíti előnyben. Amennyiben nem választott, közelebb 

vittük mindkét tárgyat, és a választás gesztusával egyetemben kezéhez érintettük a 

tárgyakat. Volt, hogy egyik játék sem keltette fel az érdeklődését, ilyenkor igyekeztünk 



felkínálni egy motiválóbb játékot az eszköztárból. Eleinte már azt is megerősítettük a tárgy 

átadásával, ha felé nyúlt a kezével, vagy megérintette azt, majd fizikai segítséggel 

alakítottuk ki a mutatóujjas mutatást. Időt hagytunk a gyermeknek a döntésre és a válaszra 

is, ezekben a helyzetekben is csak a kontextus szempontjából releváns, a gyermek 

beszédértésének megfelelő szinten kommunikáltunk felé. 

A negyedik cél az elutasításra fókuszált (Legyen képes elutasítani számára nem kedvelt 

játékot a tárgy eltolásával vagy tevékenységet a „vége” gesztus használatával az esetek 

legalább felében), ahol alkalmaztuk a strukturált környezetben kialakított közös rutinok 

megváltoztatását is. 

A szülőkből az elutasítás tanítása ambivalens érzéseket váltott ki: egyrészt szerették 

volna, ha Dani nemkonvencionális, preszimbolikus kommunikációs formák helyett 

társadalmilag elfogadott módon is el tudja utasítani a számára nem tetsző dolgokat, 

tevékenységeket. Azonban azzal, hogy Dani megtanult „nemet mondani”, sok olyan 

helyzetben is használta az elutasítást, amikor kényelmesebb lett volna a családnak, ha 

„passzívan részt vesz az eseményen”, így eleinte stresszt okozott a szülőknek Dani 

jelzésének következetes megerősítése. A közléseket eleinte természetes módon 

erősítettük meg, ami azt jelenti, hogy Dani elutasításjelzésére minden esetben 

befejeződött a tevékenység, vagy eltettük a nem kívánt tárgyat. Az általánosítás érdekében 

előfordult, hogy kérés esetén tévesen reagáltunk Dani jelzésére, időnként játszottunk 

kevésbé kedvelt játékokat, vagy olyan étellel kínáltuk meg, amiről tudtuk, hogy nem 

szereti. Ezekben a helyzetekben időt adva Daninak, rövid ideig várakoztunk. Eleinte nem 

feltétlenül reagált a kívánt formában, jellemzően kilépett a helyzetből, ekkor hátsó fizikai 

prompttal ösztönöztük a visszautasításra, ugyanakkor igyekeztünk fenntartani a játék 

érdekességét, de természetesen a gyermek frusztrációszintjét is figyelemmel kísértük, 

megakadályozva, hogy kellemetlen élmény legyen számára. 

Az ötödik cél elérése érdekében – Legyen képes legalább 5 zárt végű és minimum 3 

nyílt végű ismerős játék során megérteni az „utolsó” és „vége” kifejezéseket gesztus 

segítségével, az esetek legalább 80 %-ában – a beavatkozás elejétől kezdve minden játék 

úgy ért véget, hogy elhangzott az „utolsó” szó, melyet az adott tevékenység újbóli 

megismétlése követett. Ezután gesztussal kiegészülve, a „vége” szó elhangzása után a 

játék visszakerült a dobozba, így a tevékenység befejeződött. Ez a verbális és nonverbális 

üzenetből álló mintázat bizonyos időközönként bejósolhatóan megjelent a 

tevékenységek végén. Eleinte nehézséget okozott Dani számára, hogy egy motiváló játék 

véget ért, azonban egyre inkább megtapasztalta azt, hogy együtt lenni jó, és még izgalmas 

játékok várnak ránk. Mivel az elutasítás is megjelent expresszív kommunikációs célként, 

a modell mellett minden esetben fizikai promptot is alkalmaztunk, hogy Dani tanulja a 

mozdulat pontos kivitelezését. 

A beavatkozás első három hónapos időszakára a hatodik cél a névre való orientációs 

válasz kialakítására volt: Legyen képes neve hallatán (Dani) maximum 2. megszólításra 

a tevékenységét abbahagyni, és az őt megszólító felnőtt irányába fordulni, 5-ből legalább 

4-szer. A korai életkorban és a későbbi fejlődés szempontjából is kiemelkedően fontos, 

hogy a közös figyelmi viselkedéseket fejlesszük. Kiemelkedő szerepet kap ezen belül a 

névre való figyelem. A tanulási helyzetekben és otthoni körülmények között is az volt a 

cél, hogy Dani nevének hallatán hagyja abba az aktuális tevékenységét, és figyeljen az őt 



megszólító partnerre. Ezt is igyekeztük természetes körülmények között és funkcióba 

ágyazottan tanítani, hiszen fontosnak tartottuk, hogy Dani azt is megértse, hogy értelme 

és haszna van annak, ha felfigyel a neve hallatán. Így olyan dolgok előtt szólítottuk meg 

eleinte Danit, amikor valami számára motiváló játékkal, étellel vagy helyzettel szerettük 

volna megkínálni. Eleinte közelebb helyezkedtünk el Danihoz, hogy maximum 60 fokos 

szögben kelljen elfordulnia és a második megszólítással párhuzamosan hátulról gesztusos 

segítséggel (a megszólító partner felé mutatással) vezettük a tekintetét a motiváló dolog 

felmutatása mellett. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Szakirodalmi adatok arra engednek következtetni, hogy a lehető legkorábban 

megkezdett, korai viselkedéses és fejlődéses megközelítést kombináló komprehenzív 

intervenciók a leghatékonyabbak az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknél, 

amelyek intenzívek (heti 15-20 órában zajlanak), és számos készségterület fejlesztését 

célozzák meg (Weitlauf et al., 2014; Egészségügyi Szakmai Kollégium, 2017). 

Ez a komplex megközelítés nagyon jó eredményeket hozott: a három hónapos 

időszakra kitűzött hat cél közül a folytatás kérése szemkontaktus és gesztus 

összehangolásával, valamint a konkrét tárgy átadásával is megvalósult. A következő 

három hónapos időszakra a folytatás kérését tovább gyakoroltuk, mégpedig új tárgy vagy 

tevékenység folytatáskérésének céljával. Eddig „itt és most” helyzetekben kellett Daninak 

kommunikálnia azt, hogy szeretne még játszani, a következő időszak célkitűzése a tárgyi 

szimbólumok használatával való kérés, folytatáskérés volt. 

A választás céljából történő mutatás elérése fokozatosan valósult meg a leírtak szerint. 

A harmadik hónap végére Dani képes volt két közel azonos motivációs értékkel bíró tárgy 

közül is választani, ám ezt csak az esetek felében használta spontán módon. 

Következetesen képes volt a kiválasztott tárgyról a partnerre és visszanézni, hogy jelezze 

döntését. Ez a cél a következő fejlesztési ciklusban még prioritást élvezett. 

Dani az elutasításra a „vége” jelet kezdte el generalizáltan használni (fejlesztési és 

otthoni környezetben több partner esetében), ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a 

tevékenységek befejezésekor minden esetben láthatta a gesztust, és fizikai segítséget is 

kapott a kivitelezésre, melyet fokozatosan elhalványítottunk. A tárgy eltolása nem jelent 

meg ebben a rövid fejlesztési időszakban, így a tárgyak elutasítására a következő 3 

hónapos időszakban is hangsúlyt fektettünk. A „vége” gesztus mellett azonban több 

esetben előfordult, hogy Dani beletette a nem kívánt tárgyat egy dobozba, ezzel is 

hangsúlyozva, hogy szeretné, ha befejeződne az adott játék. Emiatt az újbóli tervezés 

során a láthatatlan idő előre jelzésére és strukturálására szintén nagyobb hangsúlyt 

fektettünk vizuális órák segítségével. 

A szociális-kommunikációs célok gyorsabban sajátíthatók el, ha értelmes 

helyzetekben, a lehető legtermészetesebb körülmények között, az életkornak megfelelő 

és motiváló tevékenységek során tanítjuk őket (Quill, 2009; Volkmar & Wiesner, 2013). 



Az ötödik cél hosszútávon a viselkedésszervezésre fókuszál, a három hónapos 

fejlesztési idő alatt Dani nyílt és zárt végű játékok során is képes lett az „utolsó” és „vége” 

kifejezéseket gesztus segítségével megérteni, az esetek felében a játékeszközt egy nagy 

dobozba pakolta a befejezést követően. A következő lépés az volt Dani esetében, hogy 

célként tűztük ki a játéktárgyak minél önállóbb elpakolását, a tevékenységek 

megszakításának, vagy a váratlan tevékenységváltásoknak az elfogadását. 

A névre való figyelmi helyzetekben Dani gyorsan elsajátította a készséget, így jutottunk 

el a következő célok kitűzéséhez a visszamérést követően, tágítottuk a teret, egyre több 

kontextusban kezdtük el nevének kimondásával felhívni a figyelmét: kérések és 

instrukciók előtt, vagy a napirendi tárgy átadását megelőzően a tevékenységváltásokkor. 

Dani a fejlesztés megkezdését követően a spontán fejlődésnek, szülei együttműködő 

munkájának, valamint az individuális felmérésnek, szisztematikus tervezésnek és 

beavatkozásnak köszönhetően nagyon sokat fejlődött: a kölcsönös kommunikáció és 

szociális interakció területén játéktevékenysége színesedett, feladathelyzetben figyelmi 

terjedelme hosszabb lett. A komplex beavatkozás kezdetétől a szülők egyre több 

sikerélményt éltek meg a mindennapokban kisfiukkal kapcsolatban, tudatosságuk nőtt az 

autizmus spektrum zavar területéről, gyermekük szükségleteinek, fejlődésének jobb 

megértését tette lehetővé a közös gondolkodás. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni az autizmussal élő kisgyermekeknek és családjaiknak 

nyújtott koragyermekkori intervenciós beavatkozások fontosságát. Minden érintett 

személynek hozzá kell férni a hatékony autizmusspecifikus ellátáshoz. Az individuális 

szükségleteknek megfelelően egyénre szabott komprehenzív edukáció szükséges, ahol 

korai életkorban a szociális és kommunikációs készségek fejlesztése, az adaptív 

viselkedésszervezésre irányuló készségek tanítása kiemelt szerepet kap. A felmérés és a 

fejlődés folyamatos ellenőrzése, a tudatos tervezés és a hatékony módszertani eszközök, 

technikák alkalmazása a magas minőségű szakmaiság részét kell képezze. A családokkal 

és más partnerekkel való szoros együttműködés szintén elengedhetetlen a jobb 

életminőség elérése érdekében. 
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