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A Gyógypedagógiai Szemle e különszáma önmagában is a Karon folyó szisztematikus 

autizmuskutatások, kutatás-fejlesztési munkák szerteágazó tematikáját mutatja fel. Miért 

is releváns tehát az, hogy további, külön ismertetőt szenteljünk a kutatás „fő fókuszainak”? 

Egyrészt, mert olyan további fontos témák vannak jelen e kutatói közösség 

portfóliójában, amelyeket nem, vagy csak részben reprezentál ez a válogatás, ráadásul 

ezek viszonylag nagy intenzitással kutatott témáink. Másrészt azért, mert érdemesnek 

látszik megmutatni, milyen személyi és formai-intézményes keretek öltöttek formát az 

elmúlt néhány évben, (jól-rosszul) biztosítva ezzel az intenzív és koherens kutatómunka 

alapjait. 

Először ezeket a személyi-formai-intézményes kereteket és kialakulásukat mutatom 

be röviden, majd a látszólag széttartó témák koherenciáját adó tartalmi mozzanatokat, s 

végül azt a három projektet tekintem át tömören, amelyek ma mintegy intézményesült 

alapot biztosítanak munkánknak. 

 

 

Előzmények, személyi-intézményes keretek 

 

A Karon folyó autizmuskutatások, kutató-fejlesztő munkák társas-intézményi keretét az 

utóbbi években részben Az autizmus spektrum pedagógiája szakirány mögötti oktató-

kutató közösség, részben az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport 

(MASZK) erősen átfedő közösségei adják (webcímeket lásd az ismertető végén). A kari 

résztvevők az Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet (ATIVIK) és a 

Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (GYOPSZI) kötelékébe tartoznak. Az autizmus 

spektrum pedagógiája szakirány 2012-ben intézményesült, a MASZK 2016-ban jött létre. 

Az „alapító tagok” szakmai előtörténetéből eredően jelenlegi kutató-fejlesztő 

tevékenységeink gyökerei e dátumoknál jóval távolabbi múltra nyúlnak vissza. 



A szakirány és a MASZK kutatócsoport „törzstagjai” közül többen már intenzívnek 

mondható kutatási tevékenységet folytattunk az 1990-es évek derekán, elsősorban az 

Autizmus Alapítvány, illetve az ELTE Bölcsészettudományi Kara, majd megalakulása után 

az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara intézményes bázisán. Ezek részben alapkutatási 

jellegű munkák voltak, az autizmus spektrum finomabb kognitív „profilírozása” 

érdekében (például Győri, 2006; Stefanik, Balázs, Győri, 1997); részben kifejezetten 

kutatás-fejlesztési projektek. Utóbbira példa a nagy nemzetközi konzorciumban 

megvalósított HANDS projekt, az egyik első evidenciaalapú mobilapplikáció-fejlesztés az 

autizmus területén asszisztív-edukációs funkciókra (Mintz, Gyori & Aagaard, 2012). A 

hazai gyakorlatok nemzetközi sztenderdekhez történő felzárkózását segíteni igyekvő 

eszközadaptációs munkákat is végigvitt ez a munkacsoport; elsősorban az ADI-R és a 

ADOS diagnosztikus eszközök hazai adaptációja emelendő ki (Stefanik és mtsai, 2007). 

Az „intézményes” átmenetet részben a kb. 2011 és 2014 között már a Karon működő 

Tanszékközi Autizmus Műhely (TAM) jelentette, nem formalizált kutatói diszkussziós 

közösségként. Ennek mind témái, mind résztvevői közvetlenül vezettek el mai 

kereteinkhez, a szakirányhoz, a MASZK csoporthoz és az alább ismertetendő 

projektekhez. 

 

 

Tartalmi-módszertani koherencia 

 

Mind korábbi, mind jelenlegi munkáinkat, bármennyire is szerteágazónak tűnhetnek, 

meglehetősen szorosan összekapcsolja néhány szemléletmódbéli és kutatásmódszertani 

elköteleződés. Ezek közül talán a következők a legfontosabbak (teljes felsorolásra és 

kifejtésre nem áll rendelkezésre a szükséges terjedelem itt): 

a) az autizmus humán fejlődési variációként (nem elsősorban zavarként) történő 

felfogása és belső variációjának, azaz spektrumjellegének szem előtt tartása; 

b) ezzel összhangban mind az alap-, mind alkalmazott kutatásainkban a személyes 

autonómia és kompetencia kibontakoztatásának közvetett vagy közvetlen 

támogatása, mint elsődleges cél és feladat; 

c) az oktatási-edukációs folyamatok kiemelt szerepe ezekben a folyamatokban; 

d) egyfajta ökológiai-rendszerelvű gondolkodásmód az autizmusban érintett 

személyek fejlődését és jól-létét meghatározó tényezőkről, ezek 

kölcsönhatásairól és tranzakcióiról; 

e) erős elköteleződés a szisztematikus kutatás és az ezekből származó evidenciák 

gondos elemzésére épülő gyakorlatok mellett; 

f) erős elköteleződés a nemzetközi sztenderdeknek is megfelelő, korszerű, ötvözött 

kutatásmódszertanok alkalmazása mellett; 

g) határozott emberi jogi és etikai elköteleződés. 

  



Az MTA-ELTE Szakmódszertani Kutatócsoport és projekt (MASZK): 

életminőség, pszichológiai jól-lét és evidenciaalapú, validált 

intervenciós módszertanok 

 

A kutatócsoport hivatalosan 2016. szeptember 1-jén kezdte meg működését, ennek alapját 

az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Programja keretében elnyert 4 éves támogatás 

teremtette meg, s biztosítja ma is. Két nagyobb célt tűztünk ki magunk elé: (1) az autizmus 

spektrumon lévő személyek családjainak pszichés-társas erőforrásai és sajátos nehézségei 

alapos feltárása reprezentatív hazai mintán; s erre is alapozva (2) evidencia-alapú kortárs 

ismeretformáló módszertan kidolgozása és validálása. 

Első célunkat egy nagymintás (országos), részben sztenderd kérdőíves eszközökre 

épülő kvantitatív vizsgálatból (n=521 az autizmussal élő személyek szülei körében, és 

n=324 a tipikus fejlődésű személyek szülei közt) és egy interjús adatgyűjtéssel 

megvalósuló kvalitatív vizsgálatból (n=36, autizmussal élő személyek szülei körében) álló 

ötvözött módszertanú kutatással valósítjuk meg. A kvantitatív vizsgálat esetében az 

adatelemzési szakaszban tartunk, s első eredményeink részben illeszkednek a 

nemzetközi szakirodalomban közölt mintázatokhoz, részben új elemeket is tartalmaznak 

(V. Molnár és mtsai, 2018). A kvalitatív vizsgálat az adatgyűjtési szakaszban van. Azt 

várjuk, hogy jobban megértjük majd, hogy a sajátos hazai viszonyok közt milyen tényezők 

hogyan befolyásolják az autizmussal élő személyek és családi környezetük jól-létét és 

életminőségét, s képesek leszünk azonosítani azokat a pontokat és eszközöket, ahol és 

amelyekkel ezek a kölcsönhatások adaptívabb irányba „terelhetőek”. 

Fenti második célunkat a „Csillagbusz” módszerfejlesztési és -validálási részprojekt 

foglalja keretbe. Stefanik Krisztina Csillagbusz c. tudásformáló mesekönyvére építve 

hasonló célú programot dolgozunk ki alsó tagozatos osztályközösségek és tanítóik 

számára. A tanterv egyéb pontjaihoz is illeszkedően kialakított módszertant nagy mintán, 

kontrollcsoportos elrendezésben validáljuk majd, mintegy 700 gyermeket, köztük 

legalább 28, autizmussal élő, többségi osztályban tanuló gyermeket vonva be. A validálás 

eredményeit visszacsatolva tovább javítjuk majd a módszertan hatékonyságát. A fejlesztés 

eredményei várhatóan 2020-ban válhatnak közkinccsé. 

A négyéves kutatás-fejlesztési programon túltekintve, hosszú távon is fő célunknak 

tekintjük a célirányos, személyre szabott – elsősorban az intézményes nevelés keretein 

belül működő – szakszerű ellátási formák szisztematikus kutatással történő 

megalapozását, kialakítását és alapos validálását. Ugyancsak egyszerre rövid és hosszú 

távú célunk az, hogy feltáró kutatásaink segítségével hozzájáruljunk a szakszerű, 

evidenciákon alapuló döntési és tervezési folyamatokhoz – minden olyan szinten és 

fórumon, ahol erre igény mutatkozik. 

 

 

  



A ’Társas Komoly Játék – Társas Fejlődés’ (SHAKES) projekt: az 

autizmus óvodáskori szűrése digitális technológiákkal 

 

E munkánk abba az erőteljes nemzetközi és hazai kutatás-fejlesztési trendbe illeszkedik, 

amelynek fókuszában a modern technológiák, elsősorban a digitális technológiák 

alkalmazása áll a felismerés-felmérés-diagnózis céljaira. A mi kutatási-fejlesztési 

projektünk célja, hogy megtervezzünk, létrehozzunk és validáljunk egy olyan, társas 

komoly játékon alapuló szoftverrendszert, amelynek célja az autizmus „magasan 

funkcionáló” eseteinek szűrése óvodáskorban. Az autizmus spektrumon belül azért erre 

az alcsoportra fókuszálunk, mert nemzetközi szakirodalomból származó statisztikai 

adatok és hazai tapasztalatok is azt mutatják, az ő esetükben a diagnózis jellegzetesen 

csak iskoláskorban születik meg, így ez a csoport évekig marad megfelelő támogató 

intervenció nélkül gyermekkorban. 

Első lépésben arra törekszünk, hogy meggyőzően demonstráljuk, lehetséges egy 

olyan rendszer felépítése, amely kis költséggel, alacsony szakértelemigénnyel, 

időfelhasználását tekintve is hatékonyan, a felmért gyermek számára pedig kellemesen, 

szórakoztatóan képes megvalósítani egy elfogadhatóan érzékeny és specifikus 

kockázatjelzést. Rendszerünk prototípusának intenzív tesztelése folyik jelenleg is. Ennek 

számos előzetes eredményét publikáltuk már hazai és nemzetközi fórumokon (Gyori, 

Borsos, Stefanik, 2015; Borsos & Gyori, 2017). Ezek az eredmények összességükben 

meglehetősen bíztatóak. A projekt teljes lezárását 2020-ra tervezzük. 

 

 

A ’Digitális Autonómia Támogatás az Autizmus spektrumon’ 

(DATA) projekt 

 

E nemrégiben elindult munkánk sok mozzanatában mutat rokonságot az előzményeink 

kapcsán már említett HANDS projekttel. Célunk evidenciaalapú módszertanokra építve 

egy olyan, mobil applikációra épülő digitális támogató-edukációs rendszert létrehozni, 

amely – a szintén kidolgozandó megfelelő támogatási módszertanokkal használva – 

hatékonyan támogatja az autizmus spektrumon lévő embertársaink autonómiáját, 

társadalmi participációját, könnyebbé teszi számukra a közszolgáltatások elérését, 

igénybevételét, ismét csak különös figyelemmel az oktatási környezetekre. E munkában 

is partnerünk, s a konzorcium vezetője az Autisták Országos Szövetsége, munkánkat 

pedig az EFOP támogatja (lásd a Köszönetnyilvánítást).  

A kialakítandó támogató rendszert és a kapcsolódó képzési és alkalmazási 

módszertanokat három nagy lépésben hozzuk létre, s ezek a fejlesztési munkán kívül 

számos kutatási, elsősorban hatás- és alkalmazhatóságvizsgálati elemet tartalmaznak. 

Több száz, az autizmusban érintett önkéntes résztvevőt, hozzátartozóikat és/vagy velük 

dolgozó szakembereket vonunk majd be ebbe a többlépcsős validálási folyamatba. A 

munka elején járunk, a rendszer és a hozzá tartozó módszertanok első változatai 2018 

utolsó harmadára születnek majd meg, s 2019 első felében kerülnek szisztematikus 

kipróbálásra. A kész és validált rendszert és módszertant 2020 végén adjuk át az AOSZ-



on keresztül az autizmusban érintett személyeknek, családjaiknak, az őket támogató 

szakembereknek. Megalapozó kutatásunk egyes eredményeit már publikáltuk (Gyori és 

mtsai, 2018). 

 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Kutatócsoportunkat az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Programja támogatja. A DATA 

projektet az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 sz. pályázat támogatja. Projektjeinket többféle 

módon is támogatta, támogatja az ELTE BGGYK. Köszönjük kutatásaink minden 

közreműködő gyermek és felnőtt résztvevőjének a hozzájárulását, a partnerintézmények 

és a munkánkat sokféleképpen segítő szakemberek, kollégák önzetlen támogatását. 
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