
A könyv fõfejezetei a következõk: a közös tanuláshoz vezetõ hosszú út (történeti viss-
zapillantás), integráció – az iskolarendszer elsõ strukturális változásai (az integráció mint
komplex cél, szociális integráció, iskolai integráció), inklúzió – metafora a közös tanu-
lás fokozásáról (az inklúzió értelmezése, az ENSZ-határozat, nemzetközi tapasztalatok,
nyitott kérdések), kora gyermekkori nevelés mindenki számára (az óvodai nevelés
tapasztalatai). A kötetet gazdag szakirodalom-jegyzék és tárgymutató zárja. 

Összefoglalólag megállapíthatjuk, hogy a könyv alapvetõ gondolataival a magyar sza-
kemberek bizonyára nem vitatkoznak, hiszen a szélsõséges, minden tanulót integrálni
akaró szemlélet a német gyakorlattal ellentétben sohasem jelent meg hazánkban.
A szerzõ aggodalmait a jelenlegi anyagi megszorítások és az integráció megvalósítható-
ságának kapcsolatában ugyancsak oszthatjuk, habár itt már jelentõs a különbség a ren-
delkezésre álló források tekintetében. Reméljük, hogy felkeltettük a gyógypedagógus
szakemberek érdeklõdését a könyv iránt, mely sajnos magyarul nem áll rendelkezésre. 

Csányi Yvonne

TONY ATTWOOD:

Különös gyerekek. Kalauz az Asperger
szindrómáról szülõknek és nevelõknek
(Asperger’s Syndrome, A Guide For Parents and Professionals)

(Fordította: Dr. Simó Judit)
ANIMUS KIADÓ, BUDAPEST, 2008. 224 OLDAL

„Mindig is azt az elvet vallottam, hogy ha nem tudunk egyszerû fogalmakkal elma-
gyarázni valamit, akkor feltehetõleg nem is értjük azt.” Aligha jellemezhetnénk a szerzõ
e szavainál pontosabban azt a szemléletet, amely áthatja Tony Attwood1 Különös gyere-
kek címû könyvét.

A kötet elsõsorban szülõknek és pedagógusoknak tartalmaz hasznos tanácsokat a
nevelés terén. Magyarázatot ad az autizmus és az Asperger-szindróma közti különb-
ségre, segítséget nyújt annak meghatározásában, hogy hol a határ a viselkedészavar
vagy nevelési hiányosságokból adódó viselkedési problémák és az autisztikus
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1 Tony Attwood (szül.: 1952) Ausztráliában élõ pszichológus, PhD-fokozatát Londonban szerezte.
A Különös gyerekek címû könyv elõször Londonban, 1998-ban jelent meg, azóta 20 nyelvre fordították le. 
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viselkedés között. Ezenfelül a szerzõ nem fe-
ledkezik meg a szakmabeliekrõl sem. A tudo-
mányos vizsgálatokra alapuló állítások mellett
számos továbbvezetõ szakirodalmi hivatkozás
segíti a témában való alaposabb elmélyülést.
A szakirodalom áttekintését megkönnyíti
a könyv végén található bibliográfia is.

A Különös gyerekek felépítése nagymérték-
ben támaszkodik a szindróma fõ meghatározó-
ira, a viselkedést befolyásoló zavarokra: a szo-
ciális interakciók sérülésére, a megkésett nyelvi
fejlõdésre és az érzékelési zavarra. Nemcsak le-
írja a tüneteket, hanem Asperger-szindrómás
emberek feljegyzéseibõl idézve hiteles, egysze-
rû és bámulatba ejtõ magyarázatot kapunk az
autisztikus viselkedésekre. A fejlõdés és a fej-
lesztés sikeres elõrehaladása érdekében fontosnak tartom az elfogadást, melyhez kivé-
telesen nagy empátia szükséges. Tony Attwood segít megérteni az Asperger-szindró-
mások nehézségeit, mely a világban való eligazodási hátrányukból fakad, valamint a
szülõk helyzetére és az autizmussal való küzdelmükre is felhívja figyelmünket. A fejlõ-
dési zavarok mellett kiemelkedõ szerepet kap az identitás kialakulása, a serdülõkorban
bekövetkezõ lelki sérülések és a felnõttkori élet megpróbáltatásai. A könyvben olvas-
hatunk az Asperger-szindróma mellé társuló neurológiai eredetû sérülésekrõl, az utolsó
fejezetben pedig a fogyatékossággal kapcsolatos 23 leggyakoribb kérdésre kaphatunk
részletes, gyakorlatias választ mintegy 51 oldalon keresztül. 

Mindezek mellett a legfontosabb pozitívuma a könyvnek, hogy a tények és esetek
ismertetése mellett segítséget nyújt az Asperger-szindrómás gyerekek személyiségének
elfogadásában, ötleteket ad, hogyan könnyíthetjük meg társas fejlõdésüket az óvodai és
iskolai környezetben. Az integráció megvalósulását nem feltétlenül a tanórák keretein
belül látja megvalósíthatónak, hanem a pedagógusoknak a szabadidõs tevékenységek
során is fontos útmutató szerepet szán. Számos inspiráló ötlettel gazdagodunk, melyek
úgy segítik a fejlesztésre szoruló gyerekek beilleszkedését, hogy ugyanakkor a csoport
többi tagja számára is igen hasznosak lehetnek. A fejezetek végén egy praktikus össze-
foglaló táblázat emeli ki a hatékony neveléshez szükséges legfontosabb tudnivalókat.

Mivel Magyarországon is egyre nagyobb szerepet kap az integráció, fontosnak tar-
tom, hogy minden pedagógus tisztában legyen a különbözõ fogyatékosságok legjellem-
zõbb tulajdonságaival. Az autizmus és az Asperger-szindróma esetében különösen is
fontos felhívni erre a figyelmet, hiszen ezek felismerése jóval nehezebb, mint a köztu-
datban már jobban meghonosodott rendellenességeké vagy éppen az érzékszervi fo-
gyatékosságoké. A témába vágó tájékoztató jellegû – és visszatérve a bevezetõ gon-
dolathoz: közérthetõ – könyvek száma meglehetõsen csekély. Tony Attwood könyvét
éppen azért tartom hasznosnak, mert mindhárom problémát mindenki számára érthetõ,
érdekes és körültekintõ módon orvosolja.

Schmidt Noémi
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