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A tisztelt olvasó a Gyógypedagógiai Szemle autizmus spektrummal összefüggő tematikus 

számát tartja a kezében.  E számmal célunk betekintést nyújtani a kurrens, társas-

kommunikációs képességek fejlődését/fejlesztését támogató hazai és adaptált technikákba, 

elérhető, tényeken alapuló és az autizmus természetéhez illeszkedő eljárásokba. 

Nincs könnyű helyzetben az a szakember, aki autizmus területén végzi megalapozott 

szakmai tevékenységét, hiszen az utóbbi évtizedekben a társas képességfejlesztő 

támogatások tekintetében óriási mennyiségi robbanás történt a szakmaterületen. Ha olyan 

metaadatbázisokban keresünk, mint például a Google Scholar, akkor jól látható, hogy az 

elmúlt 15 évben évente átlagosan több mint 1000 új publikáció jelent meg e szűkebb téma 

tekintetében. Az „autizmus” „társas-kommunikációs” és „támogatások/intervenció” 

kulcsszavak metszetére keresve 2003 és 2008 között 6060, 2009 és 2012 között 11100, míg 

a 2013 és 2018 közötti időszakra vonatkoztatva 16800 találat ugrik fel. 

Ugyanakkor a hazai szakemberképzés, diagnosztikus munka és autizmusspecifikus 

ellátórendszer fejlesztése a 80-as évek vége óta folyamatosan igyekszik lépést tartani a 

nemzetközi kutatási eredményekkel és gyakorlattal. Ezt a folyamatot nagyban segítették 

szakmai partereink, többek között neves belgiumi, holland, angliai és egyesült 

államokbeli szakértők, akik sok-sok éven át és számos területen osztották meg tudásukat 

a hazai szakemberekkel és szülőkkel (Balázs, 2004).  

Mindez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a legkorszerűbb, tudományosan igazolt 

módszertanok terjedjenek el a hazai ellátásban. Ennek megfelelően az elmúlt 

évtizedekben meghonosult az egyéni felmérésen, tervezésen alapuló, a családot és az 

autizmussal élő gyermeket, felnőttet partnerként bevonó megközelítés, mely 

tudományosan megalapozott eljárások egyénre szabott kombinációját alkalmazza. 

Elmondható továbbá, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon létrejöttek azok a 

jogszabályi, szakmai és intézményi alapok, melyek lehetővé teszik a minőségi 

szakemberképzést és ellátást. E téren az utóbbi évek egyik legjelentősebb lépése volt az 
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szakirányának létrehozása, hiszen így mód nyílt az autizmus területén magasan kvalifikált, 

diplomás szakemberek képzésére. A következő évek feladata lehet a diplomát nyújtó 

képzések elérhetővé tétele további szakmák számára is. 

Az egységes szakmai alapok fontos bázisát jelentik továbbá a szakterületre vonatkozó 

egészségügyi, diagnosztikai és oktatási irányelvek, melyek időről-időre frissülnek, 

összhangban a szemléletbeli változásokkal és a friss tudományos kutatások 

eredményeivel (áttekintésért lásd Csepregi és Stefanik, 2012; 32/2012 EMMI rendelet; Eü. 

Szakmai Irányelvek 2017). Az említett közös szakmai-módszertani alapokat 

bevezetőnkben nem részletezzük, hiszen a tematikus szám szinte valamennyi 

publikációja tárgyalja azokat, inkább arra hívnánk fel a figyelmet, hogy azok értő ismerete 

és alkalmazása mennyire fontos lenne. 

A tagadhatatlan fejlődés mellett az ellátórendszerben jelenleg egyszerre 

tapasztalhatjuk a világszínvonalú, minőségi szolgáltatások meglétét és az ellátások kínzó 

hiányát. Ebben minden bizonnyal jelentős szerepet játszik az ágazatok és az autizmussal 

élő személyek ellátásában résztvevő szakmák közötti együttműködés és koordináció 

elégtelen volta, a szakember- illetve a forráshiány. Világszerte, így Magyarországon, is 

hatalmas kihívást jelent, hogy a minőségi autizmusellátás biztosítása szakember-, 

szaktudás- és időigényes feladat, ennek megfelelően igen költséges is. A szükséges 

források biztosítása folyamatos, intenzív érdekvédelmi munkát és jelentős társadalmi 

összefogást igényel. A hiányok mennyiségi és minőségi szempontból is jelentősek, többek 

között a diagnózis, a koragyermekkori intervenció, a felnőttellátás, az autizmusban 

súlyosan érintett, kihívást jelentő viselkedésekkel küzdő gyermekek és felnőttek ellátása, 

valamint az inkluzív nevelés területén. Szintén igen összetett szakmai feladat, ezért 

gyakran nehezen biztosítható az autizmus mellett társuló állapotokkal, betegségekkel, 

társuló pszichiátriai zavarokkal küzdő gyermekek és felnőttek megfelelő ellátása. 

Országos ellátási helyzetképet utoljára a 2008-2009-ben lezajlott Országos Autizmus 

Kutatás tárt elénk (Bognár et al 2009), így nagy várakozással tekinthetünk a jelenleg zajló 

MASZK Kutatás ezirányú, friss eredményeire (további információk: http://maszk.elte.hu/) 

Az utóbbi években a hiányterületek meghatározása és a megoldások keresése mellett 

egyre nagyobb figyelem irányul az autizmusspecifikus ellátások minőségének kérdésére. 

Bár az autizmusspecifikus ellátás szakmai-módszertani alapjai ismertek és jogszabályban is 

rögzítettek, nagy kérdés, hogy hogyan mérhető, értékelhető, támogatható, ismerhető el a 

minőségi ellátás az egyes ágazatokban, ellátási típusokban. Ígéretesnek tűnnek azok a 

törekvések, melyek önértékelési és értékelési kritériumok adaptálására, kidolgozására és 

alkalmazására irányulnak. Ennek példája az ELTE BGGYK autizmus spektrum pedagógiája 

szakirányán kidolgozott szempontrendszer a gyakorlóhelyek akkreditációjához, illetve a 8 

Pont Projekt keretében kidolgozott önértékelési szempontrendszer (sz.n., 2016). A 

nemzetközi gyakorlatban elérhető, illetve a hazai fejlesztésű szempontrendszerek egyaránt 

felhívják a figyelmet a rendszeres szakmai szupervízió szükségességére, melynek 

rendszerszintű elérhetővé tétele szintén sürgető feladat. 

Eredményeink és teendőink áttekintése kapcsán látnunk kell, hogy ahhoz a nagyon 

kreatív, szaktudás- és munkaigényes feladathoz, amit az autizmussal élő gyermekek, 

felnőttek és családjaik szakmai ellátása jelent, nagy szükségünk van friss, a gyakorlati 

munkát hatékonyan támogató módszertani anyagokra. 

http://maszk.elte.hu/


Célunk tehát e tematikus szám megjelentetésével a fenti megközelítések mentén egy 

több dimenziót figyelembe vevő, kutatási eredményekkel alátámasztott válogatás – eltérő 

életkorokban és széles spektrumértelmezéssel – olyan társas képességeket támogató 

technikákból, mint például a hazai fejlesztésű Babzsák Fejlesztő Program.  

E lapszámban a korszerű adaptált technikák tudományos hátterét, megalapozottságát 

és alkalmazásának lehetőségeit ismertetik a szerzők az Early Start Denver Model-t, illetve 

a Lego Alapú Terápiát bemutató áttekintésekben. Hazai oktatási helyzetképünk 

szempontjából egyértelműen hiánypótló szerepet tölt be az inklúzió lehetőségeit áttekintő 

tanulmány megszületése, illetve a szintén elhanyagolt, bár kiemelt jelentőségű szexuális 

edukációt tárgyaló közlemény. 

A gyakorlat műhelyében betekintést nyerhetnek az autizmus területén megvalósuló 

koragyermekkori ellátás esetismertetésekkel megtámogatott jó gyakorlatába, illetve egy 

gyakran alkalmazott technikával, a videómodellel nyert tapasztalatokba. E tematikus 

számból megismerhetik továbbá az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folyó 

autizmuskutatás jelenlegi fő fókuszait. 

A tematikus számban – a műfajhoz igazodva, tervezetten nem feltétlenül azonos 

szerkezetben megírt tanulmányokban, de – tudományos igényességgel, gyakorlatorientált 

személettel találkozhat az olvasó. 

Reméljük, hogy ez a tematikus szám hasznosnak bizonyul az autizmus területén 

tevékenykedő, vagy a téma iránt érdeklődő gyógypedagógusok, pedagógusok, 

pszichológusok, szociális szakemberek, szülők és civil szervezetek számára egyaránt. 

A tematikus szám tanulmányaiban ismertetett tudományos-szakmai munka 

létrejöttét a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgypedagógiai Programja támogatta. 
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