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ABSZTRAKT 

Háttér és célok: A Babzsák Fejlesztő Program (BFP) szociális-kommunikációs fejlesztési, játékos aktivitásokra épülő, strukturált 

oktatási keretben, naturalisztikus-viselkedéses tanítási technikákkal megvalósított program. A pozitív gyakorlati tapasztalatok 

mellett ezidáig tudományos vizsgálat nem készült a módszerrel kapcsolatban. Célunk az volt, hogy változatos intellektuális és 

nyelvi színvonal mellett regisztráljuk a szociális és kommunikációs készségekben mutatott változásokat. 

Módszerek: Harminc, autizmussal élő gyermek (átlag életkor 5 év 8 hó; 26 fiú, 4 leány; a minta felének IQ-ja az átlagos 

övezetbe esik; 14 nem vagy alig beszélő) vett részt heti legalább 2 alkalommal 6 héten át az alkalmanként 15-20 perces trénigen, 

összesen 10 csoportban. Az adatokat az M-COSMIC szempontrendszerére (Clifford, Hudry, Brown, Pasco, Charman & the PACT 

Consortium; 2010) épülő multidimenzionális videóelemzésekből nyertük. Az első és az utolsó foglalkozás összes társas 

interakcióját az alábbi kategóriák mentén elemeztük: (1) partnerek (2) a kommunikációs funkciók (3) szerep (kezdeményezés, 

válasz) (4) a szociális interakcióban való részvételt támogató promptok formája és mennyisége (5) a társas tréninghelyzetben 

való bennmaradás. 

Eredmények: A második mérés során (Mdn=4,42) szignifikánsan több interakciót regisztráltunk (Z=3,90, p<0,001), mint az 

elsőben (Mdn=2,73), s ebben nem volt jelentős különbség a beszélő és a nem vagy alig beszélő csoportok közt. A partnerek 

dimenziójában a kommunikációs interakciók száma jelentősen nőtt a játékvezetővel (Z=3,27, p=0,001) és a kortársakkal (Z=2,72 

p=0,007) egyaránt. Erős szignifikáns növekedést detektáltunk a spontán interakciók területén is (Z=3,99, p<0,001).  

Következtetések: A vizsgált időszakban és mintán jelentős fejlődést regisztráltunk a gyermekek szociális és kommunikációs 

készségeinek és viselkedésének számos mennyiségi és minőségi dimenziójában. A BFP ígéretes lehetőségnek tűnik a társas és 

kommunikációs készségek fejlesztésére, s nem csupán a magasan funkcionáló, de a nem vagy alig beszélő, illetve az 

intellektuális képességzavarban (IKZ-ban) is érintett csoportokban egyaránt. 

Kulcsszavak: autizmus spektrum zavar, kiscsoportos szociális-kommunikációs fejlesztés, Babzsák Fejlesztő Program (BFP) 

  

 

HÁTTÉR ÉS CÉLOK 

A szociális megértés és a társas viselkedés minőségi sérülése az autizmus spektrumán a 

diagnózis és beavatkozás kulcsterülete (Waterhouse, 2013). Az autizmusspecifikus 

szociális képességfejlesztés területén napjainkban egyre bővülő módszertani eszköztár áll 

rendelkezésre, bár a módszerek és eszközök hazai elérhetősége egyelőre limitált. Egyre 
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több olyan nevesített módszert ismerhetünk meg, melyek megfelelnek az 

autizmusspecifikus beavatkozásokkal kapcsolatos szakmai követelményeknek és 

módszertani alapelveknek (áttekintésért lásd ESZK, 2017). A hazai fejlesztésű Babzsák 

Fejlesztő Program (BFP) is e körbe sorolható. 

Jelen tanulmányban a „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok 

fejlesztése-TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)” pályázat keretében, a „Babzsák Fejlesztő 

Program – kiscsoportos fejlesztő program és eszközrendszer fejlesztési eredményességének 

vizsgálata és továbbfejlesztése” című kutatási projektben megvalósult empirikus vizsgálat 

egyes eredményeit mutatjuk be.  

A pályázat keretében megvalósított fejlesztés célja az volt, hogy a klinikai 

gyakorlatban, a köznevelési intézményekben széles körben alkalmazható, korszerű, hazai 

fejlesztésű, autizmusspecifikus fejlesztő eszközrendszer és az arra felkészítő tréning váljon 

elérhetővé. Bíztunk abban is, hogy vizsgálatunk alapját képezheti egy későbbi 

hatásvizsgálatnak is (Havasi & Ősziné, 2015). 

 

 

Röviden a Babzsák Fejlesztő Programról 

A Babzsák Fejlesztő Program olyan kiscsoportos, strukturált foglalkozás, amely az 

autizmussal élő gyermekek, felnőttek intézményi (például óvodai, iskolai), illetve 

természetes társas helyzetekben szükséges szociális és kommunikációs készségeinek 

kialakítására, fejlesztésére és gyakorlására szolgál. A programot a 80-as évek végén hozták 

létre az Autizmus Alapítvány Kísérleti Iskolájában, majd folyamatosan fejlesztették 

országszerte. Mára a módszer országosan is elterjedt a speciális csoportokban és integráló 

intézményekben. A BFP megfelel a tudományos evidenciákkal támogatott 

autizmusspecifikus módszerek ismérveinek, mivel viselkedéses megközelítést alkalmaz, 

egyénre szabott, strukturált, vizuális környezeti támpontokkal és augmentatív és alternatív 

kommunikációval (AAK) támogatja a kölcsönös megértést és az interakciók sikerét. 

Ugyanakkor, bár a program mintegy 25 éve része a magyarországi speciális autizmus 

egységekben folyó gyakorlatnak, ez idő alatt kutatásokkal nem igazolták 

eredményességét, eltekintve az egyes gyermekek, tanulók egyéni fejlesztési 

dokumentációjában fellelhető adatoktól. 

A kutatás keretében mód nyílt a következők megvalósítására: áttekintő tanulmány 

készítése az autizmusspecifikus szociális képességfejlesztő csoportokkal kapcsolatos 

nemzetközi szakirodalom elemzésével, a Babzsák Fejlesztő Program és eszközrendszer  

gyakorlati kipróbálása, az autizmussal élő gyermekek fejlődésére gyakorolt eredményes-

ségének vizsgálata, a későbbi hatásvizsgálat előkészítése, az alkalmazott mérőeszközök 

és módszerek felülvizsgálata, gyakorlati beválásuk vizsgálata (Havasi & Ősziné, 2015). 

 

 

A szociális képességek fejlesztése, mint az autizmus-specifikus 

beavatkozás kulcsterülete 

A szociális képességek definíciója és osztályozása tekintetében igen sokféle megközelítést 

találhatunk a vonatkozó szakirodalomban (Cotugno, 2009). Jelen tanulmánynak nem 



célja mindezek elemzése és szintézise, azonban kísérletet teszünk arra, hogy felsoroljuk 

azokat a kulcsfontosságú területeket, melyek meghatározók lehetnek a szociális 

képességfejlesztés szempontjából. A kulcsterületek az életkor, a tünetek és a 

képességprofil függvényében egyaránt változnak, illetve igen szorosan összefonódnak a 

kommunikációs képességek fejlődésével, fejlesztésével.  

A korai fejlesztés időszakától kezdődően igen hasznos a Quill és munkatársai (2009) 

által kidolgozott keretrendszer, mely a játéktevékenységen keresztül halad a magányos 

játéktól a kortársakkal való közös játékig, és részletesen meghatározza a fejlesztési 

területeket. A zárt végű, erősen strukturált helyzettől a nyílt végű helyzetben való együtt 

játszásig a következő területeken jelöl ki célokat: szociális interakciók, csoport készségek, 

közösségi szociális készségek, társas-érzelmi készségek: érzelmek, proszociális készségek. 

A fenti területek nagyobb gyermekeknél, kamaszoknál és felnőtteknél kiegészülnek a 

mentalizáció fejlesztésével, a társas együttélési szabályok és az erkölcsi elvek direkt 

tanításával (Howlin, 2001). A szociális-kommunikációs és nyelvi készségek tanítását, 

illetve a maladaptív viselkedések megelőzését, csökkentését és a szabadidős készségeket 

szintén gyakran sorolják a szociális képességfejlesztéshez (Laugeson & Ellingsen 2014). 

Néhány példa a hazai gyakorlatban is ismert és elterjedt módszerekre a teljesség 

igénye nélkül: Szociális történetek (Gray et al., 1994; Gray, 2010), Cat-Kit-Kognitív-affektív 

tréning elemei (Attwood, Callesen & Nielsen, 2009), az elmeolvasás tanítása (Howlin, 

Baron-Cohen & Hadwin, 2005), én-könyv és napló (Gosztonyi & Szaffner, 2008), videó 

modellálás (Sigafoos, O'Reilly & De La Cruz, 2007), valamint a jelen tanulmányban 

bemutatott Babzsák Fejlesztő Program (Balázs et al., 1999), mely a szociális 

készségfejlesztő csoportok közé sorolható. 

 

 

A szociális készségfejlesztő csoportok a nemzetközi 

szakirodalomban 

A projekt keretében zajlott szakirodalmi kutatás során áttekintés készült a szociális 

készségfejlesztő csoportokkal kapcsolatos legfontosabb tanulmányokról a 80-as évek 

végétől napjainkig. A szakirodalmi kutatás legfontosabb megállapításait az alábbiakban 

összegezhetjük: a '80-as, '90-es években publikált korai tanulmányok kutatásmódszertani 

gyengeségeik miatt ugyan nem tudtak biztos evidenciát adni a hatékonyságról, azonban 

demonstrálták, hogy a szociális készségfejlesztő csoportok működőképesek, 

eredményesek lehetnek és értéket képviselnek. Többek között e tanulmányok hívták fel 

arra a figyelmet, hogy az autizmusban gyakran egyáltalán nem a szociális érdeklődés 

hiánya áll fent, sokkal inkább a szociális készségek bizonyulnak elégtelennek. Az említett 

metodológiai nehézségek közé tartozik a szigorú tudományos követelményeket nem 

kielégítő adatgyűjtés, a kontrollcsoport, a leírt részletes kurrikulum és a független értékelők 

hiánya, továbbá a kis elemszámú minták.  

A 2000-es évek óta folyamatosan születnek jó színvonalú nemzetközi publikációk e 

témában például a LEGO terápiával (Owens, Granader, Humphrey & Baron-Cohen, 

2008), a DeRosier és munkatársai (2011) által fejlesztett „Szociális Készségfejlesztő 

Csoport – Magasan Funkcionáló Autizmusban”-nal, vagy éppen a PEERS Programmal 



(Program az Oktatási és Az Ahhoz Kapcsolódó Készségek Fejlesztésére; Laugeson, 

Frankel, Gantman, Dillon & Mogil, 2012) összefüggésben. 

Az autizmussal kapcsolatos beavatkozások során egyre inkább teret nyernek a 

tudományos bizonyítékokon alapuló gyakorlatok (Evidence Based Practice – EBP) 

(Rutter, 2011; Stefanik, 2013). A vizsgálatok eredményeit összegezve láthatjuk, hogy a 

kiscsoportos szociális készségfejlesztő módszernek van már némi alátámasztottsága. Ez 

az evidencia azonban gyakran csak az „alacsony evidenciaszintet” éri el, a beavatkozást 

erős szakértői konszenzus támogatja. Emellett találunk néhány randomizált kontrollált 

vizsgálatot (RCT) például a LEGO terápia (Owens et al, 2008) kapcsán. Napjainkra pedig 

metaanalízis eredményei is alátámasztják, hogy a szociális készségfejlesztő csoportok 

fejlesztik az általános szociális kompetenciát és a baráti kapcsolatok minőségét a vizsgált 

populációban (Reichow, Steiner & Volkmar, 2013; Gates, Kang & Lerner, 2017). A 

kutatásmódszertan egyértelmű fejlődése tisztán látható, hiszen a korai anekdotikus 

bemutatásoktól eljutottak az egyre nagyobb mintával dolgozó randomizált, kontrollált 

vizsgálatokig, sőt az első metaanalízisek is megszületettek. Bár még számos további 

módszertani hiányosságot kell pótolni, egyre több bizonyíték gyűlik a szociális és 

kommunikációs készségfejlesztő csoportok hatékonysága mellett (Kaat & Lecavalier, 

2014). Több gyakorlatorientált összefoglaló és kézikönyv is megjelent már a témában 

angol nyelven (például Cotugno, 2009; Painter, 2006; Collet-Klingenberg, 2009). 

A vizsgált módszerek kapcsán megjelennek közös alapok, technikák, melyek 

meghatározhatók a szociális-kommunikációs készségfejlesztő csoport módszertanát 

alkalmazó edukációs gyakorlatokban. Természetesen ebben az esetben is az 

autizmusspecifikus fejlesztő módszerek, tudományos kutatások által is alátámasztott 

egységes módszertan alapjai kell hogy érvényesüljenek. Ennek esszenciális eleme többek 

közt a viselkedéses megközelítés, a strukturált környezet és vizuális segítség, valamint a 

családdal, partnerekkel való szoros együttműködés (Mesibov, Shea & Schopler, 2008; 

Stefanik, 2011; Stefanik & Őszi, 2013). A különféle programokban leggyakrabban 

előforduló fejlesztési célok variálnak (például az adott csoport készségszintje, életkora, 

érdeklődése szerint) és nagyon változatosak: perspektívaváltás, beszélgetési készségek, 

baráti kapcsolatok alakítása, saját és mások érzelmi állapotának felismerése és kifejezése, 

problémamegoldás, megfelelő hangtónus-szabályozás, a kritika megfelelő közlése és 

elfogadása, a szociális interakciókban való élvezetes részvétel, stresszkezelés, változatos 

szociális szituációk értelmezése, kooperáció, érdeklődési terület megfelelő megosztása, 

témánál maradás, internetes közösségi hálók, e-mail, telefon használata stb. (Painter, 

2006; Collet-Klingenberg, 2009). 

Ami talán a legfontosabb hiányosságként jelentkezik az eddigi kutatásokat áttekintve, 

hogy szinte kizárólag az ép intellektusú, beszélő (minimum frázisszerkezeteket használó), 

autizmussal élő iskoláskorú gyermekekre (kiemelten a kamasz korosztályra) és 

felnőttekre koncentráltak. A súlyosabb képet mutató, alacsonyabb expresszív és receptív 

nyelvi szinten teljesítő, autizmussal élő populációra, továbbá a korai életkorra kevésbé 

fókuszáltak, ők igen elenyésző számban jelentek meg az eddigi vizsgálatokban (Kaat & 

Lecavalier, 2014; Reichow & Volkmar, 2010). 

  



A BFP a nemzetközi szakirodalmi áttekintés tükrében 

A szakirodalmi áttekintés alapján úgy találtuk, hogy a hazai fejlesztésű Babzsák Fejlesztő 

Program igen sok szempontból megfelel az ígéretesnek tartott szociális készségfejlesztő 

csoportok célrendszerének és módszertanának. Elmondható, hogy a BFP módszertana 

magában foglalja az alkalmazott viselkedéselemzés (Applied Behaviour Analysis – ABA) 

eszköztárát, a magas szinten strukturált környezetet, valamint az egyénre szabott vizuális 

környezeti támpontokat és az AAK alkalmazását. Egyes feladattípusaiban továbbá 

integráltan jelennek meg bizonyos kognitív-viselkedésterápiás módszerek is, mint például 

a CAT-Kit eszköztár elemei, a szociális körök módszere, vagy az elmeolvasás tanítását 

célzó feladatok. 

A Program által megcélzott fő területek a szociális képességek vonatkozásában a 

következők: várakozás, utánzás tanítása, sorra kerülés kivárása, testi közelség, 

testkontaktus elviselése, közös tárgyra irányított figyelem, preverbális készségek, a 

csoportos aktivitásban való részvétel szabályainak tanítása, a csoportba tartozás 

megértése, figyelem a beszédpartnerekre, önmagáról és másokról való ismeretek tanítása, 

érzelmek megértése és kifejezése, szociális megértés, a „tudatteóriával” kapcsolatos 

készségek fejlesztése, a metakommunikáció megértésének fejlesztése, kritika és önkritika, 

önkontroll, saját viselkedés szabályozásának tanítása. A kialakult készségek, ismeretek 

általánosítása, ismétlése, szinten tartása is ide sorolható (Balázs et al., 1999). 

A későbbi hatásvizsgálat azért lehetne különösen fontos, mert a BFP egyes 

feladattípusai kifejezetten a súlyosabb tüneteket mutató, az autizmus mellett intellektuális 

képességzavarral is diagnosztizált gyermekek fejlesztését célozzák, mellyel kapcsolatban 

viszonylag kevés vizsgálat zajlott a közelmúltig (Radley, O’Handley & Sabey, 2017). 

Jelen tanulmányunk fókusza a közvetlen pedagógiai vizsgálat, és azon belül a 

szociális-kommunikációs készségek közvetlen megfigyelése, melyre vonatkozó kutatási 

kérdéseink közül a következőket emeljük ki: 

(1) Az interakciók mennyisége változott-e a két mérés között, illetve, ha változott, 

milyen mértékű ez a változás? 

(2) A tanulók önállóbbak lettek-e a szociális interakciókban a program során, azaz 

kevesebb és/vagy enyhébb promptokat igényeltek-e az interakcióban való részvételhez? 

(3) A kommunikációs funkciók változatosabban lettek-e a beavatkozás után, és ha 

igen, akkor milyen mértékű ez a változás? Milyen funkciókat használnak elsősorban a 

kiválasztott játékok során? 

(4) Tapasztalható-e fejlődés a szociális, kommunikációs készségek területén az 

alacsonyabb életkorú, az intellektuális képességeikben alacsonyabb szinten álló, valamint 

a nem vagy alig beszélő gyermekek esetén? 

(5) Kimutatható-e különbség a vizsgált változók esetében az életkor, az intellektuális 

képességek vagy a beszéd színvonalának dimenziójában a spektrum különböző 

szegmenseiben elhelyezkedő gyermekek esetében? 

  



A VIZSGÁLAT MÓDSZEREI ÉS ESZKÖZEI 

Babzsák Fejlesztő Program pedagógiai vizsgálatának fő céljai (1) a BFP feladatai és kerete 

jól körülhatárolt részének gyakorlati kipróbálása és (2) fejlesztési eredményességének 

(gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásának) különböző tanulási környezetben való 

vizsgálata volt. A pedagógiai vizsgálatunk mintanagysága (N=29) és a kontrollcsoport 

hiánya nem tett lehetővé hatékonyságvizsgálatot, összességében a kutatási trendeknek 

megfelelően kevert módszertanú megközelítést használtunk (Johnson & Onwuegbuzie, 

2004; Odom, Brantlinger, Gersten, Horner, Thompson & Harris, 2005) az eredményesség 

vizsgálatához, azaz kombináltuk a kvantitatív és kvalitatív kutatási megközelítéseket és 

módszereket annak érdekében, hogy kutatási kérdéseinkre minél pontosabb válaszokat 

kaphassunk. 

A résztvevők kiválasztása elérhetőségi alapon történt, a toborzást e-mailben, az 

Autizmus Alapítvány meglévő szakmai kapcsolatain keresztül végeztük. Törekedtünk 

arra, hogy a kiválasztott intézményben legyen már tapasztalat mind az autizmussal élő 

gyermekek nevelése, mind a BFP alkalmazása kapcsán, a színterek legyenek változatosak 

(a gyógypedagógiai intézmények mellett jelenjen meg az integrált nevelési és 

szakszolgálati helyszín is), a bevont gyermekek óvodás és kisiskolás korúak legyenek (3-

12 év), illetve, hogy képességeik mentén a spektrum különböző dimenzióiban 

(intellektuális képességek, nyelvi szint) változatos képet kapjunk. A vizsgálatban öt 

budapesti intézmény összesen nyolc intézményegységének 10 csoportja vett részt: 2 

integráló csoport, 5 gyógypedagógiai osztály, 3 korai fejlesztési színtér. A vizsgálatba 12 

gyógypedagógust vontunk be, autizmus szakirányon közülük egy végzett, de többnyire 

az autizmus pedagógiájában nagy tapasztalatú, a BFP-ot (egy kivétellel) már használó 

teamekkel, pedagógusokkal dolgoztunk. Önértékelés szerint a BFP-ra eléggé (8), vagy 

nagyon (4) felkészültnek tartották magukat (a képzést követő első interjú alapján). A 

pedagógiai vizsgálatba 30 gyermeket vontunk be, elemzéseink 29 gyermeket érintenek; 

egy gyermek kiesett a mintából, mert a második mérés hetén végig beteg volt, így őt nem 

tudtuk megfigyelni. Minden gyermek autizmus spektrum alá sorolt klinikai diagnózissal 

rendelkezik. Életkoruk 3,6-11,4 év közti; átlagéletkoruk 5 év 8 hó (SD=2,269). Nemük 

szerint a minta 86%-a fiú (n= 25) és 14%-a lány (n=4). Intellektuális képességeik szerint – 

pedagógusoktól kért adataik alapján – az ép intellektus (n=11) mellett megjelenik az 

enyhe értelmi fogyatékosság (n=5), illetve 13 gyermek esetében az intellektuális 

képességek nem mérhetők, vagy standard eszközökkel nem mértek. Szakértői vélemény 

alapján az esetek egy részében valamely mértékű intellektuális képességzavar 

feltételezhető, vagy a gyermekek alacsony életkora miatt még nem mérhető. Az 

intellektuális képességek standard mérési adatával (IQ) csak 12 gyermek rendelkezett, 

további négy esetben rendelkezésre állt a szakértői bizottság becslése. Nyelvi képességek 

szerint is változatos a minta összetétele: hat nem beszélő gyermek mellett tíz gyermek 

mutat súlyos beszéd- és nyelvi nehézségeket, míg tizennégyen az életkoruknak 

megfelelően beszélnek. Ha a mintát beszélő és „nem vagy alig beszélő” (minimally verbal) 

gyermekek csoportjaira osztjuk, a megoszlás kiegyensúlyozottabb: 14 nem vagy alig 

beszélő és 15 beszélő gyermeket vizsgáltunk (lásd 1. táblázat). 

  



1. táblázat: A pedagógiai vizsgálat mintájának néhány főbb jellemzője (N=29) 

 

A tesztelési időszak 6 hétig tartott, ezalatt azt kértük a pedagógusoktól, hogy legalább 

heti 2 alkalommal (összesen minimum 12 alkalommal) tartsanak BFP foglalkozásokat. 

A pedagógiai vizsgálatban többféle eljárást és eszközt használtunk az adatok 

összegyűjtéséhez. A szociális és kommunikációs képességek, a nyelv és önállóság szintjét 

a pedagógusok kikérdezésével határoztuk meg, az „Autizmussal élő gyermekek szociális 

és kommunikációs készségeinek felmérése” (Quill, Norton-Bracken & Fair 2000 in Quill, 

2009) módosított verziójával (Havasi & Ősziné, 2015). 

A pedagógiai vizsgálat központi módszereként az alapvető szociális és 

kommunikációs interakciók minőségének mérésére strukturált megfigyeléseket 

végeztünk az első és utolsó foglalkozás videós rögzítésével és a Módosított megfigyelési 

séma az intencionális osztálytermi kommunikáció méréséhez (M-COSMIC; Clifford, 

Hudry, Brown, Pasco, Charman & the PACT Consortium; 2010) átalakított verziójával való 

kódolással. Az M-COSMIC három dimenzióját (partner, funkció, szerep) egészítettük ki 

két további dimenzióval (prompt, részvétel), és ezek mentén alakítottunk alkategóriákat 

az interakciók mennyiségének és minőségének mérésére (lásd 2. táblázat). A kódolást 

hat, a BFP-ot és a vizsgálatot egyaránt jól ismerő szakember végezte, akik a videókat 

vakon kódolták: nem a saját intézményük videóit nézték, illetve nem ők készítették a 

videókat, vagyis korábban nem látták ezeket a BFP foglalkozásokat, valamint az 

elemzéskor nem tudták, hogy a videó a vizsgálati időszak elején, vagy végén készült. Az 

egyes kategóriákat azok kritériumainak precíz leírásával láttuk el, majd egy Excel 

táblázatba helyeztük a könnyebb kódolás érdekében. A kódoláshoz írott segédanyagot 

készítettünk, és a kódolók 2 órás felkészítést kaptak, illetve a kódolás alatt lehetőségük 

volt online támogatásra, megvitatásra. 

 

2. táblázat: A videókódolásban az interakciók megfigyelésének kategóriái 



Jelen tanulmányunkban ezek eredményei kapnak hangsúlyt, az általunk használt 

további eljárások (félig strukturált nyitó és záró interjú a pedagógusokkal, a 

folyamatkísérés és az alkalmazás közbeni tanári adatgyűjtés, egyéni célok monitorozása) 

kapcsán kapott eredmények a konklúziókban röviden jelennek meg. 

A módszerekből következően egyrészt kvalitatív elemzéseket végeztünk, másrészt a 

videóelemzések adatai lehetőséget adtak kvantitatív elemzésekre is. A kicsi minta és az 

elrendezés miatt ezek az elemzések elsősorban leíró statisztikai elemzésekből és nem-

paraméteres próbákból állnak. A statisztikai elemzésekhez az IBM SPSS v19 és a Microsoft 

Excel programokat használtuk. 

A MTA tudományetikai Kódexét (MTA, 2010) a vizsgálat teljes folyamatára 

követendőnek és kötelezőnek tekintettük, beleértve az informált beleegyezést, 

tájékoztatást, adatgyűjtési és kezelési kérdéseket (lásd Havasi & Ősziné, 2015). 

 

 

EREDMÉNYEK  

A különféle csoportok nem csak a gyerekek életkorában, intellektuális képességében 

vagy a beszéd szintjében tértek el egymástól, hanem a csoporttagok számában és a 

foglalkozások időtartamában is, és a változók eloszlása sem mutatott normál eloszlást, így 

a statisztikai elemzésre a Wilcoxon-próbát választottuk. A beavatkozás előtti mérésnél a 

legrövidebb játékidő 8 perc, míg a leghosszabb 24 perc volt, átlagosan 18 percesek voltak 

a foglalkozások. Bár a játékok száma nem változott, az összjátékidő csoportátlaga jelentős 

csökkenést mutatott (Z=1,88, p=0,060), átlagosan 15 percig tartottak az utolsó 

foglalkozások. Ennek oka esetleg az eleinte részben ismeretlen játékok megszokása, 

megismerése, rutin szerzése lehetett, mind a pedagógusok, mind a gyerekek részéről. Ez 

azonban korántsem jelenti, hogy minden esetben csökkent a játékidő, hiszen 7 esetben 

nőtt. Az adatok összehasonlíthatóságának érdekében az egyes vizsgált kategóriákat 

időarányosan elemeztük, tehát például az interakciók számát egy percre vetítve 

vizsgáltuk. A funkciók, a szerep és a segítségadás mértékének adatait pedig úgy 

alakítottuk összehasonlíthatóvá, hogy megnéztük, hogy az összes interakciónak hány 

százalékát tették ki. 

 

 

Alapvető szociális és kommunikációs dimenziók vizsgálata 

Eredményeinkből alábbiakban az interakciók számának, funkciójának és az 

interakcióban mutatott önállóságra vonatkozó eredményeket emeljük ki. Az interakciók 

(egységnyi idő alatti) száma a beavatkozás utánmérésekor szignifikánsan (Z=3,90, 

p<0,001) növekedett (lásd 1. ábra és 3. táblázat). 

  



1. és 2. ábra: Az egy perc alatt lezajló interakciók átlagának változása és az egy perc alatt lezajló 

interakciók abszolút gyakorisági eloszlásának változása a partnerek szerint (N=29) 

 

A partnereket tekintve, a játékvezetővel (Z=3,27, p=0,001) és a kortársakkal (Z=2,71, 

p=0,007) való interakciók száma is szignifikánsan növekedett, nem mutatható ki jelentős 

változás az asszisztenssel való interakciók számában, bár minimális csökkenés 

tapasztalható (lásd 2. ábra és 3. táblázat). Ez utóbbi, mivel az asszisztensek töltik be 

általában a segítő szerepét, pozitív változásként is értelmezhető. Az interakciók partnerek 

közötti eloszlásának mintázata nem változott jelentősen, mindkét esetben a játékvezetővel 

zajlott a legtöbb interakció. 

 

3. táblázat: Az interakciók változása partnerek szerint. Wilcoxon-próba (Z); Jelmagyarázat: *= 

p<0,05; **=p<0,01; (a)=negatív rangokon alapuló 

 

Vizsgáltuk a játékosok interakciókban mutatott önállósági szintjének, a 

spontaneitásnak alakulását a két mérés során. A videók kódolásakor azt az interakciót 

tekintettük önállónak, ahol a játékos nem kapott több segítséget a játékleírásban 

szereplőnél. Annak érdekében, hogy összehasonlítható eredményeket nyerjünk, azt 

vizsgáltuk, hogy az összes interakció hány százalékát kivitelezték teljesen önállóan, és 

hány százalékát segítséggel. Az első mérés esetében az összes interakció 68%-a volt 

önálló, míg a második mérésnél 80% körülire emelkedett ez az arány, mely szignifikáns 

növekedés (Z=3,99, p< 0,001; lásd 4. táblázat). Bár az önállóság irányába mutató változás 

egyértelmű, azért hangsúlyozni kell, hogy a szórás az első (SD=21,43) és az utolsó 

foglalkozás (SD=19,59) értékeinél is nagyon magas, azaz, van a mintában olyan gyerek is, 

akinél már kezdetben is szinte minden interakció önálló volt, míg olyan is, akinek 

kezdetben szinte csak segített interakcióját láthattuk. 

 

  



 

4. táblázat: A spontán és segített interakciók változása. Wilcoxon-próba (Z); 

Jelmagyarázat: *= p<0,05; **=p<0,01; (a)=negatív rangokon alapuló (b)=pozitív rangokon alapuló 

 

Érdekes megfigyelni azt is, hogy hogyan alakultak a segítségadáson belül a promptok 

különböző formái (lásd 3. ábra), hiszen az is az önállóság irányába mutató fejlődést jelent, 

ha a promptok hierarchiájában egyre kisebb segítséget igényel a gyermek az interakció 

megfelelő kivitelezéséhez. Azt látjuk az adatokból, hogy mindegyik segítségadási forma 

előfordulása csökkenést mutat, melyek közül a kivárás (Z=3,49, p <0,001), a gesztusos 

(Z=2,09, p=0,036) és teljes fizikai promptok (Z=2,06, p=0,039) esetében szignifikáns a 

különbség. A kivárás esetén az eredmény azt sugallja, hogy ezekben az esetekben 

válhatott a második méréskor legtöbb interakció önállóvá, mely a promptok 

elhalványítására való törekvés miatt igen bíztató. A teljes fizikai vezetéssel kapcsolatban 

fontos megjegyezni, hogy ennek elhalványítása, illetve egy finomabb promptra való 

áttérés igen pozitív a játékosok érzelmi klímájának szempontjából is. Ellentmondásosnak 

tűnhet, hogy összességében a vizuális segítség fordult elő a legkevesebbszer, de 

valószínűleg azért mutatják ezt az adatok, mert a játékban alapvetően fontos szerepet 

játszó struktúrát és vizuális segítséget nem kódoltuk le, hiszen az a játékleírásban előírt 

segítség. 

3. ábra: A önállóan végrehajtott és a promptolt interakciók relatív gyakorisági változásának 

eloszlása (N=29) 

 

Monitoroztuk a szociális-kommunikációs interakciók funkcióit is. Az adatok 

elemzésénél – követve az M-COSMIC szűkítését – a funkció dimenziójának alkategóriáit 

3 fő csoportba soroltuk: (1) viselkedésirányítás kategóriájába, melybe a tárgy/cseleke-

det/segítség kérése, az elutasítás/tiltakozás, az egyetértés/beleegyezés; (2) diádikus, 



szociális interakciók kategóriájába, melybe a szociális rutin kérése, a 

megosztás/figyelemfelhívás és a visszaigazolás; illetve a (3) triádikus, közös figyelem 

kategóriájába, melybe válasz figyelemfelhívásra, a komment/megjegyzés és az 

információkérés/tisztázás/pontosítás funkciók kerültek. A megjelenő funkciókat úgy 

tudtuk összehasonlítani egymással számszerűleg, hogy megnéztük, az összes interakció 

hány százalékát tették ki (lásd 4. ábra). Az eloszlás alapvető mintázata nem változott a két 

mérés adataiban, azonban nőtt a diádikus és kisebb mértékben a triádikus interakciók, és 

csökkent a viselkedés irányítását megvalósító funkciók száma. A diádikus interakciók 

kisszámú megjelenését magyarázhatja, hogy a kiválasztott játékok, a csoporthelyzet és az 

egyénileg kitűzött célok talán az e kategóriában található funkciókat várták el a 

legkevésbé. Annak ellenére, hogy statisztikailag nem szignifikáns a változás, a különféle 

kommunikációs funkciók használatában ez a növekedés is minőségi változást jelezhet. 

 

4. ábra: Az interakciók funkciói relatív gyakorisági eloszlásának változása (N=29) 

 

A spektrum dimenzió mentén való elhelyezkedés szerinti elemzés 

A vizsgált gyerekek számos jellemzőjükben nagy változatosságot mutatnak (lásd 1. 

táblázat), elemezhető elemszámú alminták kialakítására adva lehetőséget. A csoportokat 

úgy alkottuk meg, hogy választ kapjunk azokra a kérdésre, hogy az autizmussal élő, nem 

vagy alig beszélő, IKZ-t is mutató, valamint a fiatalabb életkorú gyerekek esetében is 

eredményes lehet-e a BFP. 

Megjegyezzük, hogy az egyes almintákra vonatkozó, és különösen a csoportközi 

összehasonlítások eredményei óvatosan kezelendők, inkább iránymutató jellegűek, az 

alacsony elemszám, az illesztéssel kapcsolatos nehézségek és részben a standard mérések 

hiánya miatt. A statisztikai próbák közül a vázolt módszertani nehézségek miatt 

nonparametrikus eljárásokat alkalmaztunk, az almintán belüli változások elemzésére a 

Wilcoxon, az alminták összehasonlító elemzésénél pedig a Mann-Whitney tesztet.  

Kialakítottunk két csoportot az intellektuális képességek szintje szerint a szakértői 

bizottságok szakértői véleménye alapján (megjegyezve, hogy nem minden esetben 

kurrens mérőeszközöket alkalmaztak). Az IKZ-t mutató csoportba az elérhető adatok 



alapján 8 fő, az ép intellektusú csoportba pedig 7 fő került, vagyis adatok híján ebbe az 

elemzésbe a vizsgálati minta felét tudtuk csupán bevonni. A teljes minta életkori eloszlását 

tekintve (Mdn=5,8 év) ezek a gyerekek az idősebb korosztályba tartoznak. A fiatalabb 

életkorú gyerekekről nem álltak rendelkezésünkre megbízható adatok a fenti mutató 

kapcsán, ezt részint maga az életkor, részint az is indokolhatja, hogy a nembeszélő 

gyermekek intelligenciamérésére gyakran nem vállalkoznak a szakértői bizottságok, s ez 

a jelenség nemzetközi színtéren is jelen van (Tager-Flusberg & Kasari, 2013). A két alminta 

között az átlagéletkorban nem volt szignifikáns különbség, és érdemes megjegyezni, hogy 

az IKZ-t mutató csoportban az összes gyerek nem vagy alig beszélő, az ép intellektussal 

rendelkező csoportban pedig mindegyikük jól beszélő volt. A beszéd szintjében is 

elkülönítettünk két almintát: egy nem vagy alig beszélő (n=14) és egy jól beszélő 

csoportot (n=15), a tanárok által kitöltött checklist alapján (lásd 1. táblázat). Ezeken túl az 

életkor alapján is képeztünk két almintát, a medián (5,8 év) alatti életkorú gyerekek 

(n=14) a fiatalabb, a medián felettiek pedig az idősebb csoportba sorolódtak (n=15). A 

fiatalabb csoport átlagéletkora 4,4, az idősebbé 8,2 év. Mivel az intellektuális képesség és 

a beszéd színvonala esetében is nagyon egyenetlen az eloszlás a két alminta között, így a 

következtetéseket óvatosan kell kezelni, viszont a fiatalabb életkori sávba tartozó 

gyerekek adatainak elemzése önmagában is érdekes, hiszen ez az életkori sáv a 

nemzetközi vizsgálatokban is hiányként jelentkezik (Kaat & Lecavalier, 2014). 

Az elemzések közül a tanulmány keretei és az elemzés értelmezését nehezítő 

módszertani nehézségek miatt csak a főbb pontokat emeljük ki. A fiatalabb, a nem vagy 

alig beszélő és az IKZ-t mutató gyerekek esetében is szignifikáns javulást láthatunk a főbb 

mennyiségi mutatókban: az interakciók számában (Z=2,67, p=0,008; Z=2,98, p=0,003; 

Z=1,82, p=0,069), a játékvezetővel való interakciókban (Z=2,48, p=0,013; Z=3,30, 

p=0,003; Z=2,52, p=0,012), a spontán, önálló interakciók növekedésében (Z=2,98, 

p=0,003; Z=2,98, p=0,003; Z=1,82, p=0,069) és a segítségadás csökkenésében (Z=2,92, 

p=0,004; Z=3,10, p=0,002; Z=2,10, p=0,036). Azonban a társakkal való interakciók száma 

a fenti alminták egyikénél sem mutatott szignifikáns növekedést. Az IKZ-t nem mutató, a 

jól beszélő és az idősebb csoport esetében a társakkal kapcsolatos interakciók 

mennyiségének szignifikáns növekedését is látjuk (Z=2,37, p=0,018; Z=2,33, p=0,020; 

Z=2,48, p=0,013) a BFP során. A további változóknak, az interakciók minőségi mutatóinak 

elemzésére jelen tanulmányban nem vállalkozunk (lásd még Havasi és Ősziné, 2015). 

Az alminták eredményeinek összehasonlítása kapcsán csupán a két mérés közötti 

változások mennyiségével kapcsolatos összefüggéseket vizsgáljuk, még egyszer 

nyomatékosítva, hogy egyáltalán nem homogén alcsoportokról van szó a vizsgálatban. A 

beszélő (Mdn=0,33) és a nem vagy alig beszélő (Mdn=0,05) alminták összehasonlításakor 

láttuk, hogy a társakkal kapcsolatos interakciók változásában nagy különbség volt a 

beszélő csoport javára (U=59,5, p=0,047), ugyanez volt megfigyelhető az IKZ-t mutató 

(Mdn=0,03) és IKZ-t nem mutató (Mdn=0,95) csoport esetében is (U=1,0, p=0,002). A 

magasabb életkorú gyerekek csoportjában szignifikánsan jobban nőtt az önálló, spontán 

interakciók száma (U=49,0, p=0,015), és ezzel együtt szignifikánsan jobban csökkent a 

szükséges segítségadás mértéke (U=57,0, p=0,036). A két utóbbi csoport esetében a 

verbális segítségadás mértékének változása is szignifikáns eltérést mutat (U=51,0, 

p=0,018), de ennek értelmezéséhez szükséges látnunk, hogy az idősebb alminta esetében 



nőtt a verbális segítség mértéke, ugyan nem szignifikánsan, a segítségadás hierarchiáján 

belül, de mint láttuk, összességében itt is több lett a spontán interakció. Csupán a 

segítségadás alacsonyabb szintje felé tolódtak el a mutatók, ami ez esetben pozitív 

átrendeződést jelenthet. A segítségadás hierarchiájának átrendeződését láthatjuk több 

alminta esetében is, ugyan szignifikáns különbségeket nem találunk, de az adott 

almintákra vonatkozó jellegzetességeket sejthetünk a háttérben. 

Az első és a második mérési pontok közötti változásokkal kapcsolatos fentebb vázolt 

összefüggéseket húzza alá a Spearmann-féle rangkorrelációs elemzés is. Az életkor 

szignifikáns korrelációt mutat az önállóság és a segítségadás mértékének változása 

kapcsán (rs=-4,62, p=0,012; rs=0,39, p=0,034), a beszéd és az intellektuális képességek 

szintje pedig a társakkal kapcsolatos interakciók változásával mutat ugyancsak 

szignifikáns együttjárást (rs=-0,375, p=0,045; rs=-0,836, p<0,001). 

 

DISZKUSSZIÓ  

Az autizmussal élő gyermekek, tanulók ellátása relatíve új területnek tekinthető a hazai 

köznevelés és gyógypedagógia rendszerében, ugyanakkor – összhangban a nemzetközi 

trendekkel – ma már jól látható a törekvés a tudományos evidenciákkal alátámasztott 

módszerek használatára. Magyarországon még kevés vizsgálatot végeztek az autizmus 

kulcsterületeinek támogatását célzó pedagógiai módszerek kapcsán. 

Tanulmányunkban egy szerteágazó és hiánypótló hazai kutatás-fejlesztési projekt néhány 

aspektusát, szűkebben a kapcsolódó pedagógiai kutatás főbb eredményeit mutattuk be a 

szociális és kommunikációs készségek fejlesztésében használt módszer, a BFP kapcsán. 

A BFP fókuszában a szociális-kommunikáció területe áll, az autizmusspecifikus 

edukációs stratégiák közül a program a szociális képességfejlesztő csoportok 

módszeréhez sorolható. Noha a program a ’90-es évek óta elérhető, az autizmus 

evidenciaalapú megközelítéseihez és természetéhez kétségtelenül igazodó, valamint 

rengeteg pozitív klinikai tapasztalat, s néhány esettanulmány is erősíti, mindezidáig 

szisztematikus vizsgálat még nem született ezzel kapcsolatosan. 

Pedagógiai vizsgálatunk eredményeiből kiemelendő, hogy a beavatkozást követő 

mérésben szignifikánsan több interakció zajlott le, mint a megelőző mérésben. Ez az 

eredmény azt mutatja, hogy a BFP a vizsgálati elrendezésben és idő alatt hatékonyan 

növelte a létrejövő interakciók számát. A mennyiségi növekedés mellett számos minőségi 

változást is regisztráltunk: partnereket tekintve a játékvezetővel és a kortársakkal való 

interakciók száma is szignifikánsan növekedett, csakúgy, mint az interakciókban való 

spontán, vagy kisebb promptokkal támogatott részvétel. E pozitív változások tetten 

érhetők voltak a fiatalabb, az intellektuális képességeikben alacsonyabb szinten álló, 

valamint a nem vagy alig beszélő gyerekek esetén is. Hangsúlyozva, hogy esetükben az 

interakciók száma elsősorban a játékvezetővel kapcsolatban nőtt, míg a jól beszélő és 

magasabb intellektuális szinten álló gyerekek esetében a kortársakkal kapcsolatos 

interakciók száma (is) jelentősen gyarapodott. 

Eredményeink azt sugallják, hogy a BFP alkalmas a szociális és kommunikációs 

készségek fejlesztésére a spektrum különböző szegmenseiben; megjegyezzük azonban, 

hogy hosszabb vizsgálati idővel, több mérési pont, több kontextus beiktatásával és 



kontrollcsoport alkalmazásával biztosabb eredményekhez juthattunk volna, és lehetősé-

günk lenne a transzferhatások pontosabb vizsgálatára is. A projekt keretében megszületett 

egy megújult módszertani kézikönyv (Ősziné & Havasi, 2015) és egy felmérési útmutató 

(Havasi & Ősziné, 2015), s kutatási eredményeink bíztatóak, a hatékonyság további, 

precízebb módszertannal megvalósított mérésére szükség lenne ahhoz, hogy biztosan 

kijelenthető legyen, hogy a BFP az evidenciaalapú beavatkozások közé sorolható. 
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