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ABSZTRAKT 

Tanulmányunkban szakirodalmi kutatómunkánk eredményei alapján tekintjük át az autizmus spektrum zavarral élő gyerekek 

együttnevelésének főbb kérdéseit. Az integráció alapvető emberi jog, így az autizmus területén is meg kell határoznunk, hogy 

mely szakmai feltételek biztosítása mellett teljesedhet ki a részvétel joga. A hazai jogi szabályozás elvileg lehetővé teszi az 

autizmussal élő tanulók szakszerű együttnevelését, ugyanakkor az ombudsmani vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy többféle 

módon is sérülnek a tanulók oktatási jogai. 

Az együttnevelésben résztvevő, autizmussal élő tanulók száma egyre növekszik, azonban egy sajátos szelekciós mintázatot 

követve a magasan funkcionáló gyerekek és fiatalok felülreprezentáltak. A 2017-es statisztikai adatok szerint (KIR) a 

köznevelésben részt vevő gyerekek, fiatalok 0,39%-a rendelkezik autizmus diagnózissal, ami jelentős növekedés az előző 

évekhez képest, ugyanakkor ez pusztán mennyiségi és korántsem minőségi mutató az ellátásra vonatkozóan. 

Az autizmus megközelítésében a komprehenzív, azaz egyénre szabott, fejlődési és kognitív-viselkedéses megközelítéseket 

ötvöző edukáció a legsikeresebb, így napjaink fontos szakmai kérdése, hogy mindez hogyan valósítható meg az integráló 

intézmények gyakorlatában. A sikeres integrációhoz számos szakmai, módszertani feltételnek kell teljesülnie, ilyen például az 

autizmusbarát tárgyi és személyi környezet megteremtése, vagy a tantervek megfelelő adaptációja. A növekvő létszámadatok 

ellenére nagyon kevés tudományosan igazolt módszer áll rendelkezésre az integráció támogatására. Ezek közül 

bizonyítottságukat tekintve kiemelkednek a kortársak bevonására építő módszertanok.  

Az együttnevelés kimenetelét számos mutató mentén vizsgálták, ugyanakkor azt látjuk, hogy az intézményi ellátás bármely 

formája előnyökkel és hátrányokkal is járhat. A sikeres rövid- és hosszútávú kimenetelt az ellátási formánál sokkal finomabb és 

összetettebb tényezők határozzák meg. Az viszont egyértelműnek tűnik, hogy a szakmailag megfelelően kivitelezett integráció 

számos előnnyel jár, nem csupán az autizmussal élő tanuló oldaláról. 

A kortársak szerepe a befogadás komplex támogatásában fontos pillér, és a megfelelő autizmusspecifikus támogatás mellett 

jelentős protektív faktor, enélkül azonban komoly veszélyforrás is lehet. Éppen ezért az iskolai környezetben alkalmazható 

összetett tudásformáló programok alkalmazása hasznosnak tűnhet a sikeres befogadás támogatásában, azonban e programok 

eredményességének vizsgálata sem történt még meg. Számos pozitív irány körvonalazódik tehát az együttnevelés kapcsán, de 

e lehetőség valódi kiaknázásához még sok tudományos igazolásra és a már meglévő szakmai szempontok gyakorlati 

megvalósítására van szükség. 

Kulcsszavak: autizmus spektrum zavar, együttnevelés, alapelvek, kimenetel, kortársak 
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BEVEZETÉS 

Jelen tanulmány célja, hogy szakirodalmi kutatómunkánk eredményei alapján áttekintsük 

az autizmussal
1
 élő gyerekek és fiatalok együttnevelésével kapcsolatos főbb kérdésköröket. 

Röviden tárgyaljuk az együttnevelés szabályozási kereteit, az elérhető statisztikai adatokat. 

Áttekintésünk fókuszában az együttnevelés sikerességét meghatározó tényezők állnak, s 

külön figyelmet fordítunk a tipikusan fejlődő kortársak szerepére. 

Az integráció
2
 – a fogyatékossággal élő, valamint a tipikusan fejlődő gyerekek 

együttnevelése – és az inkluzív oktatás kérdésköre az autizmus területén is egyre inkább 

előtérbe kerül, köszönhetően az emberi jogok, ezen belül a fogyatékossággal élő 

személyek jogai kiteljesedésének (áttekintésért lásd: Schiffer, 2008; Papp, 2012; Shaw, 

2017). Autizmus esetében a legtöbb program és ellátási forma valójában nem az 

inklúzióról szól, mivel a folyamatok fókuszában elsősorban nem az oktatási környezet, 

módszertan, tartalom átalakítása áll, hanem az integráció valamely formájának 

megvalósítása. Sokszor inkluzív oktatásnak nevezik azt a gyakorlatot is, amikor valójában 

csak fizikai integráció történik, azaz a többségi intézménybe kerül az autizmussal élő 

tanuló, de az inklúzió – annak teljes értelmében – nem valósul meg (Humphrey, 2008). A 

jelenlegi integrációs gyakorlat sikertelenség esetén – helytelenül – gyakran a részvevő 

tanulóban keresi a nehézségek okát (Jordan, 2008). 

Magyarországon jelenleg (de jellemzően a nemzetközi gyakorlatban is) teljes, 

funkcionális integrációban elsősorban az úgynevezett magasan funkcionáló autizmussal 

élő diákok vesznek részt. A magasan funkcionáló autizmus nem valid, tudományosan is 

elkülöníthető alcsoport az autizmus spektrumán, hanem sokkal inkább egy gyengén 

körülírt, heterogén, funkcionális kategória. Legtöbbször (de nem kizárólag) olyan 

esetekre értjük, ahol az autizmushoz jó intellektuális és jó formális nyelvi képességek 

társulnak (Győri, 2014). 

Az integrációs törekvések elvileg többféle, rugalmas formában megvalósíthatók, a 

részleges integráción túl működhet például az úgynevezett fordított integráció, amikor a 

tipikus gyermekek látogatják meg az autizmussal élő tanulókat. Ilyenkor nem tanórákon, 

hanem különféle programokon és közösségi terekben valósul meg a közös aktivitás és 

tervezhető a szociális integráció számos formája. Több európai országban működő 

gyakorlat (Jordan, 2009) és Magyarországon is kipróbált modell (Stefanik & Őszi, 2011) a 

többségi iskolákban kialakított, úgynevezett „autizmus egység”. Innen kiindulva az egyes 

tanulók fokozatosan, egyéni teherbírásuk szerint kapcsolódhatnak be a többségi 

osztálytermi munkába. A diák a többségi osztályba tartozik, de minden speciális 

támogatást megkap, az osztállyal foglalkozó pedagógussal együtt. Nagyon jó lenne, ha 

ezek a példák a magyar gyakorlatban rendszerszinten is működőképesek lennének, hogy 

ne csupán két szélsőséges lehetőség közül lehessen választani. 

                                                                            
1 A szövegben az autizmus spektrum zavar és autizmus kifejezéseket egymás szinonimáiként használjuk. 
2
 Áttekintésünkben az együttnevelés vagy integráció fogalma alatt a funkcionális integráció fogalmát (Csányi, 

2000) értjük, mely az inkluzív nevelésben teljesedhet ki. A szegregáció elnevezés nem megfelelő a speciális, 

azaz gyógypedagógiai intézményekre, hiszen céljuk kezdetben sem az elkülönítés volt, hanem a megfelelő, 

individuális igények biztosítása (Gordosné, 2000), továbbá szerepük átalakulóban van, az együttnevelés 

támogatásában is fontossá váltak (Papp & Perlusz, 2013). 



AZ EGYÜTTNEVELÉSHEZ VALÓ JOG ÉS A TÖRVÉNYI ALAPOK 

Napjainkban az integráció alapvető jogként jelenik meg, nem csupán szakmai kérdésként 

vetődik fel (UNESCO, 2005; Jordan, 2011; Stefanik & Havasi, 2016), hiszen számos 

alapdokumentum támasztja alá
3
. 

A hazai ellátórendszer jogi szabályozása az 1993-as közoktatási törvény 1996-os 

módosításával kezdődően nevesítette az autizmust a „más fogyatékossági” kategórián 

belül, majd későbbi törvénymódosítások során önálló kategóriaként is megjelenítette. 

Ugyanez az 1993-as törvény teremtette meg az integráció jogi alapjait is hazánkban. A 

2011-es köznevelési törvény
4
 is külön „típusként” a sajátos nevelési igényű tanulók közé 

sorolja az autizmus spektrum zavarral élő gyerekeket és fiatalokat. A magyarországi, 

autizmussal kapcsolatos intézményi és szakmai fejlődésben Balázs Anna és munkatársai 

töltöttek be meghatározó szerepet (Feinstein, 2010; Stefanik & Őszi, 2013). A 

következőkben az együttnevelést jelenleg meghatározó főbb törvények, irányelvek és 

rendeletek közül
5
 emeljük ki témánk kapcsán a főbb pontokat. 

A jelenleg hatályos köznevelési törvény az együttnevelés kifejezést használja (nem az 

integráció-szegráció fogalompárt), és a törvényalkotó együttnevelést segítő pedagógusról 

beszél, akit foglalkoztathat az utazó gyógypedagógusi hálózat, vagy maga az ellátó 

intézmény. A sajátos nevelési igényű gyerekeket ellátó intézményrendszer az 

együttnevelés számára is szolgáltatásokat biztosító rendszerré alakult. Ezt a feladatot az 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) látja el, többnyire az utazó 

gyógypedagógusi hálózat által biztosított, együttnevelést segítő gyógypedagógus révén 

(áttekintésért lásd: Papp & Perlusz, 2013). Kérdéses azonban, hogy az utazó 

gyógypedagógusi hálózat munkatársai minden esetben rendelkeznek-e autizmus 

spektrum pedagógiája szakirányú végzettséggel. A szakértői bizottságok szakértői 

véleménye alapján (e működéseket a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szabályozza) a 

szülő választ iskolát, de a későbbi számadatokból látni fogjuk, hogy az intézmény 

kijelölését az intellektuális képességek jelentősen meghatározzák az autizmus spektrum 

zavar esetében (is). A köznevelési törvény alapján az együttnevelés megvalósulhat „a 

többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt” (47.§), a fordított integráció 

fogalma itt nem jelenik meg. A törvény előírja a sajátos nevelési igénynek megfelelő 

végzettséggel rendelkező gyógypedagógus és speciális tanterv, taneszköz meglétét. Az 

autizmus spektrum zavarral élő tanulót 3 gyerekként kell figyelembe venni a csoportban 

együttnevelés esetén, ezzel biztosítva a kisebb osztálylétszámot. A törvény biztosítja a 

lehetőséget számonkéréseknél a hosszabb felkészülési időre, adott esetben szóbeli 

                                                                            
3 Például az 1948-as Általános Emberi Jogok Nyilatkozata, vagy az 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól 

szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről, továbbá az ENSZ 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 1993-as alapszabálya és a Magyarország által elsőként ratifikált 

2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 24. cikke (áttekintésért 

lásd: Schiffer, 2008). 
4
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

5
 Az együttnevelést jelenleg meghatározó főbb törvények, irányelvek és rendeletek a következők: 2011. évi 

CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvének 

és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvének megfelelő fejezetei (32/2012. (X. 8.) 

EMMI rendelet); 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról; 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről. 



helyett írásbeli számonkérést, vagy bizonyos esetekben felmentést biztosít, amit további 

rendeletek pontosítanak. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet részletesen szabályozza, hogy a befogadó 

intézmény alapító okiratában és pedagógiai programjában szerepelnie kell az adott 

sajátos nevelési igény specifikumainak. A látszólag előremutató jogszabályi háttér 

kapcsán azonban érdemes megjegyezni a kerettantervek alakulását, amik jelenleg csak az 

értelmi képesség szerint differenciálnak (51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a 

kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről), holott a korábbi szabályozás 

választható mintaként felkínált autizmusspecifikus tantervet. Ez komoly visszalépés, 

annak ellenére, hogy a köznevelési törvény a speciális tanterv meglétét jelenleg is előírja. 

Kétséges azonban, hogy a szükséges autizmusspecifikus adaptációt az intézmények el 

tudják végezni saját erőforrásra támaszkodva. 

A sajátos nevelési igényű tanulók irányelvének (32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet) 

autizmusról szóló fejezete kiemeli, hogy „A tudatosan tervezett, és nem 

kényszermegoldásként alkalmazott integráció csak akkor indokolt, ha egyértelműen a 

gyermek javát szolgálja. Az integráció valamennyi formája (pl. lokális, szociális, fordított) 

alkalmazható egyénre szabottan” (8.4 fejezet, 1. bek.). Az irányelv kiemel még egy 

szempontot, amit a köznevelési törvény kevéssé hangsúlyoz: „az integrált gyermek legyen 

elégedett az iskolai élettel, fontos, hogy jól érezze magát” (8.4. fejezet, 6. bek.). Ez a sikeres 

együttnevelés fontos mutatója is lehet, a megfelelő módszertani háttér mellett (Reed, 2016).  

A jelenlegi jogszabályi háttér tehát elvileg lehetővé teszi az autizmussal élő diákok 

szakszerű integrációját, ugyanakkor az utóbbi évek ombudsmani vizsgálatai rávilágítottak 

arra, hogy többféle módon is sérülhetnek a tanulók jogai: az intézmények gyakran a 

személyi-tárgyi feltételek hiányára való hivatkozással utasítják el a jogszabályban foglaltak 

szerinti ellátást, más esetekben kényszermegoldásként magántanulói státusz kérésére, 

elfogadására buzdítják a szülőket. Sokszor megoldatlan az autizmusban súlyosan érintett, 

de a mért IQ tekintetében a 70 pont feletti sávba tartozó tanulók ellátása. Ennek egyik 

oka, hogy a többségi tanterv szerinti tanulás, különösen a felső tagozatban, a 

gyógypedagógiai intézményrendszerben nem megoldott. A többségi intézmények viszont 

gyakran magas osztálylétszámmal működnek, és valóban nem rendelkeznek megfelelő 

személyi és tárgyi feltételekkel. Gyakori tapasztalat, hogy a tanuló iskoláról iskolára 

vándorol, mivel a szakmai feltételek hiánya miatt befogadása sikertelen. Szintén 

nehézséget jelent, hogy egyes, szakmailag indokolt körülmények megteremtésének 

nincsen meg a pontos jogszabályi alapja. Néhány példa: bár a köznevelési törvény előírja 

a sérülésspecifikus taneszközök biztosítását, a 20/2012-es EMMI rendeletben nem jelenik 

meg eszközlista az autizmus területére vonatkozóan, így a fenntartók nem feltétlenül 

biztosítják azt. A sikeres integrációhoz gyakran szükség lenne pedagógiai asszisztensre, 

ez a többletsegítség adható, azonban jogszabályban nem előírt, finanszírozása nem 

megoldott (az Alapvető Jogok Biztosának Jelentése az AJB 343/2015. számú ügyben). 

 

ELLÁTÁS A KÖZNEVELÉS SZÍNTEREIN, A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

Az autizmus spektrum zavarral és együttneveléssel kapcsolatos tanulmányok kivétel 

nélkül kiemelik, hogy az együttnevelésben résztvevő, autizmussal élő tanulók száma 



egyre növekszik (például: Humphrey, 2008; Frederickson, Jones & Lang, 2010). Az 

előzőekben tárgyalt alapvetések szerint nemcsak az autizmussal élő, magasan 

funkcionáló gyerekek és fiatalok tanulhatnának az integrált nevelés színterein, azonban 

azokban az országokban, ahol vegyes rendszerek működnek (például Egyesült Királyság, 

USA bizonyos államai) az adatok mégis ezt a tendenciát mutatják (Waddington & Reed, 

2017; Kurth, 2015), és a magyarországi gyakorlatban is ez a szelekciós mintázat látszik 

megvalósulni (lásd KIR adatok). 

Az amerikai adatok is ellentmondásosak az együttnevelésre vonatkozóan: a 

fogyatékossággal élő tanulóknak közel 80%-a integráltan tanul, azonban akik 

ténylegesen, az iskolában töltött idő minimum 75%-ában együttnevelésben vesznek részt, 

jelentősen kevesebben vannak, durva becslés szerint 50% körül (Tonnsen & Hahn, 2016). 

Az USA egyes államainak gyakorlatában számos eltérés található, azonban az autizmussal 

élő tanuló viselkedéses képe és az intelligenciaszintje tűnik a legmeghatározóbb 

kritériumnak az ellátás szempontjából (Kurth, 2015). Az Egyesült Királyságban az 

autizmussal élő tanulók közel 60%-a tanul integrációban, de itt is sok faktor befolyásolja 

az ellátáshoz való hozzáférést (Humphrey, 2008). Azonban azokban az esetekben, mikor 

az autizmushoz más zavar is társul, már csak 30% körüli ez az adat, és ezekben az 

esetekben 17% még speciális iskolai ellátásban sem tud részt venni, hanem otthon marad 

(Waddington & Reed, 2017). A látszólag pozitív számadatok ellenére érdemes odafigyelni 

arra a tényre is, hogy hiába kerül be egy autizmussal élő tanuló a többségi ellátásba, onnan 

legalább 20%-ban ki is esik (ez az arány jelentősen nagyobb a sajátos nevelési igény más 

kategóriáihoz képest, és sokszorosa a tipikus kortársak mutatóinak) (Reed & Osborne, 

2014). Komoly problémát jelent a diagnosztizálatlan tanulók nagy száma is, akik a 

többségi intézményekben tanulnak. Az oktatási regisztrációt és a szűrési adatokat 

összevetve, az összes autizmussal élő tanuló megközelítőleg 40%-a diagnózis és 

támogatás nélkül vesz részt együttnevelésben (Baron-Cohen et al., 2009). A statisztikai 

adatok tehát nem minden esetben mutatnak valós képet, hiszen a prevalenciabecslések, 

a szűrési eredmények és az önbevallás alapján úgy tűnik, a köznevelés színterein jóval 

több, autizmussal élő gyerek és fiatal van, mint akik a köznevelési statisztikákban 

megjelennek (Dillenburger, McKerr, Lloyd & Schubotz, 2017). 

Magyarországon – a 2016/17-es tanév köznevelési statisztikai adatai szerint – a 

köznevelésben tanuló gyerekek, fiatalok 0,39%-a rendelkezik autizmus spektrum zavar 

diagnózissal (KIR, 2017-es adatok), ami jelentős növekedés a 2009-es, körülbelül 0,09%-

os (Bognár, Bíró & Marossy-Dévai, 2009) adathoz képest. A köznevelési statisztikában 

megjelenő, autizmussal élő óvodások 62%-a többségi óvodába jár, az iskolások esetében 

ez már jóval kevesebb, 46% (ami nagyságrendjében hasonló a korábban bemutatott 

nemzetközi adatokhoz). Viszonyításképpen, az összes, sajátos nevelési igényű gyerek 

aránya az óvodások körében 2,7%, az érintett 8600 gyermek 82%-a integrált nevelésben 

részesül. Többségi általános iskolákban az SNI-tanulók 69,9%-a tanul (KSH, 2017). 

Középiskolai, tanulmányokat jelentősen kevesebben folytatnak, a többség (53%) integrált 

keretek között. A társult intellektuális képességzavar esetében ez az arány jelentősen 

rosszabb, mindösszesen az érintettek 7% jár a köznevelés többségi intézményeibe (KIR, 

2017-es adatok). A magyarországi helyzet tehát a számok tükrében hasonlít a nemzetközi 

tendenciákhoz, de a halmozottan fogyatékos személyek esetében rosszabb a helyzet, és 

azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek az adatok pusztán mennyiségi és korántsem 

minőségi mutatók az ellátásra vonatkozóan. 



A sikeres együttnevelés feltételei és módszertani alapelvei 

Az autizmussal élő gyerekek és fiatalok megfelelő támogatása nagyon összetett feladat, s 

az egyéni szükségletek sok összetevő mentén variálnak (Jordan & Powell, 2009). Vannak 

azonban olyan alapvetések, amelyek meghatározók, attól függetlenül, hogy az adott 

személy az együttnevelés valamely formájában, vagy speciális intézményben kap ellátást. 

A beavatkozásoknál, fejlesztésnél – jelen tudásunk szerint – a legeredményesebb a 

komprehenzív, azaz fejlődési és kognitív-viselkedéses megközelítéseket ötvöző edukáció 

(Mesibov, Shea & Schopler, 2008; Stefanik & Őszi, 2013). Ahogy Rita Jordan (2008; 2011) 

fogalmaz, az edukáció lehet a leghatékonyabb „kezelés” autizmus spektrum zavarban, és 

tág értelemben ez vezethet el a teljes szociális inklúzióhoz. Az eszközök és módszerek 

között pedig kiemelkedik a vizuális támogatás, a viselkedéses megközelítés, a strukturált 

oktatás, a megfelelő kiegészítő terápiák és a család, közvetlen környezet bevonása. 

Továbbá elengedhetetlen részletes edukációs felmérésekkel feltérképezni az autizmus 

spektrum zavarral élő személy egyéni képességprofilját, hiszen erre kell épülniük az 

individualizált edukációs programoknak (Gy. Stefanik, 2004; Stefanik & Prekop, 2015; 

Egészségügyi Szakmai Kollégium, 2017; 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet). 

 

A sikeres együttnevelés alapvető feltételei 

Tantervi kérdések 

A tantervnek illeszkednie kell az autizmusból fakadó szükségletekhez (Jordan, 2008; 

2011). Az egyik alapvető, kutatásokkal jól alátámasztott sajátosság az általánosítás 

problémája, melynek következménye, hogy a tanultak gondos, szisztematikus, 

horizontális és vertikális kiterjesztésére van szükség. Ez azzal jár, hogy az általánosítás 

folyamatához többletidőt biztosít a tanterv, és meg kell fontolni az akadémikus tananyag 

redukcióját. Az egyéni fejlesztési tervnek a felnőttkori életben szükséges kulcsterületekre 

kell fókuszálnia, így az önkiszolgálásra és önellátásra, a spontán kommunikációra, a 

munkavégzésre, a szabadidőre, a közösségi életre és a felnőttkorban is funkcionális 

akadémikus készségekre (Peeters, 1997; Mesibov et al., 2008). A szociális és 

kommunikációs készségek célzott fejlesztése kulcsterület, azaz explicit módon kell 

tanítani azokat a társas és kommunikációs készségeket, amit a tipikus osztálytársak 

spontán vagy kevésbé tudatosan sajátítanak el. Nem csupán készségek elkülönült 

fejlesztéséről van szó, hanem a szociális megértés növeléséről és funkcionális stratégiák 

tanításáról, azok sokféle tanulási helyzetben és környezetben való alkalmazásával, 

előmozdítva az általánosítást (Ferraioli & Harris, 2011). 

A tananyagnak alakíthatónak kell lennie, tehát nem központilag meghatározott tanterv 

szerintinek, hanem inkább ajánlások mentén egyénre szabhatónak, amit a magyar 

irányelvek alapvetően lehetővé is tennének. Megfelelően kell adaptálni és az egyéni 

igényekhez igazítani a tárgyakon és tartalmakon túl a tanítási módszereket is. Meg kell 

szüntetni az előzetes sztereotípiákat és elvárásokat az autizmussal élő tanulókkal 

szemben, azaz meg kellene érteni, hogy bár vannak közös szükségletek, minden 

autizmussal élő gyerek más és más, így egyénileg meghatározott támogatást kíván 

(Humphrey, 2008). Fontos tisztában lenni azzal, hogy a tantárgyi teljesítményeket nem 



kizárólag az intelligencia befolyásolja, azok több további tényező mentén is variálnak 

(mint például a társas készségek színvonala, a nyelvi teljesítmény, a szenzoros 

túlérzékenység/ingerkeresés), így előfordulhat az intelligenciaszint alapján elvártnál 

gyengébb tanulási teljesítmény, de ennek fordítottja is (Keen, Webster & Ridley, 2016). 

Mindezek mellett gyakran gyengébb figyelmi, grafomotoros teljesítményre, lassabb 

feldolgozási sebességre és nehezített szövegértésre is számítanunk kell (Zajic, McIntyre, 

Swain-Lerro, Novotny, Oswald & Mundy,  2016; Keen et al., 2016). 

 

Autizmusbarát személyi és tárgyi környezet  

A pedagógusoknak szélesebb módszertani repertoárral kellene rendelkezniük, például 

jobban alkalmazni a differenciálás elveit, bevonni az infokommunikációs eszközöket. Már 

önmagában ez az általános módszertani fejlődés és sokszínűség is sokat segíthetne, de a 

pedagógusok autizmussal kapcsolatos megértését és a speciális módszertani tudását is 

gyarapítani kellene (Ferraioli & Harris, 2011), ami a kompetencia növekedésén túl az 

integrált tanulókkal kapcsolatos attitűd pozitív változásához is vezethet. Az autizmussal 

élő tanulók oldaláról is sok a nehézség, hiszen nincsenek meg spontán azok a szociális-

kommunikációs készségeik, amik a többségi iskola elvárásainak megfelelnek, és a 

tanárok sem tudják intuitív módon megérteni az autizmust, és a megfelelő stratégiákat 

kikövetkeztetni. Ehhez a többségi pedagógusoknak is támogatást kell kapniuk, ez pedig 

gyakran hiányzik (Humphrey, 2008). A pedagógiai alapképzésben sajnos az inkluzív 

neveléssel, oktatással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudás kevéssé jelenik meg a 

képzés egészét átható alapelvként (Papp & Perlusz, 2013). A megfelelő osztálylétszám és 

az asszisztensek jelenléte is rendkívül fontos tényező lehet az együttnevelés 

sikerességéhez. Többirányú és többszintű kooperáció szükséges: az autizmussal élő 

tanuló és kortársai között, a többségi pedagógus és az együttnevelést támogató 

gyógypedagógus között, a szakemberek és szülők között, de a többségi intézmény és a 

speciális támogatást nyújtó intézmény között is elengedhetetlenül fontos (Papp & Perlusz, 

2013). Lényegi elem tehát, hogy a befogadó intézmény legyen nyitott és támogató, 

továbbá legyen folyamatos kapcsolatban az autizmushoz értő szakemberekkel is 

(Ferraioli & Harris, 2011). A speciális iskoláknak is megvan a helyük a tudás forrásaként 

(Papp & Perlusz, 2013) és extrém nehéz helyzetek esetén (Jordan, 2008), mindig 

együttműködve és támogatva az integráció lehető legteljesebb megvalósulását. 

A következőkben további, autizmusspecifikus módszertani elemek jelennek meg, 

melyek már részben említésre kerültek. Ezek az együttnevelés bármely formájához 

segítséget adnak, és megfelelő alapot teremthetnek. Szükség van a környezet 

adaptálására, azaz rendet kell teremteni a társas és szenzoros káoszban. Bejósolhatóvá 

kell tenni az iskolai környezetet, megfelelő térstruktúrát kialakítani, vizualizálni és 

könnyen értelmezhetővé tenni a napi programot és az ettől való eltéréseket, továbbá 

biztosítani kell a visszavonulás lehetőségét az autizmussal élő tanuló számára (Ferraioli & 

Harris, 2011; Humphrey, 2008). Nagy segítség a pedagógus tudatos, autizmushoz adaptált 

kommunikációjának kimunkálása, érdemes például kerülni vagy azonnal értelmezni a 

nem szó szerinti jelentésű kifejezéseket, az iróniát, a szarkazmust. Konkrét instrukciókkal 

sokkal inkább előmozdítható a megértés, a közös munkához való eredményesebb 



csatlakozás (Humprey, 2008). Kiemelt feladat a tipikusan fejlődő tanulók autizmussal élő 

diáktársukra vonatkozó tudásának és megértésének fejlesztése. Olyan közös aktivitásokat 

kell kialakítani, amelyek minden fél számára sikerélményhez vezetnek, hiszen a 

kortársakkal való kapcsolat komoly akadály, vagy éppen protektív faktor is lehet az 

együttnevelés során (Ferraioli & Harris, 2011). 

Amikor Attwood (2000) közel 20 éve összegyűjtötte az együttnevelés során a szociális 

integrációt előmozdító stratégiákat, még csak kevés empirikus vizsgálat eredményei álltak 

rendelkezésre. Az elmúlt évtizedben jelentősen gyarapodtak a tudományos bizonyítékok 

e téren is (például Wong et al., 2015; Garotte, Dessemontet & Opitz, 2017), de még számos 

kérdés vár válaszra. Lindsay, Proulx, Scott és Thomson (2014) egy kvalitatív tanulmányban 

gyűjtötték össze autizmussal élő tanulókat alsó tagozaton integráló osztályokban tanító 

pedagógusok mélyinterjúiból, hogy milyen stratégiákat használnak az együttnevelés 

sikere érdekében. Nem meglepő módon kiemelték a megfelelő szakmai források és 

képzések fontosságát, az egyénre szabott tanítási technikákat, a teammunkát az iskolán 

belül, a kapcsolatépítést a szülőkkel és tanulókkal, az elfogadó légkör kiépítését az 

osztályban az autizmussal kapcsolatos tudatosság és „érzékenység” növelésével. 

A társas interakciók előmozdítását célzó, együttnevelésben alkalmazott 

beavatkozásokat áttekintő tanulmányok, az autizmussal élő személyre fókuszáló szociális 

készségfejlesztés viselkedéses vagy kognitív technikáin túl minden esetben kiemelik a 

kortársakat bevonó, vagy rájuk fókuszáló iskolai keretek között is alkalmazható 

beavatkozásokat, technikákat, melyek pozitív hatással vannak a kortárs interakciók 

mennyiségére és néhol minőségére is (Harrower & Dunlap, 2001; Handleman, Harris & 

Martins, 2005; Ferraioli & Harris, 2011; Simmons, Lanter & Lyons, 2014; Watkins et al., 

2015; 2017; Garotte et al., 2017; Kamps, Mason & Heitzman-Powell, 2017). 

 

Az együttnevelés lehetséges kimenetelei 

Az autizmussal élő gyerekek és fiatalok számára jelenleg az együttnevelés bármely 

formája előnyökkel és hátrányokkal is járhat (Méhes & Stefanik, 2017). Az ezzel 

kapcsolatos szakmai kérdések a ’80-as, ’90-es évek óta foglalkoztatják a kutatókat és 

gyakorlati szakembereket (Simpson & Sasso, 1992; Mesibov & Sea, 1996), és egyre több, 

tudományos igényű vizsgálat irányul az együttnevelés hatásainak kutatására. Ahhoz 

azonban, hogy biztosabban lássuk az együttnevelés előnyeit és lehetséges kockázatait, 

még számos jól tervezett és szigorú módszertani kritériumoknak megfelelő tanulmányra 

lenne szükség (Ferraioli & Harris, 2011; Reed & Osborne, 2014; Waddington & Reed, 

2017). Ezek a még hiányzó evidenciák segíthetnének az ellátási forma kiválasztásában, a 

döntéshozásban. Az együttnevelés kimenetelét több tényező mentén is vizsgálják 

(Simpson, 2004). Ferraioli és Harris (2011) összefoglaló tanulmányában például a 

kognitív, akadémikus és szociális, adaptív kimeneteleket különböztetik meg az 

autizmussal élő tanuló oldaláról. A kimenetel jó mutatója lehet azonban még a kortársak 

attitűdje vagy akár akadémikus fejlődése, a tanár vagy a szülők megfigyelései, észrevételei 

is. Mindezek mellett a hosszabb távú kimenetel, a továbbtanulási és munkával kapcsolatos 

lehetőségek, eredmények is fontos szempontként jelennek meg az integráció 

sikerességének megítélésekor (Simpson, 2004). Kevesebbszer vizsgált tényező az 



együttnevelés kimenetelének egyik legfontosabb mutatója, az életminőség, illetve az 

autizmussal élő tanuló szubjektív nézőpontja, elégedettsége, „boldogsága” (Waddington 

& Reed, 2017). Pedig az inklúzió célja nem a látszólagos normalizáció, hanem a valódi 

részvétel biztosítása, az autizmussal élő gyerekek és családjuk életminőségének javítása. 

Tovább nehezíti a különböző tanulmányok összefoglalását és értékelését, hogy nem 

mindegyik felel meg a szigorúbb tudományos módszertani elvárásoknak, és gyakran 

nagyon különböző technikákat, programokat vizsgálnak, nagyon eltérő környezetben, 

így nehéz az összevetésük.  

 

Az együttnevelés lehetséges előnyei 

Az együttnevelés egyik legfőbb pozitív hozadékaként szokták említeni, hogy a 

fogyatékossággal élő tanulóknak gyarapodnak a szociális kapcsolatai, jobban fejlődnek a 

szociális készségeik, és jobban elfogadják őket kortársaik. Úgy látszik, hogy ezt az 

alapvetően plauzibilisnek tűnő állítást evidenciák is alátámasztják (Szekeres, 2011; Shaw, 

2017; Reed & Osborne, 2014). Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a legtöbb 

fogyatékosságban a szociális és kommunikációs nehézségek nem elsődlegesek, míg az 

autizmus esetén ezek esszenciálisak, így általában a fogyatékossággal élő tanulók 

együttneveléséből származó előnyöket csak óvatosan szabad az autizmussal élő tanulók 

együttnevelésére általánosítani (Reed, 2016; Mendelson, Gates & Lerner, 2016). 

Az akadémikus készségekben, a konkrét tantárgyi tartalmakban való tudásnövekedést 

és a jobb továbbtanulási lehetőségeket egyértelműen az együttnevelés előnyeihez 

szokták sorolni, annak ellenére, hogy nincsenek mögöttük erős evidenciák, nagyon 

divergálnak az adatok, sok az ellentmondás (Reed, 2016). Egyáltalán nem bizonyított 

tény, hogy az integráló intézményekben tanuló, autizmussal élő gyerekek mindenképpen 

jobb tanulmányi eredményeket érnek el, mint a speciális intézményekben tanulók. 

Waddington és Reed (2017) nagyobb mintán, általános iskola felsős osztályaiban tanuló, 

autizmussal élő diákok akadémikus eredményeit vizsgálva nem találtak szignifikáns 

különbséget a többségi és a speciális iskolában tanulók között, sőt a speciális iskola 

esetében egy kicsit jobb eredmények mutatkoztak. Az óvodáskori együttneveléssel 

kapcsolatban felmerült például az intelligenciaszint növekedés és az autizmussal 

kapcsolatos tünetek enyhülése is, azonban ezeket a további vizsgálatok egyáltalán nem 

igazolták (lásd: Ferraioli & Harris, 2011). Az ellátási forma önmagában tehát nem, de 

számos más faktor meghatározhatja az akadémikus kimenetelt is. Nagyon fontosak a 

tanítási módszerek, ahogy ezt például a TEACCH-program
6
 többségi iskolai környezetben 

történt alkalmazása során is kimutatták (Panerai et al., 2009). Arról azonban nem 

feledkezhetünk meg, hogy amennyiben az ellátási formákat, az adott intézménytípusba 

való bekerülést erősen befolyásolja az intellektuális képesség (Segall & Campbell, 2014), 

akkor az akadémikus készségek szintje, mint a pozitívabb kimenet mutatója félrevezető 

lehet, de legalábbis árnyaltabb értelmezést kíván. 

                                                                            
6
  Az Észak-Karolina államban (USA) kialakított, egyik legelterjedtebb autizmusspecifikus komplex 

megközelítés a TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and related Communication – 

handicapped CHildren/Autisztikus és azzal összefüggő kommunikációs fogyatékosságot mutató gyermekek 

oktatása és kezelése), melynek alapjai ismertek és elterjedtek a hazai gyakorlatban is. 



A társas készségekben és az adaptív viselkedésekben mutatkozó jobb kimenetelt 

számos esetben leírták (pl. Ferraioli & Harris, 2011; Kasari, Rotheram-Fuller, Locke & 

Gulsrud, 2012; Clark, Hill & Charman, 2017; Sterrett, Shire & Kasari, 2017), ugyanakkor 

nagyon fontos látnunk, hogy ezekben az esetekben mindig volt valamilyen, az 

autizmussal élő tanulót és/vagy a kortársakat támogató intervenció (Stefanik & Havasi, 

2016). Csak azokban az esetekben találtak pozitív kimenetelt, amikor megfelelő volt a 

specifikus támogatás. A pusztán fizikai integráció az autizmus esetében sem vezet 

előnyökhöz (Roeyers, 1996; Wong, 2008), sőt inkább a veszélyeket fokozza (áttekintésért 

lásd: Ferraioli & Harris, 2011). A speciális és többségi intézményeket az autizmussal élő 

tanulók adaptív viselkedéseinek fejlődése és a problémás viselkedések alakulása mentén 

összehasonlító vizsgálat a speciális intézmények esetében mutatott nagyobb mértékű 

pozitív változást (Reed, Osborne & Waddington, 2012). Tehát ez a kérdés sem 

egyértelműen eldöntött, az ellátási formán túl inkább az alkalmazott módszertani elemek 

és programok lehetnek a jobb kimenetel befolyásoló faktorai. 

A kortársakra vonatkozóan egyértelműen kimutatható, hogy negatív hatás nem 

tapasztalható, sem az akadémikus területen, sem a szociális, kommunikációs készségek 

esetében (Ferraioli & Harris, 2011). Sőt, megfelelő támogatás mellett az integráció 

kimondottan előnyt jelenthet a tipikusan fejlődő kortársaknak. Azon túl, hogy a támogató 

programok gyakran kifejezetten élvezetesek, javulhat empátiás készségük, 

önértékelésük, önbizalmuk, és a türelmesebbé válhatnak, több barátra, szorosabb 

szociális kapcsolatokra tehetnek szert, sőt akadémikus készségeik is jobban fejlődhetnek 

(Jones, 2007; Locke, Rotheram-Fuller & Kasari, 2012; McCurdy & Cole, 2014). 

 

Az együttnevelés lehetséges kockázatai 

Az autizmussal élő gyerekek, fiatalok együttnevelésének, amennyiben nem teljesülnek a 

megfelelő feltételek, számos kockázata és nagy „ára” lehet az autizmussal élő gyerekre, 

fiatalra és természetesen családjára nézve is (Jordan, 2008). A kockázatok között 

említhetjük, hogy a tananyag-adaptáció és az autizmusspecifikus támogatás elmaradása 

esetén a tanuló nem profitál megfelelően az iskolában töltött időből, esetleg annak 

ellenére sem, hogy jó tanulmányi eredményt és magasabb iskolai végzettséget ért el. A 

vonatkozó vizsgálatok szerint az iskolai végzettség önmagában nem elegendő a munkába 

álláshoz, a felnőttkori sikerességhez, hiszen alapvetően fontos a szociális működés és 

önállóság szintje is (Taylor & Seltzer 2012). Kockázatot jelenthet az alapproblémára épülő 

komorbid állapotok és akár fizikai betegségek (például depresszió, gyomorfekély) 

megjelenése, melyek összefüggésben lehetnek az oktatási környezet nem megfelelő 

voltával is (Simonoff, Pickles, Charman, Chandler, Loucas & Baird, 2008). 

Különös kockázatot viselhetnek azok az autizmussal élő tanulók, akik később kapnak 

diagnózist (Győri, Borsos, Stefanik & Csákvári, 2016), vagy akik nem regisztráltan 

tanulnak a különböző intézményekben, így nem kapnak megfelelő ellátást, esetükben az 

együttnevelés sikeressége esetleges, és a felmerülő veszélyek sokkal fokozottabbak. A 

diagnózissal nem rendelkező, autizmussal élő, magasan funkcionáló lányok valószínűleg 

szintén nagy számban tanulnak az együttnevelés színterein (Ranson & Byrne, 2014). 



Az egyik legnagyobb kockázat az iskolai zaklatás (bullying), amely nem egyszerűen 

fizikai agressziót jelent, hanem mindig van egy „erőbeli” különbség a bántalmazó és az 

áldozat között, mindig szándékos, rendszeresen ismétlődő, társas helyzetben történik, és 

nem provokált az áldozat részéről (Humphrey & Hebron, 2015). Sajátos nevelési igényű 

gyerekek esetében a bullying nagyobb arányú, mint tipikus kortársaik körében (Norwich 

& Kelly, 2004) és nem meglepő, hogy az autizmus estében, ahol a szocio-kommunikációs 

készségek minőségi és mennyiségi eltérése jellegzetes, még nagyobb ez az arány (Martins, 

Harris, & Handleman, 2014; Humphrey & Hebron, 2015; Zweers, Scholte & Didden, 2017). 

A különféle módszertanok (például szülői kikérdezés vagy önbevallás) és a részben eltérő 

fogalomhasználat miatt a bullying előfordulásának gyakorisága autizmus spektrum zavar 

esetén sem egyértelmű, de az autizmussal élő gyerekek 50-90% százaléka belekerül 

ezekbe a helyzetekbe (Humphrey & Hebron, 2015). A kockázati és a protektív tényezőket 

vizsgálva a bullying kapcsán azt találják, hogy a többségi iskolai környezet önmagában 

jelentős kockázatot jelenthet e téren (Humphrey & Hebron, 2015).  

Az iskoláskorban, különösen a felsőbb osztályoktól kezdve nagyon meghatározóak a 

kortárs kapcsolatok, és ez a bonyolult társas kontextus szociális előnyhöz, lehetőséghez 

vezethet (tehát támogatóan hathat), de ugyanakkor magában hordozza a sérülések, 

kiszolgáltatottság kockázatát is. A barátok, a barátságok kialakulása esszenciális a tipikus 

fejlődés során a gyerekek jóllétéhez, kognitív és nyelvi fejlődéséhez és értelemszerűen a 

szociális készségek megfelelő alakulásához is (Bauminger-Zviley & Kimhi, 2017). 

Ugyanakkor azt látjuk, hogy az autizmus esetén a zavar jellegéből fakadóan fokozott 

nehézségekkel találkozhatunk e területen. Komoly problémaforrás lehet a szociális 

kapcsolatok, barátságok alacsonyabb száma, a peremre szorulás a közösségben, az 

izoláció, ami még kiszolgáltatottabbá teheti az autizmussal élő gyereket, fiatalt akár a 

bullyinggal szemben is (Humphrey & Hebron, 2015; Méhes & Stefanik, 2017). Autizmus 

esetében az önbevalláson alapuló, társaktól származó szociometriai mutatók és szülőktől 

jövő információk eredményeit elemezve egyértelműen az a kép rajzolódik ki, hogy bár 

vannak barátságok, kölcsönös választások, de a kapcsolatok minősége általában jóval 

gyengébb, mint a tipikusan fejlődő osztálytársaknál (Mendelson et al., 2016). Chamberlain 

és munkatársai (2007) 17, integrációban tanuló alsó tagozatos, autizmussal élő gyerek és 

tipikus kortársainak kapcsolatrendszerét vizsgálták az osztályban, és azt tapasztalták, 

hogy az autizmussal élő tanulók kevéssé voltak központi helyen, kevesebb időt töltöttek 

azzal a személlyel, akit legjobb barátjukként neveztek meg, és kevesebb kölcsönös 

választásuk volt, mint tipikus osztálytársaiknak; a magányossággal kapcsolatban viszont 

nem találtak eltérést. Rotheram-Fuller és munkatársai (2010) 79, autizmussal élő, általános 

iskolás tanuló és életkorban illesztett tipikus kortárs helyzetét vizsgálták, és azt találták, 

hogy bár az autizmussal élő tanulókat nem utasították el többen, de kevésbé fogadták el 

őket, és kevesebb volt a kölcsönös választás is esetükben. Közel ötven százalékuk benne 

volt az osztály szociális kapcsolatrendszerében, de a többiek izolálódtak, vagy perifériára 

szorultak, és ez az arány az osztályfokok növekedésével még rosszabb lett. Azt kevéssé 

látjuk, hogy a fenti vizsgálatokban az együttnevelés során milyen feltételek teljesültek, és 

milyen stratégiákat alkalmaztak a pedagógusok a sikeresség előmozdítására. Méhes és 

Stefanik (2017) kisebb, hazai elővizsgálatában úgy találta, hogy az inklúzióra törekvő 

középiskolákban az autizmussal élő tanulók védettebbek az iskolai bullying-gal szemben, 



azonban a többszempontú szociometriai vizsgálatok alapján a kölcsönös, rokonszenven 

alapuló választások szinte teljesen hiányoznak esetükben, azaz az osztály középpontjától 

távolra, perifériára kerültek. 

 

A kortársak szerepének értelmezése az együttnevelésben 

Humprey és Symes (2011) kortárs interakciók kölcsönhatásának modellje (lásd: 1. ábra) 

felvázol egy hatásmechanizmust arra az esetleges negatív szociális kimenetelre 

vonatkozóan, amit az autizmussal élő tanulók gyakran megtapasztalhatnak az 

együttnevelés során (Chamberlain et al., 2007; Rotheram-Fuller et al., 2010; Humphrey & 

Hebron, 2015; Zweers et al., 2017).  

 

1. ábra. A kortárs-interakciók kölcsönhatásának modellje (REPIM: The reciprocal effects peer 

interaction model) (Humphrey & Symes, 2011, p. 400.) 

 

E modell szerint a szociális kimenetelt alapvetően két fő tényező befolyásolja: maga 

az autizmussal élő tanuló és az együttnevelésben résztvevő kortársak. Az autizmussal élő 

tanulók a szociális kogníció területén (Mendelson et al., 2016) tapasztalható atipikus 

működések következtében (például a naiv tudatelméleti működés sérülése miatt) számos 

nehézséggel találják magukat szemben az őket körülvevő komplex társas világban, 

gyengébb szociális és kommunikációs készségeik tovább nehezítik számukra a kortársak 

felől jövő interakciók megértését, és megfelelő, kölcsönös, pozitív társas kapcsolatok 

építését. A kortársak pedig támogatás nélkül gyakran nem értik, vagy éppen 

félreértelmezik autizmussal élő osztálytársuk viselkedését, nem ismerik e viselkedés 

hátterét, attitűdjük kevéssé pozitív (Swaim & Morgan, 2001). Ennek a két tényezőnek az 

összjátéka eredményezi és tartja fenn circulus vitiosus-ként az autizmussal élő kortárssal 

kapcsolatos szociális elutasítást, az alacsonyabb szociális kortárs támogatást, és 



eredményezheti a bullying nagyobb valószínűségét, továbbá ez vezethet el az autizmussal 

élő osztálytárs izolációjához, elmagányosodásához (Humphrey & Symes, 2011; 

Humphrey & Hebron, 2015). A folyamatos negatív társas tapasztalat pedig tovább 

csökkenti az autizmussal élő tanuló motivációját a szociális interakcióra és inkább 

magányos tevékenységek felé tereli őt, így még kevesebb esélye lesz szociális és 

kommunikációs készségeit fejleszteni, gyakorolni. A kortársak oldaláról a kevés pozitív 

interakció szintén csökkenti a megértés, a tudás gyarapodásának lehetőségét. Fontos azt 

is látnunk, hogy a vázolt modell csak egy leegyszerűsített teoretikus keretet ad, hiszen 

például az izoláció, a magány mögött számos más további tényező (is) állhat. 

A fenti modell mentén értelmezhetők azok a lehetséges protektív tényezők is, melyek 

az együttnevelés gyakorlatát valóban eredményessé tehetik, hiszen a pozitív 

interakciókkal, jó stratégiák alkalmazásával javulhat a társas kapcsolatok mennyisége és 

minősége is. Tehát egyrészt az autizmussal élő tanuló társas megértését és szociális, 

kommunikációs készségeit kell célzottan fejleszteni, másrész az őt körülvevő kortársak 

megértését előmozdítani, és konkrét stratégiákkal facilitálni a pozitív szociális 

interakciókat, így megszakítva a vázolt circulus viciosus-t (lásd: 2. ábra). Önmagában nem 

elég, ha a sikeres együttnevelést úgy akarjuk előmozdítani, hogy az autizmussal élő 

tanulónak evidenciaalapú szociális-kommunikációs fejlesztéseket biztosítunk. Emellett az 

adott iskolában, az adott osztályban, illetve az együttnevelés bármely színterén 

biztosítanunk kell azt a megfelelő, inkluzív szociális környezetet, ahol a tanult készségek 

megjelenhetnek, azaz alkalmazni tudja őket a tanuló. A kortársak még inkább 

facilitálhatják és megerősíthetik e készségek alkalmazását és általánosítását (Humphrey, 

2008; Ferraioli & Harris, 2011). 

 

2. ábra. A kortárs-interakciók kölcsönhatásának támogató modellje, Humphrey és Symes (2011, p. 

400.) alapmodelljéből kiindulva 

  



ÖSSZEGZÉS 

Az autizmussal élő gyerekek és fiatalok integrációja alapvető emberi jog, a társadalmi 

igazságosság kérdése, és csak másodsorban tekinthető szakmai kérdésnek, azonban a 

jelen helyzetben, a fenti áttekintés fényében nem mindig egyszerű a döntés. A kutatások 

számos veszélyre hívják fel a figyelmet, az integráció autizmusspecifikus támogatás nélkül 

számos kockázatot rejt magában. Ugyanakkor a megfelelően kivitelezett integráció 

előnyökkel járhat, amely leginkább a szociális, kommunikációs készségek fejlődésében 

érzékelhető, de a szociálisan aktív környezet jelenléte önmagában nem segítség, szükség 

van specifikus támogatásra és az összes partner közötti megfelelő együttműködésre az 

együttnevelés lehetséges előnyeinek kiaknázásához. Ahogy Peeters (1997) fogalmaz: „A 

fantázia, az intelligencia, az intuíció, a szeretet mind nagyon fontos befektetések, az 

autizmus esetében azonban szakmai tudásra is szükségünk van” (p. 47.). Az autizmussal 

élő gyerekek számának növekedése a köznevelésben pedig még inkább kiemeli az 

autizmussal kapcsolatos tudatosság fontosságát és ennek erősítését – a pedagógusok és a 

kortársak esetében különösen is (Dillenburger et al., 2017). Az eddigi eredmények 

felhívják a figyelmet a kortársak attitűdjének és autizmussal kapcsolatos tudatosságának 

a fontosságára is (Campbell & Barger, 2014). Az autizmussal kapcsolatos, együttnevelést 

támogató programok kapcsán a kortársakat bevonó beavatkozásoknak (Peer-Mediated 

Intervention/PMI) már széles irodalma van (áttekintésért lásd: Watkins et al., 2015; 2017; 

Garotte et al., 2017; Sterrett et al., 2017), és a megfelelő kivitelezés esetén 

hatékonyságukat már erős tudományos tények támasztják alá (Wong et al., 2015). A 

tágabb fókuszú, iskolai környezetben alkalmazható tudásformáló programok (Lindsay & 

Edwards, 2013) azonban még kevéssé vizsgáltak, és az egyes módszertani elemek 

alkalmazása inkább esetleges (Maich & Belcher, 2012). Éppen ezért lehet például újszerű 

és hiánypótló elem a sikeres befogadás támogatásában az MTA-ELTE Autizmus 

Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) szakmódszertani koncepciójának fontos 

részeként az alsó tagozatos kortársak megértését, elfogadását, a tanult stratégiák 

elmélyítését segítő játékos edukációs csomag, illetve a pedagógusok számára 

kidolgozandó segédanyag és intervenciós protokoll, továbbá e komplex integrációt 

támogató program hatásvizsgálata (V. Molnár et al., 2017). 
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