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ABSZTRAKT 

Az autizmussal élő személyeknek gyakran szükségük van támogatásra ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek a társas 

interakcióikban és a mindennapi tevékenységeik során. A videómodellálás egy széles körben elterjedt fejlesztési eljárás, amelyet 

különböző atipikus fejlődésű csoportoknál, köztük autizmus spektrum zavar esetén is alkalmaznak különböző célzott készségek 

és viselkedések megtanítására. E beavatkozási technika lényege, hogy a gyermek vagy felnőtt megnézi mások viselkedését és a 

saját tevékenységeiben alkalmazza a videón megfigyelteket. A videómodelleket leggyakrabban szakemberek készítik 

kortársakat, vagy magát az autizmussal élő személyt bevonva modellként. Jelen tanulmányunk célja bemutatni a 

videomodellálás implementációjának lépéseit és néhány gyakorlati példát. 

A beavatkozás lépéseinek leírását követően három esettanulmány főbb aspektusait mutatjuk be, melyekben autizmussal élő 

gyermekek és kamaszok szociális-kommunikációs és napi életviteli készségeik fejlesztésében használtuk a videómodellálás 

technikáját. Az 5-13 éves korú fiúk különböző rutintevékenységeik során kaptak videómodelleket (például fogmosás, 

asztaltörlés, ebédbefizetés, játék építőkockával szabadidőben, élménymegosztás telefonon). A célviselkedéseket 

szisztematikusan monitoroztuk. 

Eredményeink szerint a gyermekek képesek voltak elsajátítani különböző adaptív viselkedéseket a videómodellálás és videó 

szelfmodellálás segítségével. Ez a technika eredményesebbnek bizonyult más vizuális stratégiák alkalmazásánál. 

A videómodellálás sikeresen alkalmazható autizmussal élő gyermekek és serdülők mindennapi tevékenységeinek 

támogatásában. Ez a tanítási technika nem csak ígéretesnek, hanem könnyen kivitelezhetőnek is tűnik új készségek és 

viselkedések tanításában a mobiltechnológia széleskörű elterjedésével. 
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BEVEZETÉS 

Az autizmusspecifikus edukációs támogatásban egyre több, tudományosan is bizonyított 

módszer és fókuszált eljárás áll rendelkezésre (Rutter, 2011; ESZK, 2017). E módszerek a 

magyar gyógypedagógiai gyakorlatban még csak töredékesen vannak jelen (Stefanik & 
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Ősziné, 2013). Tanulmányunkban egy fókuszált eljárást (Wong et al., 2015; Reichow, 

Doehring, Cicchetti, & Volkmar, 2011) mutatunk be. Először röviden a módszer 

alkalmazásának hátterét tekintjük át, majd a támogatásban való használat legfontosabb 

gyakorlati lépéseit vázoljuk. Cikkünk második felében három rövid esettanulmányt 

prezentálunk különböző életkorú és a spektrum különböző szegmenseiben elhelyezkedő 

gyermekek videómodellálással való tanításáról a fejlesztés különböző területein. 

Tanulmányunk célja nem csupán a bepillantás, hanem olyan eszköz kézbe adása, amely 

segítségével a pedagógusok fejlesztési célokat valósíthatnak meg a mindennapi munkájuk 

során. 

 

 

A VIDEÓS TECHNIKÁK ELMÉLETI HÁTTERÉRŐL RÖVIDEN 

 

A videómodellálás olyan fókuszált eljárás (Wong et al., 2015), mellyel új készségeket és 

adaptív viselkedéseket taníthatunk autizmussal élő személyeknek úgy, hogy egyénre 

szabott forgatókönyv alapján videóra veszünk egy modellszemélyt, amint elvégez egy 

adott célviselkedést. A videómodellálás „alesetei” a videó szelfmodell, amikor a 

támogatott személy a videón önmagát nézi, illetve a videóprompt, amikor a videón a 

célviselkedés nem egyben, hanem lépésekre bontva, a konkrét támogatott helyzetben 

jelenik meg (Sigafoos, O’Reilly & de la Cruze, 2006). 

Az autizmusspecifikus beavatkozás fő módszerei közé tartozik a vizuális támogatás 

és a viselkedéses tanítási technikák használata (Stefanik, 2011; 2013; Wong et al., 2015; 

Mesibov, Shea & Schopler, 2008), mely módszerek elemei ötvöződnek a videómodellálás 

használatakor. A megfigyelésen, utánzáson keresztüli társas-kognitív tanuláselméletek 

természetesen nem ismeretlenek a pszichológiában és pedagógiában (lásd például 

Bandura, 1977; Meltzoff & Moore, 1977), beleértve az autizmus pedagógiáját is (például. 

Egel, Richman & Koegel, 1981; Ledford, Gast, Luscre & Ayres, 2008). Charlop-Christy és 

munkatársai pedig (2000) úttörő tanulmányukban kimutatták, hogy a videómodellálás 

mind az idő, mind a költségek szempontjából hatékonyabb eljárás, mint az in vivo 

modellálás. Más vizsgálatok megerősítették ezt az előnyt az egyéb statikus vizuális 

támpontok használatával szemben is (például Alberto, Cihak, & Gama, 2005). Illeszkedve 

az autizmus pedagógiájának komprehenzív edukációs megközelítéséhez, e technika 

használata is csak egyénre szabottan és más (elsősorban naturalisztikus-viselkedéses) 

technikákkal kombinálva képzelhető el (NRC, 2001; Quill, 2009; Mesibov & Shea, 2014; 

Reichow, Doehring, Cicchetti & Volkmar, 2011). A videómodellálást hatásosnak találták 

különböző atipikus fejlődésű csoportok támogatásában: az autizmus spektrum zavar 

mellett találunk tanulmányokat intellektuális képességzavarral, ADHD-val, illetve a 

viselkedés- és tanulási zavarral élő személyek számára nyújtott beavatkozások kapcsán is 

(Sigafoos, O’Reilly & de la Cruze, 2006; Burton, Anderson, Prater, & Dyches, 2013), 

melyek közül cikkünk az autizmussal élő személyekre fókuszál. 

A tanulmányok különböző életkorú személyek támogatását mutatják be 

kisgyermekkortól egészen felnőttkorig, intellektuális képeségeiket tekintve inkább az 

átlagos övezetbe eső, vagy enyhe intellektuális képességzavart mutató személyek 



jelennek meg (Sng, Carter & Stephenson, 2014; Hong et al., 2016). Mindez nem jelenti, 

hogy bárki számára megfelelő ez a technika, hiszen számos alapkészségnek jelen kell 

lennie: tudni kell figyelni a filmre, a mozgó képet felismerni, értelmezni, sőt az ott 

modellált viselkedést le kell tudni saját cselekvésre fordítani (ehhez azt is tudni kell, hogy 

azzal a céllal nézi, hogy az utánzásra kerüljön), majd az adott készséget/viselkedést 

megfelelő kontextusokba illesztetten, viszonylag rugalmasan kell tudni alkalmazni, s 

mindez jóval több, mint egyszerű utánzás (Charlop-Christy, Le & Freeman, 2000; Sigafoos, 

O’Reilly & de la Cruze, 2006;  Bellini & Akullian, 2007). 

A videómodellálás alapvetően a minél nagyobb fokú önállóságot támogatja 

változatos fejlesztési területeken. Az autizmus pedagógiájának összes kulcsterületén 

megjelenik a videómodellálással való támogatás (Charlop, Lang, & Rispoli, 2018). Ezek a 

szociális-kommunikációs (például Reichow & Volkmar, 2010), az önállósági és napi 

életviteli, azaz önellátással, háztartással, szolgáltatások igénybevételével, szabadidő 

eltöltésével kapcsolatos készségek, viselkedések (például Shipley-Benamou, Lutzker, & 

Taubman, 2002) és a viselkedésmenedzsment, beleértve a problémás viselkedések 

megelőzését, kezelését és adaptív viselkedések tanítását (például Reichow, Doehring, 

Cicchetti & Volkmar, 2011). 

A kétezres évektől kezdve növekvő, azonban még jelenleg is kis számú, 

szisztematikus, videómodellálással kapcsolatos kutatás szerint ígéretes eredményekkel 

és egyre erősödő szakmai konszenzussal találkozunk. A kutatásokban a nagyobb mintás 

vizsgálatok még váratnak magukra, elsősorban mind a kérdésfeltevés, mind a támogatott 

terület tekintetében szerteágazó fókuszú esettanulmányokat olvashatunk (Rayner, 

Denholm & Sigafoos, 2009). Noha az elmúlt évtizedben megjelent néhány, a 

videomodellálással kapcsolatos kutatásokat összefoglaló tanulmány (Bellini & Akullian, 

2007; Shukla-Mehta, Miller & Callahan, 2010; Sng, Carter & Stephenson, 2014; Alzyoudi, 

Sartawi & Almuhiri, 2015; Hong, et al., 2016), számos nyitott kérdés vár még 

megválaszolásra. 

Az infokommunikációs technológiai (IKT) eszközök és különösen a 

mobileszközök (tabletek, okostelefonok) széles körű elterjedésével e technika olyan 

feltételei teljesülnek, mely számos (elsősorban technikai, technológiai) korábbi akadályt 

elhárít, lehetővé téve a szakemberek és szülők számára a videós segítségek viszonylag 

könnyed elkészítését, mindennapos alkalmazását és a technika gyors terjedését (Burton, 

Anderson, Prater, & Dyches 2013; Simmons, 2014; Miltenberger, Charlop 2015). 

 

 

VIDEÓMODELLÁLÁS A GYAKORLATBAN 

 

Ebben az alfejezetben arra keressük a választ, hogy miért kézenfekvő e technika 

használata az autizmus spektrum pedagógiájában, illetve bemutatjuk alkalmazásának 

főbb lépéseit is. 

Milyen főbb előnyökkel bír a videómodellálás, és mely rizikókkal találkozunk? Noha 

a módszer az IKT eszközök terén jártasságot igényel a támogatott személyektől és 

szakemberektől egyaránt, az ehhez kapcsolódó tudás gyorsan elsajátítható, a digitális 



(mobil) technológia fejlődésével és széleskörű elterjedésével természetesen jelenhet meg 

a mindennapi kontextusokban. A tágabb környezet számára (például kortársak, 

nagyszülők) is elfogadhatóbb lehet, mint a papíralapú vizuális támogatás. Előfordulhat 

azonban, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítunk az eszköznek és ennek az egyetlen 

technikának, miközben a szélesebb módszertani ismereteket ez nem helyettesítheti! 

A videómodellálás előnyei közé tartozik, hogy olyan komplex viselkedések taníthatók 

vele, ami egy statikus támogató eszközzel (például egy folyamatábrával) nehezebben 

jeleníthetők meg; emellett tartalmában, hosszában, a célzott készségek, viselkedések 

tekintetében teljesen egyénre szabható. Ez nem jelenti, hogy bármilyen célviselkedést meg 

tudunk tanítani ezzel a technikával, komoly mérlegelést kíván, hogy az adott cél 

elérésében valóban ez a módszer-e a legmegfelelőbb. 

Azáltal, hogy a támogatott gyermek vagy felnőtt minden alkalommal ugyanazt a 

felvételt nézi meg (kivéve, ha tudatosan – a rugalmas használat kialakítása érdekében – 

variációkat is készítünk), biztosított, hogy az eseményeket mindig ugyanolyan 

sorrendben lássa, az instrukciók ugyanúgy hangozzanak el, az irreleváns környezeti 

elemek pedig minimalizálhatók, s ez nagy segítség lehet a célviselkedés pontos 

értelmezésében, a lényeg kiemelésében (miközben nincsenek jelen társas értelemben is 

nehéz tanulási elemek, mint például tanári verbális instrukciók, vagy más szociális 

közvetítés). Ezen előny magában hordozza azt a lehetséges kockázatot is, hogy a 

célviselkedés kivitelezése a videón látottak pontos másaként túlzottan precíz, mereven, 

sztereotip módon jelenik meg, vagy nehezen generalizálódik más funkcionális 

kontextusokra. 

A „képernyő” sok esetben önmagában motiváló az autizmussal élő személyek számára 

is, de vigyáznunk kell, hogy ez ne jelentsen túlzott mértékű digitális eszközhasználatot, 

vagy függőséget (Győri és mtsai, 2015). 

Módszertani szempontból a videotechnikák ahhoz a többszörösen bizonyított 

stratégiához illeszkednek, miszerint autizmusban könnyebb a vizuális úton történő 

tanulás, megértés, mint szociális közvetítéssel (Mesibov, Shea & Schopler, 2008; Quill, 

2009). Az autizmus pedagógiájában szintén bizonyítottan hatékony, viselkedéses és 

kognitív-viselkedéses (Quill, 2009; Stefanik, 2013; ESZK, 2017) tanítási technikákkal a 

videós technikák jól ötvözhetők. Például egyéb modellálás, promptolás, hibajavítási 

stratégiák, pozitív megerősítés és elhalványítás mellett alkalmazhatók. Alámondással, 

feliratokkal, képregénytechnika alkalmazásával önmagukban is tartalmazhatnak a 

stratégiák kialakításához szükséges kiegészítéseket, vagy további módszertani elemekkel, 

például szociális történetekkel (Gray, 2007) és más nevesített, vagy nem nevesített 

eljárásokkal párhuzamosan is használhatók (Bellini és Akullian, 2007; Sigafoos, O’Reilly 

& de la Cruze, 2006; Cohen & Sloan, 2007; Quill, 2009; Reichow, Doehring, Cicchetti & 

Volkmar, 2011). Ez azt is jelenti, hogy – mint bármely másik fókuszált eljárás – 

önmagában nem elegendő a komplex autizmusspecifikus beavatkozáshoz. 

Hogyan készül el egy videómodell a gyakorlatban és hogyan folyik a beavatkozás? Bár 

a modern technológiai környezet kedvező, a videómodell elkészítése nem csupán egy 

egyszerű helyzet videóra vételét jelenti, hanem szigorú sorrendben, precíz előkészítést 

követően valósítható meg. Az alábbiakban a cikk terjedelmi korlátai miatt csupán a főbb 



lépések bemutatására vállalkozunk, részletes áttekintésekért lásd még Sigafoos és 

munkatársai (2006), LaCava (2008) és Charlop, Lang, & Rispoli (2018) tanulmányait. 

Első lépésként meg kell határoznunk a fejlesztendő területet, azon belül pedig 

kitűzni a célzott készségeket vagy viselkedéseket, melyekben jól orientálhat az 

Egyéni Fejlesztési Terv (EFT), a gyermek, vagy felnőtt korábbi dokumentumai, vagy 

szülői/pedagógusi interjú. Figyelnünk kell, hogy a célzott készségek, viselkedések 

jelentőségteliek, előremutatók és funkcionálisak legyenek. Míg a fejlesztési területen 

általános, addig a célviselkedésben már specifikus, operacionalizált (egyénre szabott, 

mérhető, megfigyelhető) célokat kell megfogalmaznunk. Például, ha általános célként 

kitűzzük, hogy „Peti változatosabban töltse el szabadidejét” még nem segít nekünk abban, 

hogy pontosabban miről és hogyan készüljön ehhez segítség, hogyan épüljön fel a 

beavatkozás. A példában szereplő cél operacionalizált változata lehet, hogy „Peti négy hét 

múlva képes legyen 4 játék közül (favonat, mesekönyv, golyópálya, rajzolás) spontán 

választani szabad játék időben a videó megtekintése után” (lásd Peti esetét később). 

A specifikus célok meghatározását felmérések előzik meg. Mivel a vidómodelláláskor 

leggyakrabban lineáris szekvenciákból álló cselekvéseket mutatunk be (például 

fogmosás, köszönés) ennek fő eszköze a feladatanalízis lehet, amelyben megfigyeljük, 

hogy az adott gyermek vagy felnőtt a viselkedés mely elemeiben akad el, hol találkozunk 

nehézséggel, mennyi segítségre van szüksége, s a videómodellben e lépésekhez (vagy 

ezekből kiemelt néhány lépéshez) kapcsolt célzott készségeket és/vagy viselkedéseket 

mutatjuk be számára. 

Ha a felméréseink alapján (beleérve a gyermek egyéb szükséges készségeinek 

felmérését is, mint figyelme, motivációja, a mozgókép értelmezése és alapvető utánzási 

képesség is) arra jutunk, hogy célszerű lenne a videómodellálás használata, akkor 

következő lépés, hogy előkészítjük az ehhez szükséges technikai eszközöket és 

feltételeket. Szükségünk van eszközre a videó rögzítéséhez és vágásához, illetve olyan 

eszközre is, melyen a gyermek vagy felnőtt a videómodelleket megtekinti. Manapság 

például egy tablet mindkét fő célnak meg tud felelni. 

Ezután részletes forgatókönyvet készítünk. A forgatókönyv tartalmazza a 

bemutatandó viselkedések részletes leírása mellett azt is, hogy ki lesz a modell, hogy 

milyen perspektívából készül a felvétel, hogy milyen hosszúságú lesz a videó, és milyen 

videómodell-típust fog használni (alap videómodellálás, videó szelfmodell, videóprompt, 

saját nézőpontú modellálás). Noha a korábbi vizsgálatok csak kevés egyértelmű 

bizonyítékot találtak arra, hogy a modelláló személye befolyásolná az eredményességet 

(Bellini & Akullian, 2007; Rayner et al., 2009), mindenképpen természetesebb, ha egy 

hasonló korú és nemű kortárs mutatja be a célviselkedéseket. 

A célviselkedéseket különböző perspektívákból mutathatjuk be: leggyakrabban külső 

nézetből történik, azonban könnyű belátni, hogy például egy ágynemű áthúzása teljesen 

máshogyan néz ki kívülről, mint amikor a tevékenységet végezzük, így ennek bemutatása 

a cselekvő perspektívájából előnyösebb lehet. Ez az úgynevezett modellnélküli, vagy saját 

nézőpontú modellálás (model-less/point-of view modelling) megvalósítható a ma már 

viszonylag könnyen elérhető egyszerű, akár fejre szerelhető akciókamerával. A külső 

nézetkor is törekednünk kell arra, hogy felesleges információk (például szaladgáló 

csoporttársak, szükségtelen eszközök és tárgyak, vagy a teljes szoba, nyitott, ingergazdag 



terek) ne kerüljenek a felvételre. A forgatás helyszínéül – ha van erre lehetőségünk – 

célszerű azt a teret választani, ahol majd a célviselkedések tanítását végezzük, azokkal az 

eszközökkel, amelyekkel a támogatott személy is tevékenykedni fog, így nem követel 

eleinte rugalmasságot, általánosítási képességet. A videómodellek egyszerre csak egy 

komplexebb, vagy néhány kisebb célviselkedést mutatnak be, hosszuk többnyire 1-5 

perc. 

Ezt követően a forgatókönyv szerint leforgatjuk, megvágjuk, javítjuk, kiegészítjük 

a videót. Ehhez a forgatókönyv alapján felkészítjük a modellt (szelfmodell estén az 

autizmussal élő személyt, melyhez használhatunk különböző vizuális és egyéb 

promptokat is). A forgatás megtervezésekor figyeljük arra, hogy megfelelő teret és 

időpontot válasszunk ahhoz, hogy a film „letisztult” lehessen. A forgatás után gyakran van 

szükség a videók korrekciójára: például a felesleges részek, a promptok, hibák 

kivágására, valamely lépés lelassítására, vagy videópromptok esetén a lépésekre 

bontásra, illetve kiegészítésére. Például egyes szám első személyű narrációval, 

feliratokkal kiemelhetjük a célviselkedéseket, segítve a megértést és a fókuszálást. 

Amikor a videómodell elkészült, megkezdődik a tanulási és gyakorlási folyamat. 

A folyamathoz részletesen meg kell terveznünk, hogy mikor, hányszor és milyen 

kontextusokban mutatjuk be a videó(ka)t, és hogy hogyan gyűjtjük a haladásra vonatkozó 

adatokat. 

Célszerű a videómodellt közvetlenül a tényleges, természetes élethelyzetben elvárt 

viselkedés előtt bemutatni (például a tea elkésztésének modelljét közvetlenül a vacsora 

előtt), de kezdetben akár a kontextuson kívül, nyugodt körülmények közt (például az 

egyéni fejlesztési helyzetben) is megtehetjük, segítve a megértést. Néhány személynek 

szüksége lehet segítségre abban, hogy nyugodtan, ülve nézze végig a videót. A videókat 

naponta többször is levetíthetjük, ez segíti a célviselkedés minél előbb történő 

memorizálását, azonban érdemes törekedni rá, hogy ne váljon a videómodellek nézése 

unalmas, „üres” feladattá. Gyakran számos alkalommal nézi meg a személy a videót, 

mielőtt egy mindennapi rutinban kérnénk, vagy elvárnánk a célzott készség, vagy 

viselkedés megjelenését, illetve egyéb promptokra is szükség lehet a tanulási 

folyamatban. 

A tanulási folyamatot monitorozzuk: ez történhet a célviselkedésre vonatkozó adatok 

folyamatos gyűjtésével (például a napi fejlesztési tervekre feljegyezhetjük 

megfigyeléseinket), vagy bizonyos időközönkénti megfigyeléssel (például heti egy 

alkalommal felmérjük egy feladatanalízis segítségével a változásokat). Trendként 

elmondható, hogy amennyiben 3-5 napi adatunk, vagy a heti méréseink azt mutatják, 

hogy nem halad a személy a célok irányába, vagy nem következetesen jelennek meg a 

viselkedések, akkor érdemes a módszer valamely elemén módosítani (a videó 

megtekintésének helyén, idején, gyakoriságán, vagy épp magán a filmen, a célviselkedés 

komplexitásán). Azonban egyénileg mérlegelendő, hogy milyen gyorsan, hány elemen 

változtatunk, hiszen a gyerekek és felnőttek tanulási képességei között óriási egyéni 

eltérések lehetnek. 

Ha pedig az adataink fejlődést mutatnak, elkezdhetjük elhalványítani a különböző 

promptokat, lehetőséget nyújtva a célzott készségek vagy viselkedések önálló 

alkalmazására. Ha a kitűzött készségek, viselkedések konzekvensen megjelennek, akkor 



utolsó lépésként magát a videómodellt is elhalványítjuk. Ez nem jelenti, hogy többé nem 

nézheti meg a gyermek vagy felnőtt a videókat, hiszen amellett, hogy biztonságot, 

gyakorlási és általánosítási lehetőséget nyújt a videók megnézése azután is, hogy a célzott 

kontextusban az adott készség, vagy viselkedés már megjelent, gyakran örömforrás is. 

 

 

VIZSGÁLATAINK 

 

Az alábbiakban három rövid, célzott beavatkozásról készült esettanulmányainkból 

(Fábián, 2016; Solymosi, 2017; Mészáros, 2018) kiemelve mutatjuk be a videómodellálás 

különböző gyakorlati aspektusait és néhány fontos eredményt. 

 

Gabi és Zoli 

Az esettanulmányban a napi életviteli készségeinek fejlesztése kapcsán hasonlítottuk 

össze a hagyományos képi vizuális algoritmussal és a videómodellekkel támogatott 

fejlesztés eredményességét. Két tevékenységet választottunk ki a fiúk egyéni fejlesztési 

tervéből (EFT), melyhez feladatanalízis alapján személyre szabottan készítettük el a 

segítségeket (a gyermekek néhány fontos jellemzőjét és a vizuális támasztékok 

elrendezését lásd az 1. számú táblázatban). A videómodelleket egy hasonló korú kamasz 

fiúval készítettük el, a modelleket napi egyszer, a tevékenység elvégzése előtt nézték meg 

a gyerekek. 

 

1. táblázat. A résztvevők néhány fontos jellemzője és a vizuális támasztékok elrendezése. 

Jelmagyarázat: ASD: Autism Spectrum Disorder – autizmus spektrum zavar; IKZ: intellektuális 

képességzavar; AAK: augmentatív és alternatív kommunikáció. 

 

A tanítás 6 hetében heti egy alkalommal feladatanalízissel monitoroztuk a haladást. 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy (1) képesek-e a tanulók a videómodell alapján új készségek 

elsajátítására, (2) a két elsajátítandó készség fejlesztésében valóban eredményesen 

alkalmazható-e a videómodellálás módszere, (3) milyen mértékű és mennyiségű 

segítséget igényelnek a folyamatábra és a videómodell használatakor, és (4) melyik 

vizuális technika hoz gyorsabb és önállóbb tevékenységvégzést. 

A mérések eredményei azt mutatták, hogy a videómodellálás használatában kevesebb 

és mélységében is enyhébb promptokat kellett alkalmazni (a fogmosás eredményeit lásd 

az 1. ábrán). Ezt az eredményt azonban befolyásolhatták a módszerválasztás mellett a 



tanulók egyéni, például tanulási képességei is, azonban az asztaltörlés esetén (ahol a 

módszereket megcserélve használtuk a fiúknál) ugyanez a trend látszott, ami azt sugallja, 

hogy az eredményesség inkább a támogatási technikán múlt. 

 

1. ábra. A promptok mélysége és száma a fogmosás feladatanalíziseinek eredményei alapján a 

vizsgálat 6 hetében a két módszer mellett. 

 

Az önállóan elvégzett lépések számának kapcsán azt találtuk, hogy mindkét technika 

alkalmazása mellett növekedtek, a videómodell alkalmazása mellett azonban egy kicsivel 

hamarabb és több lépésnél megfigyelhető a részfeladatok önálló kivitelezése (lásd 2. 

ábra). 

2. ábra. Az önállóan elvégzett lépések száma feladatanalíziseinek eredményei alapján a vizsgálat 6 

hetében a két, napi életviteli tevékenységben. 

 

Áron 

Áron 13 éves, átlagos intellektusú, jó nyelvi készségekkel rendelkező, autizmussal élő, 8. 

osztályos fiú, akinél a szociális és kommunikációs viselkedések támogatására készítettünk 

videómodelleket. A fejlesztés általános céljait ebben az esetben is az EFT-ből válogattuk 

(köszönés, telefonálás, ügyintézés), a célviselkedéseket (lásd 3. ábra) feladatanalízis 

mentén tűztük ki. 



 

3. ábra. Áron számára kitűzött célviselkedések. 

 

A videómodelleket azonos nemű, 17 éves kamaszokkal vettük fel az iskolai 

osztályában és a titkárságon; a köszönésre négy, az ügyintézésre két változatot 

készítettünk (irat lepecsételtetése és ebédbefizetés) részletes forgatókönyvek mentén (a 

köszönés forgatókönyv-részletét lásd a 4. ábrán). 

 

4. ábra. Köszönéshez írt forgatókönyvek az első és a második változatra. 

 

A videómodelleket 6 héten át nézte Áron, az első héten egyéni fejlesztési helyzetben, 

a második héttől önálló tanulási helyzetben, és a harmadik héttől szabadidőben is 

választható volt. Az adatgyűjtést több módon végeztük: a pedagógusok naponta értékelő 

lapot, hetente feladatanalízist vettek fel, valamint félig strukturált interjú is készült a 

gyógypedagógusokkal a beavatkozás végén. Az adatgyűjtésben a célviselkedések 

megjelenése mellett monitoroztuk a segítségadás mértékét, a generalizációt, a videók 

használhatóságát és Áron érzelmi reakcióit is. 



A hatodik hét végére a köszönés és telefonos élménymegosztás összes célviselkedését 

mutatta Áron, sőt képes volt azokat új személyekkel is általánosítani, bár ez utóbbiban 

szükség lett volna további változatok elkészítésére. Az ügyintézésben kitűzött 

viselkedések a beavatkozás felénél megjelentek, ezután a videómodellek elhalványításra 

kerültek, de szabadidős helyzetekben választhatók maradtak. A videók nézésekor Áron 

többnyire pozitív érzelmi reakciót mutatott, szabadidős tevékenységként is választotta a 

filmek megnézését, tanulásnál szívesebben foglalatoskodott velük, mint papíralapú 

feladatokkal. Néhány technikai hiba zavarta a folyamatot: például időnként nem indultak 

el a filmek, vagy lemerült a tablet a megtekintésük közben, máshol nem volt megfelelő a 

videó hangereje. Az egyik első természetes helyzetben az ügyintézést követően tanárához 

fordulva azt mondta: „Ügyes voltam? Úgy csináltam, ahogy a fiú a videón.” 

 

Peti 

Peti 5 éves, autizmussal élő, nem beszélő, speciális óvodába járó gyermek. A 

pedagógusinterjúk alapján gondot okozott, hogy szabadidejében csupán két spontán 

aktivitás volt megfigyelhető: a könyvlapozgatás (visszafelé) és a „céltalan” szaladgálás, 

járkálás; ugyanakkor, ha direkten kapott játékeszközöket, akkor azok egy részét tudta 

használni. A papíralapú választótáblát, mely ötleteket adhatott volna, nem használta 

spontán. Úgy tűnt tehát, hogy nem a készségek hiányoznak, hanem a rugalmasságban és 

a spontán választásban vannak nehézségek. A célviselkedéseket az „önálló szabadidő 

informális felmérés” (lásd Havasi & Ősziné, 2015) alapján határoztuk meg: négy játékban 

mutatott Peti kialakulóban lévő készségeket, és hat olyan játékeszközt találtunk, amit 

megfelelően tudott használni, és pozitív érzelmi reakciókat is mutatott közben (betűk 

rajzolása, formaegyeztető, favasút, gyöngyhullám, autólejtő, duplo-torony). Előbbi 

négyhez videómodelleket, utóbbiakhoz videó szelfmodelleket készítettünk, mely 

választást az indokolta, hogy itt nem új készségek kialakítását, hanem a rugalmasabb 

tevékenykedést és választást céloztuk.  

Jelen cikkben a videószelfmodellek használatát mutatjuk be. A szelfmodelleket egy 

teljes délután alatt készítettük el, melyben rövid időkre az óvodai csoport szabadidős 

terében különböző promptokkal hoztuk olyan helyzetbe Petit, hogy játsszon a játékokkal. 

A helyzeteket videóra vettük, majd egy 2 perces filmet vágtunk belőle, melyeken egymás 

után Peti a hat játékkal tevékenykedett, a promptokat kivágtuk belőle. A szelfmodelleket 

szabadidős tevékenység előtt napi két (egy délelőtti és egy délutáni időszakban) nézte 

meg, majd ezután semmilyen egyéb instrukciót, bátorítást, promptot nem kapott, elment 

játszani, a pedagógusai pedig lejegyezték, hogy adott szabadidőben mivel foglalja el 

magát. A megfigyelési időszak négy hétig tartott. Jelentős bővülést regisztráltunk a 

szelfmodellekben bemutatott játékok választásában (13-szor spontán választ, 11-szer 

nem, csupán három alkalommal választ egyéb, a videón nem látott játékot, lásd 5. ábra), 

sőt a 13 spontán választási helyzetből 8 alkalommal a videón látottakhoz hasonlóan több 

játék egymás utáni választása is megfigyelhető egy szabadidős időszak alatt (lásd 6. ábra). 

Eredményeink ugyanakkor világosan mutatják, hogy a sikerek az első két hétben 

mutatkoztak. 



Ezt követően téli szünet, felső légúti betegség szakította meg a beavatkozást, és ezzel 

párhuzamosan megfordult a napi alvási ciklus is, így az óvodában sokat pihent, feküdt 

napközben, és a videószelfmodellek használata mellett is ez töltötte ki a szabadidejét. 

Nyitott kérdés, hogy a módszer az alvás rendezése után vajon hozza-e majd azokat az 

eredményeket, amelyeket az első hetekben tapasztaltunk. 

5. ábra. A választások száma. 

 

6. ábra. Az egy szabadidős helyzetben való választás változatossága a megfigyelt négy hétben. 

  



E vizsgálatunk egy szintén fontos eredménye, hogy – a pedagógusok megfigyelése 

alapján – Peti a videószelfmodelleket szívesebben, türelmesebben, koncentráltabb 

figyelemmel nézte, mint a videómodelleket, annak ellenére, hogy a videómodellek 

rövidebbek voltak, és nyugodtabb körülmények közt (egyéni fejlesztés során) kerültek elő. 

 

 

DISZKUSSZIÓ  

 

Cikkünkben egy ígéretes tanítási technika elméleti hátterét és főbb gyakorlati lépéseit 

mutattuk be. Reményeink szerint hozzájárulunk ahhoz, hogy a szülők és szakemberek 

használják ezt a technikát is a mindennapi támogatásban, tudjuk azonban, hogy ehhez 

szükség lenne egy részletesebb módszertani leírásra és/vagy tréningekre. 

Eseteinkben beszámoltunk különböző életkorú és a spektrum különböző 

szegmenseiben elhelyezkedő gyermekek videómodellekkel támogatott fejlesztéséről. 

Ezkben a gyakorlati aspektusok különböző elemeit mutattuk be, kérdésfeltevéseink is 

különbözőek voltak (további részletekért lásd még Fábián, 2016; Solymosi, 2017; és 

Mészáros, 2018 munkáit). 

Legfőbb eredményeink az alábbiakban összegezhetők: a videómodellálás (1) a napi 

pedagógiai gyakorlatba természetesen beépíthető technika, (2) különböző 

képességprofilú és életkorú gyermekeknél és különböző autizmusspecifikus fejlesztési 

területeken is eredményesen alkalmazható, (3) a videós vizuális támogatás 

eredményesebb lehet, mint a statikus papíralapú eszközök használata, (4)  alkalmazása 

mellett kisebb mértékű az egyéb promptok használata, emiatt nagyobb lehet a gyermekek 

kompetencia- és sikerélménye, (5) a képernyőhasználat miatt „mindennapi”, ezzel 

elkerülhető a segédeszközök okozta stigmatizáció, a környezet számára elfogadható és 

(6) használata szórakoztató, motiváló a gyermekek számára. 

Ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy ezek az eredmények általánosíthatók-e 

az autizmussal élő gyermekek esetében, további vizsgálatokra volna szükség, de 

kijelenthető, hogy eredményeink mindenképp összecsengenek a nemzetközi színtéren 

megjelent esettanulmányok eredményeivel. 
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