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ABSZTRAKT 

Háttér és célok: A modern, evidenciaalapú, autizmusspecifikus támogatás elsődleges célja a kommunikáció, a társas 

készségek, valamint az önállóság előmozdítása nem csupán a gyermek vagy felnőtt fejlesztésével, hanem a személyi és tárgyi 

környezet individualizált adaptációjával. Az önkiszolgálási készségek fejlesztésének alapvetései nem különböznek az 

autizmusspecifikus támogatás módszertanában általában alkalmazott, evidenciaalapú megközelítéstől. Jelen 

esettanulmányunk fókuszában az a kérdés áll, hogy milyen feltételek mellet valósíthatóak meg integrált óvodai nevelésben 

rövidtávú, önkiszolgálásra vonatkozó fejlesztési célok – autizmusspecifikus támogatási keretben, amennyiben utazó 

gyógypedagógus támogatja az óvodai szakembereket. 

Módszer: A vizsgálatunkban alkalmazott eljárások két nagyobb halmazra bonthatók: (1) a gyermek önálló fogmosását 

és orrfújását elősegítő felméréshez, tervezéshez és kivitelezéshez kapcsolódó módszerek – kísérleti feladatanalízis (ExTa); 

(2) a célok megvalósításához szükséges szakemberek közötti együttműködések monitorozásához használt módszerek - az 

előre tervezett és a spontán, a célviselkedésekre vonatkozó interakciók jegyzőkönyve és egyszerű tartalomelemzés mentén 

történő összegzése, annak érdekében, hogy meghatározzuk, milyen mennyiségű és tartalmú egyeztetés szükséges a 

beavatkozások sikerességéhez. 

Eredmények: Az autizmusspecifikus, egyénre szabott gyógypedagógiai beavatkozás evidenciaalapú elemei közül két 

rövidtávú fejlesztési cél eléréséhez a környezet módosításával, vizuális támogatással, pozitív megerősítéssel, valamint a 

tevékenységek kivitelezéséhez szükséges nem autizmusspecifikus (de individuálisan fontos) célterületek előmozdításával 

jutottunk el. A hivatkozott irányelvekkel és kutatási eredményekkel összhangban a vizsgálódás fókuszában álló gyermek 

esetéből is kirajzolódik, hogy a partnerek közötti együttműködés, az egymás pedagógiai megközelítései felé való nyitottság 

nélkül korántsem lehetséges a sikeres támogatás. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, a speciális ellátást nyújtó 

csoportokhoz hasonló eredmények sem elérhetetlenek. 

Kulcsszavak: autizmus spektrum zavar; önkiszolgálás; óvodai integráció; utazó gyógypedagógia 
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HÁTTÉR ÉS CÉLOK 

 

Az autizmus
1
 a fejlődés olyan variációja, amely etiológiai hátterét és viselkedéses képét 

tekintve is nagy heterogenitást mutat (Győri, 2012). A kép több dimenzió mentén 

változik: függ az életkortól, az autizmusban való érintettség súlyosságától, a beszéd és 

a beszédértés szintjétől, az intellektuális képességek színvonalától, valamint a 

személyiségtől és a környezeti hatásoktól, továbbá az esetlegesen társuló állapotoktól. 

Az autizmust tehát, mint multidimenzionális spektrumot értelmezzük (ESZK, 2017). Az 

autizmussal élő gyermekek és felnőttek szocio-kommunikációjában, társas 

interakcióiban szokatlan viselkedéses mintázatokat, jelentős eltéréseket találhatunk, és 

jellemző a szűk körű, sztereotip-repetitív viselkedések és érdeklődés megjelenése is – 

ez az úgynevezett „autisztikus diád” (APA, 2013; Stefanik & Prekop, 2015). 

A modern, evidenciaalapú, autizmusspecifikus támogatás elsődleges célja a 

kommunikáció, a társas készségek, valamint az önállóság előmozdítása nem csupán a 

gyermek vagy felnőtt fejlesztésével, hanem a személyi és tárgyi környezet 

individualizált adaptációjával. Az átfogó célok függetlenek az adott személy életkorától, 

de a támogatás módszereinek és eszközeinek megválasztásakor, illetve a konkrét, 

rövidtávú célok kijelölésekor természetesen az egyedi képességek és szükségletek a 

meghatározóak (Stefanik, 2018). 

Jelen esettanulmányunk fókuszában az a kérdés áll, hogy milyen feltételek mellett 

valósíthatóak meg integrált óvodai nevelésben rövidtávú, önkiszolgálásra vonatkozó 

fejlesztési célok – autizmusspecifikus támogatási keretben. 

 

 

Alapvető kérdések autizmus és integrált nevelés kapcsán 

 

Minden autizmussal élő gyermek jogosult a szükségleteihez igazodó edukációra, 

támogatásra, a köznevelés színterein (is) az együtt- vagy különnevelés intézményeiben 

egyaránt (2011. évi CXC törvény a köznevelésről). Az egyéni igényekhez igazodó 

specifikus ellátásba beletartozik a környezet adaptálása és a gyógypedagógiai ellátás is. 

Amennyiben az intézmény nem rendelkezik megfelelő szakemberrel, a 

gyógypedagógiai ellátást az utazó gyógypedagógusi hálózat biztosítja (2011. évi CXC 

törvény a köznevelésről).
2
 

Ahogyan azt már kiemeltük, ahhoz, hogy az autizmussal élő gyermekek jogai ne 

csorbuljanak, feltétlenül szükséges egy együttműködési háló kialakítása az 

integrációban is. Ennek főbb szempontjai a következők: (1) a gyermek és szülei, mint 

                                                           
1
  Tanulmányunkban az autizmus spektrum zavar és autizmus spektrum állapot szinonimájaként kezeljük az 

autizmus kifejezést. 

2  A gyermek rehabilitációs és habilitációs órakeretét a korai fejlesztés területén a 15/2013 (II. 26) EMMI 

rendelet szabályozza, míg az óvodai és iskolai támogatáshoz a 2011. évi CXC törvény 6. számú melléklete 

ad iránymutatást. A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése során a feladatok megoszlásáról, a 

folyamatban résztvevők kompetenciáiról a 32/2012 EMMI rendelet, más néven az SNI irányelv nyújt 

támpontokat. 



 

elsődleges partnerek; (2) hatékony együttműködés valamennyi résztvevő között; (3) az 

autizmussal élő gyermek és társai pozitív kapcsolatának elősegítése; (4) a célok 

felmérésre épülő, individualizált meghatározása; (5) autizmusban jártas szakember 

rendszeres részvétele a folyamatban; (6) hatékony és megbízható, autizmusspecifikus 

támogatás a pedagógusok felkészítésével és részvételével (Department for Education 

UK, 2009; Charman et al., 2011; Volkmar & Wiesner, 2013). 

Az autizmussal élő gyermekek óvodai és iskolai integrációja számos, az autizmus 

természetéből adódó sajátos kihívással jár együtt. Koegel és munkatársai (Koegel, 

Koegel, Matos-Freden & Lang, 2012) arra hívják fel a figyelmet, hogy ezekben az 

oktatási közegekben gyakran kevesebb alkalom adódik az autizmus szakember, a 

pedagógusok és a szülők kommunikációjára, noha kiemelten fontos (lenne) a partnerek 

tervezett, gyakori konzultációja. A jól kivitelezett, autizmusspecifikus támogatást nyújtó 

együttnevelés valamennyi gyermek számára előnyös lehet (áttekintésért lásd: Ábrahám, 

Stefanik & Őszi, 2018). A tipikusan fejlődő kortársak társas készségei, önreflexiója 

szignifikánsan jobban fejlődik, mint akkor, ha nincs autizmussal élő társuk. Az 

akadémikus készségek előmozdításakor a sajátos nevelési igényű gyermek jelenléte 

felhívja a figyelmet a differenciálás fontosságára, így a teljes közösség számára hasznos, 

hiszen – jó esetben – új eszközök alkalmazására motiválja a pedagógusokat (Ferraioli & 

Harris, 2011). Az autizmussal élő gyermekek számára pedig az integrált közeg több 

lehetőséget biztosít a szocio-kommunikációs készségek mozgósítására, gyakorlására. 

(Kamps et al., 2014). A lehetséges előnyök mellett fontos tisztában lennünk azzal is, 

hogy a szakmailag rosszul kivitelezett integráció súlyos veszélyekkel járhat (pl. bullying, 

pszichiátriai problémák kialakulása) (Méhes & Stefanik, 2016). 

 

 

Autizmus és önkiszolgálás 

 

Amennyiben képesek vagyunk önállóan végezni feladataink nagy részét, vagy magunk 

választhatjuk meg, kitől, mikor, miben kérünk segítséget, az nagyban hozzájárul a 

kompetenciaérzéshez, a sikerélményekhez. Szívesebben végzünk olyan tevékenysége-

ket, amelyekben önállóak vagyunk, ahol a kimenet kevéssé függ a külső környezettől, 

vagy egy másik személytől (Peeters, 2007). Természetesen az autizmussal élő 

embereknek is joguk van a lehető legmagasabb szintű önállósághoz, a döntések 

szabadságához (ENSZ Egyezmény, 2007). Ahhoz azonban, hogy ezek a jogok valóban 

érvényesüljenek, már kisgyermekkortól támogatnunk kell a döntéshozatalhoz, illetve 

az autonómia kiteljesedéséhez szükséges alapvető készségek elsajátítását. 

A továbbiakban – illeszkedve esettanulmányunk fókuszához – szűken az ön-

kiszolgáláshoz kapcsolódó viselkedésekre koncentrálunk. Ezek a praktikus, adaptív 

készségek teszik lehetővé, hogy egy személy – saját fejlődési szintjének megfelelően – 

gondoskodjon magáról. Többek között ideértjük az öltözést, étkezést, személyes 

higiénéhez kapcsolódó tevékenységeket, egészségmegőrzést, a különféle házimunka 

jellegű feladatokat, a szolgáltatások igénybevételét, a veszélyeztető helyzetek elkerülé-

sét (Sparrow et al., 1984). 



 

 

Az autizmusból fakadó nehézségek (pl. a kommunikációban, utánzásban, rugalmas 

viselkedésszervezésben) akadályozhatják az önkiszolgálási készségek spontán 

elsajátítását még akkor is, ha az intellektuális vagy a motoros funkciók szintje megfelelő 

az adott viselkedések kivitelezéséhez. A környezet hajlamossá válhat a gyermek 

igényeihez igazodni, „kiszolgálni” őt, hogy elkerülje az esetleges konfliktusokat. Ez 

különösen azokban a helyzetekben igaz, ahol idői nyomás is van (pl. reggeli 

induláskor) (Mesibov, Shea, Schopler, 2008). Ugyanakkor a későbbi kimenetel 

szempontjából az önellátás színvonala meghatározó (Gillham et al., 2000; Liss et al., 

2001; Sigmund et al., 2012). Sőt, az önkiszolgálási készségek előmozdításával 

megtapasztalt önállóság élménye egyben sikerélmény is, s ez kihat az önértékelésre, 

önbizalomra és más sarkalatos készségekre is (pl. kommunikáció) (Drahota, Wood, Sze, 

Van Dyke, 2010). 

Az önkiszolgálási készségek fejlesztésének alapvetései nem különböznek az 

autizmusspecifikus támogatás módszertanában általában alkalmazott, evidenciaalapú 

megközelítéstől (Mesibov et al., 2008; Stefanik, 2018). Az önellátás területén 

leggyakrabban használt módszerek és technikák között – többek között – 

viselkedésterápiás elemek (Drahota et al., 2010), videomodellálás (Hume, Loftin, Lantz, 

2009), egyénre szabottan vizualizált cselekvési algoritmusok, munkarend és 

munkaszervezés szerepelnek. Ezek a gyermek vagy felnőtt számára érthető 

szimbólumszinten (pl. tárgyakkal, képekkel, írott instrukciókkal) közvetítik az adott 

önkiszolgálási feladat elvárásait, segítik a cél szem előtt tartását, a sorrendezést, a 

tevékenység monitorozását és kivitelezését (Peeters, 2007; Mesibov et al., 2008; Hume, 

Plavnick és Odom, 2012). Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezeket a módszertani 

elemeket kombináltan érdemes alkalmazni (Springgs, Knight és Sherrow, 2015). Noha 

még csak kevés vizsgálat foglalkozik a kérdéssel, úgy tűnik, hogy együttnevelésben is 

jelentős sikerek érhetőek el az önkiszolgálás területén (is), ha jól szervezett és intenzív 

együttműködés biztosítható a szakemberek között (Sigmund et al., 2012). A megfelelő 

fejlesztési célok kiválasztását és a beavatkozás individualizált megtervezését olyan 

pedagógiai felméréseknek kell megelőzniük, amelyek nem kizárólag az önkiszolgálásra 

fókuszálnak. A teljes képességprofil, illetve az egyedi sajátosságok figyelembevétele 

szükséges tehát (Jasmin et al., 2008), s ehhez a standardizált eszközök mellett informális, 

célzott felmérésekre is szükség van (Drahota et al., 2010). 

Esettanulmányunk egyik közvetlen kutatásmódszertani előzménye a HANDS 

projekt (Helping Autism diagnosed young people Navigate and Develop Socially), 

amelynek célja az volt, hogy okostelefonon futó, webes háttérrel rendelkező támogatási 

rendszert hozzanak létre autizmussal élő kamaszok számára (Mintz, Gyori és Aagard, 

2012). Ennek keretében dolgozták ki a kísérleti feladatanalízist (Experimental Task 

Analysis – ExTA), amely a feladatanalízis módszerének és a promptolás hierarchiájának 

ordinális skálázása ötvözetéből alakult ki. Alkalmas arra, hogy individualizált célok 

teljesülésének sikerességét, kvantifikálható módon, egyéni és csoportszinten is 

összehasonlítsuk (Stefanik, 2013). A HANDS többszintű hatásvizsgálatában az 

individuálisan kialakított önellátási célok megvalósulását vizsgálták az ExTA 

segítségével – sikerrel. (Győri és mtsai, 2012). 



 

ESETTANULMÁNY – ÖNÁLLÓSÁG ELŐMOZDÍTÁSA INTEGRÁLT ÓVODAI 

NEVELÉSBEN 

 

Esettanulmányunk fő célja, hogy feltérképezzük, integrált óvodai körülmények között 

milyen tényezők befolyásolhatják egy autizmussal élő gyermek önkiszolgálási 

készségeinek fejlesztését, amennyiben utazó gyógypedagógus támogatja az óvodai 

szakembereket. 

Vizsgálódásunkat a következő kérdések irányították: 

1. Hogyan valósíthatóak meg rövidtávú, önkiszolgálással kapcsolatos fejlesztési 

célok autizmussal élő gyermekeknél integrált óvodai környezetben? 

2. Hogyan működtethető az utazó gyógypedagógus és az óvodai szakemberek 

közötti együttműködés a célok megvalósításában? 

3. Hogyan lehetséges a beavatkozások megfelelő intenzitásának biztosítása, az 

általánosítás erősítése a viszonylag szűk órakeretek mellett? 

 

 

A vizsgálat résztvevői 

 

Esettanulmányunk fókuszában Jancsi
3
 áll, aki 6 éves és 4 hónapos, autizmussal élő 

gyermek. Vizsgálatunkba azonban nem csak őt, hanem valamennyi releváns partnert 

igyekeztünk bevonni (édesanya, óvodapedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens, 

utazó gyógypedagógus). Jancsi és a felsorolt felnőttek közösen gondolkodtak és 

dolgoztak a rövidtávú célok megtervezésében, illetve megvalósításában. Mind a 

gyermek részvételéhez, mind a szülőktől származó információk felhasználásához – 

írásos és szóbeli tájékoztatás után – szülői beleegyezést kaptunk, s hasonlóan, a 

gyermek támogatásában részvevő szakemberektől is. 

 

 

A vizsgálat fókuszában álló gyermek 

 

Jancsi – vizsgálatunk idején – 6 év 4 hónapos. Autizmus diagnózisát (gyermekkori 

autizmus) 4 év 4 hónaposan állapították meg a területileg illetékes szakértői 

bizottságnál, vizsgálataik alapján ép intellektuális képességeket valószínűsítettek. 

Jancsi nagyon beszédes, kifejezetten aktív, kezdeményező gyermek, társas nyitányai 

azonban gyakran szokatlanok, nem illeszkednek az adott szociális kontextushoz. 

Receptív nyelvi színvonala jelentősen alulmarad beszédprodukciójához képest – ez 

igen gyakran ahhoz vezet, hogy a Jancsi környezetében lévő személyek nem 

megfelelően igazítják kommunikációjukat a gyermek megértésének szintjéhez, s ez 

félreértéseket, feszültséget okoz. A relatíve jó formális nyelvi képességek mellett 

gyakoriak az azonnali és késleltetett echoláliák Jancsi beszédében. 

Nagymozgásos tevékenységekben szívesen vesz részt, mozgásos és mondókás 

feladatokkal (is) motiválható. Finommotoros teljesítménye jelentősen elmarad az 

                                                           
3
  Természetesen fiktív nevet használunk. 



 

 

életkorában elvárhatóaktól, ezeket a tevékenységeket gyakran hárítja is. Színeket, 

nagyságot és formákat egyeztet, testrészeit megmutatja, 4 elemű sorokat megjegyez, 

képeken, irányított kérdések mentén cselekvéseket felismer, egyszerű mindennapi 

tárgyak funkcióját ismeri. Játéktevékenysége beszűkült, főként a vonatok és villamosok 

érdeklik, ugyanakkor segítséggel más tevékenységekbe is bevonható, érdeklődése 

felkelthető. Könnyen fárad, fáradtságát kontrollálhatatlan nevetés jelzi, amely 

alkalmanként bepisiléssel is jár. 

Jancsi szeptember óta (8 hónapja) jár jelenlegi óvodájába, vegyes életkorú 

csoportba. Korábban több, igen sok stresszt okozó óvodaváltáson esett túl. 

 

 

Jancsi óvodai nevelésének keretei 

 

A budapesti kerület önkormányzati fenntartású óvodája kiemelt feladatnak tekinti az 

anyanyelvi nevelést és a környezettudatos gondolkodás kialakítását. Az autizmussal élő 

gyermekek integrációja 2013-ban jelent meg az intézmény alapdokumentumában. 

A csoportvezető óvodapedagógus (későbbiekben: óvodapedagógus1), heti 4 délelőttöt 

tölt a csoporttal. Több mint tíz éve dolgozik az óvodában, korábban 60 órás 

továbbképzésen vett részt autizmus témakörben. Óvodapedagógus társa 

(későbbiekben: óvodapedagógus2) nagy tapasztalattal rendelkezik, nyugdíj előtt áll, 

heti egy délelőttöt tölt a csoporttal. A gyógypedagógiai asszisztens képzése során elemi 

ismereteket szerzett az autizmusról, ebben a tanévben kezdett ezen a pályán dolgozni, 

teljes állásban a csoportban dolgozik. Az utazó gyógypedagógus (jelen tanulmány egyik 

szerzője) autizmus spektrum pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szakirányos gyógypedagógus, kétéves szakmai gyakorlati tapasztalattal. Az utazó 

gyógypedagógiai ellátás heti 4 órában valósul meg a csoportban. Ebben az időkeretben 

az utazó gyógypedagógus egyéni fejlesztést, kiscsoportos fejlesztést és az óvodai 

csoportban történő támogatást is végez. A szülő és a szakemberek közötti 

együttműködés és kapcsolattartás rendszeres, partneri viszonyban működő. 

 

 

A vizsgálatunkat megelőző pedagógiai felmérések 

 

Vizsgálatunkat megelőzően (megközelítőleg félévvel korábban) az autizmusspecifikus 

fejlesztés céljainak kijelöléséhez a beavatkozás megtervezéséhez szükséges pedagógiai 

felmérést az utazó gyógypedagógus végezte el. Több információforrásra építve, 

többféle megközelítésben zajlott Jancsi képességeinek és szükségleteinek feltérképezé-

se. Az alapkészségek, a motivációs bázis, illetve a társas és kommunikációs készségek 

felmérésének keretét a Quill, Norton-Bracken és Fair (2000, közli Quill, 2009) által 

összeállított strukturált, informális felmérési szempontrendszer adta. Ezt kiegészítette 

Jancsi szimbólumértési szintjének felmérése, illetve strukturált és strukturálatlan 

megfigyelések a szabadidő eltöltésének, a munkakészségek, a motoros funkciók és az 

önkiszolgálás területein (Havasi & Őszi, 2015). Az átfogó pedagógiai felmérés részeként 



 

felvételre került a PEP-3 is (Psychoeducational Profile Third Edition [Pszichoedukációs 

profil – 3. kiadás]; Schopler, Lansing, Reichlerand & Marcus, 2005). 

A felmérési eredmények alapján a szülőkkel és az óvodai szakemberekkel 

egyeztetve alakították ki a közép- és hosszútávú fejlesztési célokat. Az alábbi 

táblázatban az egyéni fejlesztési tervből azokat a fókuszokat emeltük ki, amelyek az 

esettanulmány szempontjából lényeges területhez, azaz az önkiszolgáláshoz 

kapcsolódnak. 

Célterület Középtávú cél Rövidtávú cél 

Önálló 

öltözködés 

- ruhák kifordítása levétel után 

- zipzár használat 

- nagy gombok gombolása (főként kabát) 

Rövid ujjú póló kifordítása 

Önálló 

fogmosás 

- fogkrém kinyomása megfelelő 

mennyiségben 

- a fogkefe forgatása a szájban önállóan 

- a fogkefe elöblítése 

- kupak le és becsavarása 

A fogmosás folyamatában a 

sorrend elsajátítása, részlegesen 

önálló tevékenység 

Önálló 

kézmosás 

- megfelelő mennyiségű szappan 

kinyomása 

- dörzsölés helyes kivitelezése 

- alapos törölközés 

Folyamat sorrendjének 

kialakítása, folyamatábra 

bevezetése 

Étkezés 

kortársak 

jelenlétében 

- reggelik során részvétel, korai 

időpontban nem a teljes csoport 

jelenlétében 

- csúsztatott közös étkezés, egy fogás 

elfogyasztása teljes létszám mellett 

Egy kortárs jelenlétében reggeli 

1. táblázat. Önkiszolgáláshoz kapcsolódó fejlesztési célok Jancsi egyéni fejlesztési tervében 

 

Az esettanulmányunkat irányító kérdéseinket két, releváns és aktuális rövidtávú 

önkiszolgálási fejlesztési cél mentén kívántuk vizsgálni. Az egyéni fejlesztési terv 

áttekintése, az édesanyával és az óvodapedagógusokkal történt konzultációk, illetve a 

prioritások megállapítása után a részlegesen önálló fogmosás, valamint egy aktuálisan 

problémát jelentő, noha az eredeti egyéni fejlesztésben nem szereplő viselkedés, a 

megfelelő orrfújás és papírzsebkendő használat kialakítását választottuk. 

 

 

Fogmosás 

 

Az önálló fogmosás elérése a szülő és az óvoda számára is nehézséget jelentett. (Az 

óvodai program alapján az önálló fogmosást nagycsoportban sem várják el, de a 

próbálkozást már kiscsoportban is szükségesnek tartják, otthoni feladatnak tekintik.) A 

csoportok kisebb egységekre bontva együtt mosnak fogat, ez egy irányított cselekvés, 

felhívják a figyelmet arra, hogy a száj melyik részén mennyi ideig szükséges mosni a 

fogakat. Elvárják a kulturált öblítést, az önálló víztöltést, csapnyitást és -zárást, a fogkefe 

rágását nem engedik meg.   



 

 

Orrfújás 

 

Az orrfújással kapcsolatos problémák felfedezése egy aktuális náthának volt 

„köszönhető”, korábban a szülő nem jelezte ezt. Kiderült, hogy Jancsi nem képes 

megfelelően kifújni az orrát, s ez mind higiénés, mind esztétikai szempontból kihívást 

jelentett az óvodában (Jancsi orrváladékát mindenhol szétkente). Mindemellett 

komolyabb betegségnek nem volt jele, de a nátha hosszan elhúzódott, így a 

felülfertőződés veszélye magasabb, vagyis egészségügyi szempontból is fontos célként 

tekinthetünk rá. Allergia lehetősége is felmerült (ennek kivizsgálása folyamatban). Az 

óvodai program középsős korra önálló orrfújást vár el, s ezt is otthoni feladatnak tekinti. 

 

 

Eljárás 

 

A vizsgálatunkban alkalmazott eljárások két nagyobb halmazra bonthatók: (1) a Jancsi 

önálló fogmosását és orrfújását elősegítő felméréshez, tervezéshez és kivitelezéshez 

kapcsolódó módszerek; valamint (2) a célok megvalósításához szükséges szakemberek 

közötti együttműködések monitorozásához használt módszerek. 

 

 

Felmérés 

 

A felméréshez a kísérleti feladatanalízis (ExTA) módszerét alkalmaztuk (Stefanik, 2013). 

A célviselkedés kiválasztása után elsőként készül egy modellanalízis: egy felnőtt 

végrehajtja az adott tevékenységet, miközben egy szakember feljegyzi a cselekvési sort, 

apró lépésekre bontva. Ezt követően készül el a tulajdonképpeni felmérés, amikor a 

gyermeket kérjük meg, hogy végezze el a tevékenységet. Ennek során végig rögzítjük, 

mely lépésnél milyen segítségre van szüksége, a promptolás hierarchiájának szigorú 

betartása és monitorozása mellett. A felmérés során lejegyzésre kerül a gyermek összes 

viselkedése, amely megjelenik a tevékenység elvégzése közben. A promptolás 

hierarchiájának felhasználásával 6-tól 0-ig terjedő skálán kódolunk (a teljes fizikai 

segítségtől az önálló kivitelezésig) Ezt követően megtervezzük a beavatkozást, amely 

magába foglalhatja, például a környezet átstrukturálását és új vizuális támogatások 

bevezetését. Rövid gyakorlási idő után újabb feladatanalízist készítünk, immár az új 

eszközök vagy az új környezeti elrendezés felhasználásával, és dokumentáljuk a 

kivitelezéshez szükséges promptokat. A beavatkozás során a fizikai, verbális 

promptokat elhalványítjuk, míg a vizuális promptok megmaradnak. Amennyiben adott 

környezetben már stabilan és teljesen önállóan képes a tevékenységet kivitelezni a 

gyermek vagy felnőtt, következik a viselkedés általánosítása, alkalmazása más 

környezetben (például otthon) is. 

  



 

Az orrfújás és a fogmosás felmérése 

 

Az orrfújás és a fogmosás modellanalízisei viszonylag könnyedén kivitelezhetők voltak 

az óvodai kontextusban. Az orrfújás feladatanalízisét kivitelezni Jancsival viszont 

nagyobb kihívást jelentett. Nem várhatjuk el egy gyermektől, hogy anélkül fújja az orrát, 

hogy az valóban szükséges lenne, így néhány napig „sasszemmel” figyelték, hogy 

melyik alkalmas pillanatban készülhet el a felmérés. A fogmosás esetében az utazó 

gyógypedagógus órarendjének átszervezésére volt szükség ahhoz, hogy a 

feladatanalízis a fogmosás természetes, megszokott idejében valósulhasson meg. 

 

 

Az együttműködések nyomon követése 

 

Az utazó gyógypedagógus és az óvodai szakemberek közötti együttműködéssel 

kapcsolatosan az előre tervezett és a spontán, a célviselkedésekre vonatkozó 

interakciókat jegyzőkönyveztük, és egyszerű tartalomelemzés mentén összegeztük 

annak érdekében, hogy meghatározzuk, milyen mennyiségű és tartalmú egyeztetés 

szükséges a beavatkozások sikerességéhez. Kiemeljük, hogy nélkülözhetetlen a 

szülőkkel való együttműködés is egy ilyen folyamatban, de első lépésként, ebben az 

igen rövid (megközelítőleg két hétig tartó) beavatkozási időszakban az óvodai 

kontextusra koncentráltunk. 

 

 

Felmérési eredmények és beavatkozás 

Orrfújás  

 

lépés tevékenységelem prompt 

prompt 

mélysége 

1. odamegy a zsebkendőtartóhoz nyitott verbális 1 

2. kivesz egy db zsebkendőt direkt verbális 2 

3. kihajtogatja a zsebkendőt részleges fizikai 5 

4. az orrához emeli a zsebkendőt részleges fizikai 5 

5. belefújja az orrát (váltott orrlyukkal)
4
 - 0 

6. megtöröli az orrát direkt verbális 2 

7. összehajtja a zsebkendőt direkt verbális 2 

8. kidobja a zsebkendőt a kukába direkt verbális 2 

2. táblázat. Jancsi ExTA eredménye – orrfújás 
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  Figyelem! Az orrfújásnál minden esetben a két orrlyuk külön-külön fújását tanítjuk. Jancsinál azonban 

korábbi megfigyeléseink alapján nem bontottuk két lépésre az analízisben ezt a tevékenységet, mivel 

korábbi megfigyeléseink alapján stabilan, megfelelően fújta ki orrát. 



 

 

A felmérés alapján (lásd 2. táblázat) megállapítható, hogy Jancsi számára az orrfújás 

nagy kihívás volt. Egyetlen lépés kivételével minden tevékenységelemhez segítségre 

volt szüksége. A célviselkedés mindezek alapján nem felelt meg a rövidtávra kijelölhető 

célok kritériumainak, túl magas követelményeket támasztott (legalábbis a teljes 

cselekvési sor). Feltétlenül figyelembe kellett azonban venni, hogy higiénés és 

egészségmegőrzési szempontból ez fontos célterület. Sőt, a többi gyermek feltűnően 

undorodó arckifejezései és sikongatásai a szétkent orrváladék láttán szórakoztatták 

Jancsit, így félő volt, hogy ezek megerősítik és fenntartják a problémás viselkedést. 

Elemezve a kivitelezést nehezítő tényezőket, a következők voltak tapasztalhatók: 

Jancsinak nem sikerült stabilan megtalálnia a papírzsebkendőtartót a különböző óvodai 

helyszíneken (csoportszoba, udvar, tornaterem, fejlesztőszoba). Gyakran az orrát előbb 

elkezdte fújni, minthogy a zsebkendőt odaemelje, de pozitívum, hogy jó erővel, váltott 

orrlyukkal fúj. Nem tudta, hova kell tenni a használt zsebkendőt (pl. a zsebkendőtartóba 

tette vissza). Mindezek mellett feltételezhető volt, hogy Jancsi az orrváladék 

szétkenésével kellemes megerősítéseket szerez a „közönség” reakciói miatt 

(kiszámíthatóság, kontrollélmény), így az élmény adaptívabb módon történő 

helyettesítése is szükséges volt. A beavatkozás tervezésekor azt a „helyettesítő élményt” 

alakították ki, hogy az asszisztens és az óvónők minden alkalommal tapsolnak, ha Jancsi 

megfelelő módon orrot fúj (ezzel pótolva a hüledező és szörnyülködő közönséget). Itt 

azonban felmerült egy további probléma, mivel Jancsit rendkívül zavarta, hogy őt 

megtapsolják, míg a többieknek teljesen természetes, hogy orrot fújnak („Miért nekem 

tapsolnak?” „Nekem úgy kell csinálni, mint a gyerekeknek…”). Más helyzetekben is 

megfigyelhető volt (pl. mesehallgatás), hogy Jancsi számára motiváló erejű, ha önállóan, 

felnőtt nélkül tevékenykedhet, ilyenkor a viselkedéses szempontokat is szívesebben 

tartja. Megszületett tehát az alku: „ha megpróbálod zsebkendőbe törölni az orrod, a 

felnőttek csak távolabbról néznek”. A térben való tájékozódás, illetve a 

zsebkendőkeresés problémáját a környezet megváltoztatásával oldották meg: Jancsi 

saját zsebkendőtartót kapott, amit mindenhová magával vihetett, így minden helyszínen 

megtalálta, és büszke volt magára, mert minden udvarra menés vagy tornaterembe 

vonulás során valamit rábíztak. Az orrfújás folyamatának kivitelezését 

megtámogatandó, Jancsi számára egyedileg kialakított, szimbólumértési szintjének 

megfelelő, képes emlékeztető készült, amelyet a zsebkendőtartón rögzítettek. Az öt 

képből álló emlékeztetőn az orrfújás Jancsi számára korábban csak segítséggel 

kivitelezett elemei kerültek (pl. zsebkendő elvétele, kukába dobása). Mivel a 

zsebkendőhasználatot megnehezítette Jancsi finommotoros ügyetlensége, a sikeres 

kivitelezés érdekében a zsebkendő félbehajtásának gyakorlását egyéni fejlesztési 

helyzetben, majd önálló, strukturált feladatvégzéskor biztosították. A beavatkozást az 

utazó gyógypedagógus tervezte meg, a szükséges eszközöket is ő készítette el, vezette 

be, de folyamatos használatukat az óvodapedagógusok és a gyógypedagógiai 

asszisztens biztosította. 

Két héttel a beavatkozás megkezdése, az új eszközök bevezetése után ismét kísérleti 

feladatanalízis készült Jancsival (a két felmérés eredményeit lásd az 1. ábrán, a vízszintes 

tengelyen a lépés száma, míg a függőlegesen a prompt mélysége látható). Annak 



 

ellenére, hogy ez a célviselkedés az első felméréskor túl nagy kihívásnak látszott, a 

finommotorikus funkciók javításával, célzott vizuális emlékeztetővel és a környezet 

módosításával, valamint az önállósodási igény, mint motivációs bázis felhasználásával 

jelentős változás volt elérhető. A nyolc lépésből álló tevékenységsorban mindössze 

egyetlen alkalommal volt szükség enyhe promptra, azaz Jancsi óriási lépést tett a teljes 

önállóság felé. Megjegyezzük azonban, hogy a felmérési helyzeten kívül, később 

tapasztaltuk, hogy a specifikus támogatások nélkül a teljesítmény visszaesik. Ahhoz, 

hogy stabilan fennmaradjon, szükséges a kialakított vizuális segítségek és a saját 

zsebkendőtartó biztosítása. 

 

 

1. ábra. Az orrfújás bemeneti és visszamérési kísérleti feladatanalízisének eredményei (két hét 

elteltével) 

 

 

Fogmosás 

 

A fogmosás feladatanalíziséből (lásd 3. táblázat) látható volt, hogy Jancsi a fogmosás 

jelentős részében segítség nélkül tevékenykedett (24 lépésből 16-ban), azonban a 

különböző fogsorrészek megfelelő tisztítása erős (fizikai) promptokat igényelt. 

 



 

 

lépés tevékenységelem prompt 

prompt 

mélysége 

1. napirendjéről leveszi a fogmosást jelző kártyát - 0 

2. odamegy az általa használt mosdóhoz - 0 

3. fogmosást jelző kártyáját egyezteti a hívóképpel - 0 

4. leveszi a poharát - 0 

5. kiveszi a fogkefét a pohárból - 0 

6. kinyitja a csapot - 0 

7. vizet tölt a pohárba nyitott verbális 1 

8. elzárja a csapot - 0 

9. poharát a csap szélére teszi - 0 

10. 

odatartja a fogkefét, amíg a felnőtt fogkrémet ad 

rá
5
 

- 0 

11. szájába rakja a fogkefét - 0 

12. megmossa a fogát lent (baloldalt) részleges fizikai 5 

13. megmossa a fogát lent (jobboldalt) részleges fizikai 5 

14. megmossa a fogát fent (baloldalt) részleges fizikai 5 

15. megmossa a fogát fent (jobboldalt) részleges fizikai 5 

16. megmossa elölről a fogát direkt verbális 2 

17. kiöblíti a száját direkt verbális 2 

18. kiborítja a pohárból a vizet - 0 

19. megnyitja a csapot - 0 

20. kimossa a fogkefét nyitott verbális 1 

21. elzárja a csapot - 0 

22. visszarakja a fogkefét a pohárba - 0 

23. poharat polcra teszi  - 0 

24. fogmosás kártyát leveszi - 0 

3. táblázat. Jancsi ExTA eredménye – fogmosás 

 

Ennél a tevékenységnél is figyelembe kellett venni Jancsi finommotoros 

ügyetlenségét, amely nem csak a kézmozdulatok kivitelezésében jelentett gondot, 

hanem az öblítés utáni megfelelően célzott köpésnél is (ugyanakkor Jancsi spontán 

letörölte a nem megfelelő helyre került köpések nyomait). A beavatkozás egyik eszköze 

egy individualizált folyamatábra volt, sematikus színes rajzokkal, fix, függőleges 

elhelyezkedésben az óvodai csoport legszélső mosdójának szélén elhelyezve (Jancsi 

kézmosásnál is ugyanezt a mosdót használja), amelynek nagyobb finommotoros 

kihívást jelentő elemeit Jancsi egyéni fejlesztési helyzetben és önálló, strukturált 

feladatvégzéskor is gyakorolta. Ehhez az utazó gyógypedagógus nagyméretű fogsor 

mintát is készített, amihez a folyamatábra vonatkozó részét is külön megkapta a 

gyermek. A gyakorlás a különböző területekhez tartozó mozdulatokra, a sorrendre és a 

kéznyomatékra vonatkozott. A súrolás időtartamát számlálással hangolták be (7-ig 

elszámolni egy-egy résznél). Nehézséget jelentett, hogy Jancsi erőfeszítéseit az utazó 
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  Az óvoda gyakorlatában minden gyermeknek egy „fogkrémfelelős” ad fogkrémet a fogkeféjére. Mivel 

Jancsi egyedül mosott fogat, itt az asszisztens adagolta neki a fogrémet. 



 

gyógypedagógus szerette volna egyéni motivációs bázisának megfelelő pozitív 

megerősítéssel (Pindúr pandúrok animációs sorozat egy részének megnézése) is 

„honorálni”. Az integráló óvodai közegben azonban ez kevéssé elfogadott, s az 

autizmusból fakadó szükségeletekkel való érvelés sem hozott teljesen megnyugtató 

eredményt. Kompromisszumos megoldás született: Jancsi külön, kétszemélyes 

helyzetben mosott fogat, így a gyógypedagógiai asszisztens jutalomképpen levetíthette 

neki kedvenc sorozatának egy epizódját. Mivel ez nem tekinthető funkcionális 

jutalomnak, igyekeztek olyan részletet választani, amely mégis kapcsolódik a 

tevékenységhez. A Pindúr pandúrok fogat mosnak epizód így nem csak motivációként, 

hanem egyfajta videomodellként is felhasználódott. 

 

2. ábra. A fogmosás bemeneti és visszamérési kísérleti feladatanalízisének eredményei két hét 

elteltével 

 

A második kísérleti feladatanalízis alapján jól látható (2. ábra), hogy a 

visszaméréskor 21 lépést már segítség nélkül képes végrehajtani a gyermek a folyamat-

ábra önálló követésével, s a három szükséges prompt a korábbiakhoz képest sokkal 

enyhébb (nyitott verbális promptok). A visszamérést követő hetekben a jutalmazási 

rendszer terén változást tapasztaltunk, mivel a videó unalmassá vált, néhány hét múlva 

a gyermek többet nem igényelte. Helyette a Pindúr pandúrok főcímdalának dúdolása 

lett a jutalom. Később ez is leépült, jelenleg önállóan külső megerősítés nélkül végzi a 

fogmosást. 

 

 

Az óvodai szakemberek együttműködése az utazó 

gyógypedagógussal a két rövidtávú cél elérésének érdekében 

 

Az esettanulmányban vizsgált kéthetes időszakban folytatott szakmai megbeszélések 

dokumentálásához és felhasználáshoz három kolléga, illetve az utazó gyógypedagógus 

járult hozzá. 



 

 

A rövidtávú célok megvalósításához szükséges beavatkozás során három előre 

tervezett konzultációra került sor, amelyen mindkét óvodapedagógus és a 

gyógypedagógiai asszisztens is részt vett. Első alkalommal a célok kijelölése, majd a 

beavatkozások tervezése, végül pedig az eredmények értékelése köré szerveződtek a 

megbeszélések. Az asszisztens és az utazó gyógypedagógus között további két, 

tervezett megbeszélés is történt, illetve ők végezték el a modellanalíziseket is. 

A spontán kialakuló egyeztetések tekintetében elmondható, hogy az utazó gyógy-

pedagógus és a vezető óvodapedagógus (óvodapedagógus1) között három alkalommal 

történt a célokhoz kapcsolódó megbeszélés (lásd 4. táblázat), míg a főként a délutáni 

feladatokat ellátó óvodapedagógus (óvodapedagógus2) és az utazó gyógypedagógus 

között nem történt konzultáció az előre tervezett alkalmakon kívül. Ez jelentős részben 

magyarázható azzal, hogy a gyermek nem töltötte a délutánokat az óvodában, tehát 

összesen heti egy délelőttöt töltött Jancsival. A gyógypedagógiai asszisztens és az utazó 

gyógypedagógus között a spontán megbeszélések összesen hat alkalommal történtek, 

melyek közül négy személyesen zajlott, kettő pedig online kapcsolattartás formájában 

valósult meg. Ezek az egyeztetések főként a beavatkozás haladására, tapasztalatokra, és 

egy-egy praktikus gyakorlati kérdésre tértek ki (lásd 5. táblázat). 

 

4. táblázat. Konzultációk a csoportvezető óvodapedagógussal 

 

óvodapedagógus 1. 

célok 

kijelölése 

- 1 alkalommal, személyesen (előre tervezett konzultáció) 

- elvárások a középsős-nagycsoportosok felé 

- milyen nehézségek feltűnőek a kortárs közegben 

felmérés - 

beavatkozás 

tervezése 

- 1 alkalommal személyesen (előre tervezett konzultáció) 

- egységes elvárások kialakítása, forgatókönyvek kialakítása (azonos reakciók) 

- téri elhelyezése a vizuális támogatásoknak 

- a csoport felé az új szabályok kommunikációja (kié, lehet-e hozzányúlni, 

hogyan lehet ebben segíteni) 

- a jutalmazás problémája az óvodai nevelésben 

beavatkozás 

1. hét 

- 2 alkalommal, személyesen (spontán rövid beszélgetés) 

- első benyomások 

- az eszközök használatának pontosítása (zsebkendőtartó elhelyezése) 

beavatkozás 

2. hét 

- 1 alkalommal (spontán rövid beszélgetés) 

- eredmények rövid elemzése 

- a csoport reakcióinak összefoglalása 

visszamérés, 

értékelés 

- 1 alkalommal (előre tervezett konzultáció) 

- eredmények összehasonlítása 

- a felmérési helyzet és a mindennapi működés összevetése 

- a célviselkedéssel kapcsolatos további teendők 



 

 

gyógypedagógiai asszisztens 

célok 

kijelölése 

- 1 alkalommal, személyesen (előre tervezett konzultáció) 

- milyen nehézségek feltűnőek a kortárs közegben 

- mikor milyen helyzetben érezhető, hogy több segítségre van szükséges? 

- hol érezhető, hogy már valamilyen szintű önállóság jelen van? 

- milyen helyzetekben nehezebb motiválni a feladatvégzésre? 

- a korábbi önkiszolgálással kapcsolatos információk összegzése, 

rendszerezés, korábbi vizuális támogatások értékelése, a napi rutin 

átgondolása 

felmérés 
- előre egyeztetett 2 alkalom (modell analízis, u.a. hét másik napján ExTA) 

- eredmények értékelése 

beavatkozás 

tervezése 

- 2 alkalommal személyesen (előre tervezett konzultáció) 

- egységes elvárások kialakítása, forgatókönyvek kialakítása (azonos reakciók) 

- téri elhelyezés a vizuális támogatásoknak 

- a vizuális támogatások megvalósítása (laminálás, ragasztás, kosár vagy 

doboz) 

- a gyakorló feladatok kialakítása, mit/mikor/megvalósítás 

- a jutalom megtervezése 

beavatkozás 

1. hét 

- 4 alkalommal (spontán rövid beszélgetés, 2 személyes, 2 online) 

- kezdeti tapasztalatok 

- a gyakorló feladatok elhelyezése a kódos munkában 

beavatkozás 

2. hét 

- 2 alkalommal személyesen (spontán rövid beszélgetés) 

- haladás egyeztetése 

- tapasztalatok 

visszamérés, 

értékelés 

- 2 alkalommal személyesen (előre tervezett konzultáció) 

- eredmények rövid értékelése 

- célviselkedéssel kapcsolatos további teendők 

5. táblázat. Konzultációk a gyógypedagógiai asszisztenssel 

 

Rendkívül sokat segített, hogy az asszisztens minden fejlesztésen és minden óvodai 

foglalkozáson részt vett, így segített a forgatókönyvek, témakörök összefésülésében. 

További fontos pont, hogy az utazó gyógypedagógus rendszeresen tölt együtt időt 

Jancsival a csoportban is, így könnyedén tud tájékozódni a szokás- és szabályrendben, 

ismeri a csoportba járó gyermekeket, a foglalkozások menetét, amely jelentősen 

megkönnyítette a tervezést és szervezést. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Összhangban a fentiekben hivatkozott irányelvekkel és kutatási eredményekkel, Jancsi 

esetéből is kiviláglik, hogy a partnerek közötti együttműködés, az egymás pedagógiai 

megközelítései felé való nyitottság nélkül korántsem lett volna sikeres a gyermek 

támogatása. Amennyiben ez a feltétel teljesül, a speciális ellátást nyújtó csoportokhoz 

hasonló eredmények sem elérhetetlenek. Az autizmusspecifikus, egyénre szabott 

gyógypedagógiai beavatkozás evidenciaalapú elemei közül két rövidtávú fejlesztési cél 

eléréséhez a környezet módosításával, vizuális támogatással, pozitív megerősítéssel, 



 

 

valamint a tevékenységek kivitelezéséhez szükséges nem autizmusspecifikus (de 

individuálisan fontos) célterületek előmozdításával jutottunk el. Mindezek mellett 

azonban kompromisszumokra, higgadt mérlegelésre és kreatív megoldásokra is 

szükség volt ahhoz, hogy Jancsi érdekei, a specifikus szempontok és módszerek, vala-

mint az integráló óvodai környezet jellemzői és elvárásai összeilleszthetők legyenek. 

A sikeres beavatkozás egyik alapfeltétele a precíz pedagógiai felmérés. Ez ebben az 

esetben is nélkülözhetetlen volt, hiszen a két fejlesztési cél eléréséhez a Jancsi teljes 

képességprofiljáról összegyűjtött tudást fel kellett használni (szimbólumértés, 

finommotorika, motivációs bázis stb.). Sőt, az is világosan kirajzolódott, mennyire 

fontos több forrásra támaszkodni a szükségletek és képességek feltérképezésekor. Az 

objektív felmérések nem csak megalapozzák a hatékony és individualizált 

beavatkozást, de a visszamérések eredményeinek értékelése után – például az ExTA 

számszerűsített és vizualizált adatait áttekintve – a pedagógusok és a szülők, sőt gyakran 

maguk a gyerekek is erős motivációt kaphatnak a közös munka folytatására, hiszen a 

sikerek kimutathatók. 

Ahogyan azt több, autizmus és integrált nevelés témakörben lefolytatott vizsgálat 

kimutatta (áttekintésért lásd Ábrahám és mtsai, 2018) az autizmussal élő gyerekek 

számára (is) előnyökkel járhat a megfelelően kivitelezett együttnevelés, hiszen – többek 

között – lehetőséget teremt az obszervációs tanulásra. Jancsi számára a többiek 

különösebb megerősítés nélkül, önállóan végzett orrfújása modellként szolgált, 

autonómiaigénye motiválta, az alkalmazott eszközök pedig hatékonyan támogatták őt. 

Annak ellenére, hogy erre esettanulmányunkban külön nem tértünk ki, hangsúlyozzuk, 

hogy a beavatkozás nem autizmusspecifikus elemeiben (is) nélkülözhetetlen volt az 

óvodapedagógusok és a gyógypedagógiai asszisztens munkája. Nevezetesen, hogy 

Jancsi csoporttársai felé minden szükséges esetben képesek voltak természetesen, 

érthetően és magától értetődően közvetíteni a különleges szükségletekből fakadó (néha 

talán kissé szokatlan) megoldásokat. 
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