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A Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítványon belül működő 

Kék Madár Szülőklub rendszeresen szervez szülőklubokat autista gyermekeket nevelő szülőknek. 

A Tatabányai Helyi Közösséghez benyújtott pályázatának segítségével valósult meg az a 

tematika, amelyet Kelemen-Kálazy Éva (Vica) dolgozott ki, s e munkafüzetben is fellelhető.  

A projekt célja az autizmussal élő gyermekek könnyebb megértését szolgálta. A 

tájékoztatósorozat eredményeként a sok esetben elkeseredett, bizonytalan szülők segítséget 

kaphattak. A hétköznapi életbe is átültethető tanácsokkal minőségi változás állhatott be az 

életükben. Ezzel a szűkebb és tágabb környezet számára is elviselhetőbbé váltak a 

mindennapjaik. 

A találkozókon bemutatott előadások anyagát tartalmazza a munkafüzet. Bízunk benne, hasznos 

segítsége lesz a családoknak, hozzátartozóknak.   

 

A tematika:  

 

 

Autizmusról, elfogadásról  

Az autizmus jellegzetes tüneteinek megismerése. A szülők autizmus-tusásának bővítése, 

mélyítése. Aktuális nevelési-oktatási helyzetkép ismertetése. 

Gyakorlati tippek, hasznos tanácsok elektronikus anyagokról 

A diagnózistól az elfogadásig vezető út- szülő-beszámoló 

 

Kommunikáció   

Kommunikáció sajátosságai autizmusban. A nyelv megértésével kapcsolatos problémák. 

A jelentés általánosításának zavara. A kifejező nyelvvel kapcsolatos problémák. 

Hatékony kommunikációs stratégiák ismertetése a mindennapi élet-helyzetek 

könnyítésére.  

 

Szociális interakciók   

Társas kapcsolatok megértéséből adódó problémás helyzetek az autizmussal élő 

gyermekek mikro-, és makró környezetében.  

Az életkornak megfelelő kortárskapcsolatok kialakításának sikertelensége, az érdeklődés, 

társas és érzelmi kapcsolatok nehézsége, hiánya. 



 

Jól bevált módszerek ismertetése a társas kapcsolatok megértésének, kialakításának 

segítésére. 

 

Viselkedésproblémás helyzetek   

Az autizmusban előforduló viselkedésproblémák háttere, lehetséges okai. 

A viselkedés szintjeinek heterogenitása. 

A viselkedéskezelés általános alapelvei, azok kezelés lehetőségei. 

Otthoni stratégiák kidolgozása esetbemutatáson keresztül. 

 

Étkezési és alvási problémák  

Étkezési és alvási problémák háttere, lehetséges dimenziói, okai. 

Az étkezés, mint szocio-kulturális esemény az autizmussal élő gyermekek szempontjából.  

Alvási nehézségek, szélsőségek.  

Gyakorlati tanácsok esetbemutatáson keresztül. 

 

Életviteli, önkiszolgálási készségek  

A mindennapi élethez szükséges önkiszolgálási készségek, és háztartási ismeretek, 

valamint a mindennapi élethez szükséges életvezetési ismeretek, készségek elsajátítása, és 

azok alkalmazása autizmussal élő gyermekek életében. 

A korai fejlesztés, és a lehető legnagyobb önállóságra való nevelés fontossága. 

 

Testvérkapcsolatok  

Testvérkapcsolatok fontossága, szerepe. A családi kapcsolatok megerősítő illetve 

frusztráló hatásai. A testvérek egymásra gyakorolt hatása.  

A szülők szerepe a testvérek közötti egyensúly kialakításában.  

Testvérek számára elérhető segítség, támogató helyek, közösségek. 

 

Felkészülés a felnőttkorra  

A felnőttkor társas, kommunikációs „elvárásai”. Továbbtanulás, munkavállalás 

lehetőségei-esetbemutatás, néhány jó tapasztalat Magyarországról. 

Szexuális kultúrára nevelés, avagy tabuk nélkül a szexualitásról. 

 

 

 

Információ: Kék Madár Szülőklub, Tatabánya, facebook oldal. 

Valamint www.kekmadarszuloklub.hu 

 

 

 

 

 

 

http://www.kekmadarszuloklub.hu/
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Autizmusról,elfogadásról
Kelemen-Kálazy Éva

(Vica)

Az autizmus tipikus nehézségei:

 Kommunikáció

 Társas viselkedés

 Rugalmas viselkedésszervezés

 Szenzoros kihívások 
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Az autizmus tipikus nehézségei
 szenzoros információfeldolgozás zavarai (hallás, látás, fájdalom stb.), 

 figyelemzavar, 

 utánzási képesség zavara,

 lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás sérülése, 

 általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése,

 emlékezet-felidézési problémák (szociális tartalmaknál és személyes élményeknél), 

 nehézség ismert tananyagban szociális elem bevezetésével, vagy új körülmények közötti alkalmazással,

 a feladat céljának nem-értése, reális jövőre irányultság hiánya, 

 szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága, 

 énkép, én-tudat fejlődésének zavara, 

 a valóság téves értelmezése, felfogása,

 realitás és fantázia összetévesztése, 

 szóbeli utasítások félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, többrészes utasítások esetén,

 képességek, ismeretek kreatív (nem mechanikus, vagy sztereotip) alkalmazásának hiánya,

 gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetben szociálisan inadekvát viszonyulás a 
kortársakhoz,

 strukturálatlan időben passzivitás, reaktív viselkedésproblémák,

 félelmek, fóbiák, szorongás, 

Kommunikáció
Megértés nehézsége

 “Sokat viccelünk otthon. Szeretünk ironizálni is, ugratni a másikat. Vele nem nagyon lehet. Mert nem érti.
Azt hiszi, azt is komolyan mondjuk: „naná, hogy mindjárt kimegyek az éjszakába az autóhoz, és behozom 
a robotot!”. Szóval ilyet nem lehet, mert le fog ülni és szépen várja majd, hogy akkor kimenjen valaki és 
hozza, amit ígért. Tehát nincsenek teljesíthetetlen ígéretek. Maga sem szereti, gondolom, hogyha 
megígérnek valamit és nem tartják be. Arról õ nem tehet, hogy nem érti, mi ezt nem ígértük meg, csak 
viccelünk vele.“

Kifejező kommunikáció nehézsége

„….nem kommunikáltam beszéd útján, nem azért, mert képtelen voltam megtanulni a nyelv használatát, 
hanem azért, mert egyszerűen nem tudtam, hogy a beszéd erre való. Az, hogy megtanuljuk, hogyan kell 
beszélni, azután következik, hogy tudjuk, miért beszélünk – és amíg nem tudtam, hogy a szavaknak jelentésük 
van, nem volt értelme azzal bajlódni, hogy megtanuljam kiejteni a
hangokat.”

“Ebben az időben nem voltam képes szavakkal kifejezni az érzéseimet. Soha nem jutott eszembe, hogy
megkérdezzem a mamát, miért vagyok olyan furcsa, hogy megmondjam neki, segítségre lenne szükségem. 
Fogalmam sem volt arról, hogy a szavakat erre is lehet
használni.”
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Gyakorlati tanácsok a hatékonyabb 
kommunikáció tanításához
 Minimalizáljuk a verbalitást!

 Metakommunikáció (közlésen túli közlés), gesztusnyelv előtérbe 
helyezésével

Gyakorlati tanácsok:

 Használjunk természetes gesztusaink, fokozatosan egészítsük ki a 
„repertoárt”

 Minimalizáljuk a verbális kéréseket, instrukciókat

 Következetesen mindig ugyanazt a gesztust használjuk az adott helyzetekben

 Használjuk testünket kommunikációs céllal (térben való elhelyezkedés 
fontossága, annak kommunikatív értéke)

 Gesztusaink kiegészíthetjük egyéb vizuális segítséggel(pl.: „Várj!”+piros 
tenyér rajz)

 Egyszerű gesztusok: Gyere!, Ülj le!, Állj fel!, Várj!, Tilos!, Egyél! Igyál! Stb.

Szociális interakciók/csoportos 
helyzetek nehézsége

 sikertelenek az életkornak megfelelő kortárs kapcsolatok kialakításában; 

 hiányzik vagy csökkent az a spontán törekvés, hogy a személy érdeklődését, 
sikereit megossza másokkal; 

 sérült a társas és érzelmi kölcsönösség;

 a szociális megértés és belátás zavart működése; 

 az íratlan szociális szokások, szabályok felismerésnek nehézségei; 

 a rejtett társas üzenetek félreértése; 

 a társas naivitás.
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Társas viselkedés

 Emberi kapcsolataink hihetetlenül összetettek 
(köszönéstől az együtt étkezésig, közös udvarhasználatig)

 „Az iskola totális kínlódás volt már önmagában is, mert nem voltak szociális 
készségeim, és rettegtem az emberektől (részben azért, mert nemcsak, hogy 
képtelen voltam megérteni a szociális szabályokat, de ha mégis megtanultam 
őket, folyamatosan emlékeztetnem kellett magamat rájuk – mégis, ki lenne 
képes mindezzel FOLYAMATOSAN megbirkózni?)”

 “Az iskolában csak az osztályteremben volt némi biztonságérzetem. Az összes 
többi hely azonban – a büfé, a játszótér, az ebédlő – olyan volt, mint egy 
rémálom. Fogalmam sem volt, hogy viszonyuljak a többi gyerekhez, és az 
időm a tőlük való félelemben telt el. Nem értettem, miért viselkednek úgy, 
ahogyan viselkednek, és hogy ez a viselkedés mit jelent.”

Rugalmatlan viselkedésszervezés
 Megszokott rutinokhoz, rituálékhoz való ragaszkodás

 Megjelenhet: játéktevékenységben, önállóságban, túlérzékenységből 
adódó kényszeres viselkedésekben

 „A valóság egy autista számára események, emberek, helyek, hangok és 
látványok zavarba ejtő, egymással kölcsönhatásban álló egyvelegét jelenti. 
Látszólag semminek sincsen világos körvonala, rendje vagy jelentése. Életem 
nagy részét a dolgok hátterében rejlő mintázat megfejtésével töltöttem. A 
megrögzött szokások, az időpontok, a konkrét útvonalak és a rituálék 
segítenek rendszert teremteni az élet elviselhetetlen zűrzavarában.”

 „Azzal, hogy változatlanságra törekednek (az autisták), valamennyire 
csökkentik ezt a rettenetes félelmet. Az életemet a félelem uralja. Én még 
akkor is félek, hogy valami borzalmas fog történni, ha a dolgok nem 
közvetlenül fenyegetőek, mert nem tudom megérteni, amit látok.”
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Szenzoros kihívások
 Szenzoraink, érzékelésünk:

 Látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás (bőr-, nyomásérzékelés), 
helyzetérzékelés (saját test érzékelése a térben, egyensúly, térbéli 
viszonyok)

 “Időnként elvesztettem a távolság-érzékelésemet. A dolgok szörnyen nagynak látszottak, 
amikor gyorsan közeledtek felém, vagy nem voltam felkészülve rájuk. Rendkívüli módon meg 
tudtam rémülni, ha valaki hirtelen felém hajolt. Úgy éreztem, hogy valami rám esik,
akár szét is morzsolódhatok alatta. Nem szaladtam el, nem dőltem a másik oldalra. Pánik volt 
bennem. Segítség! Összepréselődöm. Hol vagyok? Hol van a testem?
Mi van fent és mi van lent?“

 “Volt egy nagy problémám az ételekkel. A sima és egyszerű ételeket szerettem enni. Ezeket 
kaptam kicsi koromban is, ezért megnyugtatónak és biztonságosnak tartottam őket. Nem 
akartam semmi újat kipróbálni. Túlságosan érzékeny voltam az ételek anyagára. Mindent meg 
kellett érintenem az ujjammal, hogy tudjam, milyen érzés, mielőtt a számba veszem. Nagyon 
utáltam a kevert dolgokból álló ételeket pl. a galuskát, zöldségeket, szendvicset.”

 “Bizonyos zajok, például az iskolai csengő hangja úgy sértették a fülemet, mint egy ideget érő 
fogorvosi fúró, és megdobogtatták a szívemet.”

Autizmus specifikus módszertan alapjai

 Vizuális támogatás                                                 

 Viselkedéses megközelítés                                           

 Strukturált oktatás                                          Önállóság, függetlenség,        

 Kiegészítő terápiák                                                   kompetencia

 Szülő/család bevonása                                     (izoláció csökkentése)



6

Hasznos anyagok 

 https://www.autizmus.hu/

 https://auti.hu

 http://aosz.hu/

 https://www.youtube.com/results?search_query=autizmus

 www.boardmaker.hu

Kérdések és válaszok
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Autizmus és kommunikáció

Kelemen-Kálazy Éva

(Vica)

Kommunikáció fogalma
 Az információcsere folyamata, általában egy közös jelrendszer segítségével

 Olyan folyamat, melynek során gondolatok, információk cseréje zajlik

 Közlő + befogadó (+visszacsatolás)= kommunikáció

 A kommunikáció valójában az egyik legfontosabb emberi életjelenség, amely 
minden társadalmi folyamatban szerepet játszik
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Kommunikáció fajtái

 Verbális: szóbeli közlés Lényegében a nyelv használata, vagyis a beszéd. A 
kommunikációt befolyásolja az önmagunkról és a másik személyről kialakított 
kép is.

 Nonverbális: nem szóbeli közlés, szavakon kívüli, egyéb jelzésmódok 
használata. A nonverbális kommunikáció is lehet direkt (szándékos) és indirekt 
(nem szándékos.) Nonverbális jelzések pl.: mimika, hanggal történő 
érzelemkifejezés.

 Metakommunikáció: a metakommunikáció a „közlésen túli közlés”. A közlő 
felek belső állapotára, a közölt tartalmak valósiságára, a közlő személyek 
közötti viszony jellegére utal. A kapcsolat módját döntően a 
metakommunikáció határozza meg. 
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Kommunikáció módja, eszközei, funkciói
 Módja, eszközei: 

 mindaz, amit a gyermek mond vagy csinál 

 tágabb értelemben viselkedésbeli megnyilvánulások is ide tartozhat, amelyekkel a 
gyermek válaszol az őt ért ingerekre anélkül, hogy azokat tudatosan használná a 
környezet befolyásolására (pl. dührohamok)

 Funkciói: utalás, üdvözlés, kérés, kérdezés, utasítás, állítás, felajánlás, tréfa, vita, 
tiltakozás, figyelemfelhívás, visszautasítás, kommentálás, információadás, 
kommunikáció az érzelmekről

 Kontextus: a különböző helyzetek, amelyekben kommunikálunk. Hol? Kivel? Milyen 
körülmények között?

Metakommunikáció, gesztusnyelv 
előtérbe helyezése
 Gesztusnyelv: A nyelvi kommunikációt kísérő jelenségek összessége.

 Metakommunikáció: „közlésen túli közlés”. 

Gyakorlati tanácsok:

 Használjunk természetes gesztusaink, fokozatosan egészítsük ki a „repertoárt”

 Minimalizáljuk a verbális kéréseket, instrukciókat

 Következetesen mindig ugyanazt a gesztust használjuk az adott helyzetekben

 Használjuk testünket kommunikációs céllal (térben való elhelyezkedés 
fontossága, annak kommunikatív értéke)

 Gesztusaink kiegészíthetjük egyéb vizuális segítséggel(pl.: „Várj!”+piros tenyér 
rajz)

 Egyszerű gesztusok: Gyere!, Ülj le!, Állj fel!, Várj!, Tilos!, Egyél! Igyál! Stb.
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Augmentatív, alternatív kommunikáció 
használata (AAK)

Fogalma: kiegészítő, segítő kommunikáció (a hangzó nyelvet más módszerekkel egészítik 
ki vagy helyettesítik)

 rámutatás, egyszerű jelek, jelbeszéd

 nem beszéd alapú hangjelek  

 arcjáték 

 tárgyak, képek, képcsere

 mesterséges beszéd, kommunikátorok

 számítógépes eszközök

VÁRJ!

Gyakorlati tanácsok:
 Érdemes a gyermek érdeklődését figyelembe tartani, mivel arról fogunk vele kommunikálni, így 

biztosíthatjuk a megfelelő motivációt

 Egyszerű, tömör, konkrétan a tárgyra, kérésre vonatkozó kifejezéseket használjunk (szó szerinti 

értelmezés)

 Segít, ha egy fogalomhoz eleinte következetesen mindig ugyanazt a szót kapcsoljuk 

 A helyes minta bemutatása hasznosabb, mint azt elmagyarázni mi miért nem jó, és kijavítani  a 

gyereket

 Mindent meg kell tennünk, hogy rávezessük a gyermeket, hogy szavaival, tetteivel sokkal 

hatékonyabban tudja befolyásolni környezetét

 Sok fotó, kép, konkrét tárgy, írásbeli instrukciók stb.(vizuális segítség) használata javasolt

 Jól beszélő gyermek, felnőtt esetén meg kell találni a jól érthető, hatékony kommunikációs 

eszközöket
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Kérdések és válaszok



1

Szociális interakciók/társas 
viselkedés nehézségei 

autizmusban

Kelemen-Kálazy Éva

(Vica)

Diagnosztikus kritériumrendszerek átfogó és általános megfogalmazása szerint az autizmussal 
élő emberek:

 kifejezett, minőségi sérülést mutatnak az összetett nonverbális viselkedések területén; 

 sikertelenek az életkornak megfelelő kortárs kapcsolatok kialakításában; 

 hiányzik vagy csökkent az a spontán törekvés, hogy a személy érdeklődését, sikereit megossza 
másokkal;

 valamint sérült a társas és érzelmi kölcsönösség. 

 a szociális megértés és belátás zavart működése,

 az íratlan szociális szokások, szabályok felismerésnek nehézségei, 

 a rejtett társas üzenetek félreértése, 

 a társas naivitás. 

Súlyos következményekkel jár mind az érintettek, mind családjuk számára
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A mentalizációs készségek fejlesztése

 A mentalizáció az a képességünk, amely abban segít, hogy megértjük, a többi 
ember is érez, gondolkodik, hisz, vágyai és hiedelmei vannak, azaz képesek 
vagyunk mentális állapotokat tulajdonítani embertársainknak + saját 
magunkkal is tudatosak vagyunk.

A bennünket körülvevő szociális világ nem más, mint hihetetlen bonyolultságú és össze-
fonódottságú mentalizációs háló, ahol nagyon apró információk során nagyon gyorsan 
kell dönteni.

„A szociális élettel kapcsolatos dolgokat nagyon nehezen 
tudom megragadni, és az esetek többségében csak akkor 

járok sikerrel, ha minden apró lépés, szabály és elképzelés 
egymás után le van írva egy számozott oszlopban, amelyet 

azután rengetegszer végig kell olvasnom, hogy 
megtanuljam a szabályokat.” 

(Therese Joliffe) 
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A mentalizáció tanítására alkalmazható és 
célzottan kidolgozott módszerek
Általános szociális készségfejlesztő módszerek alkalmazása 

 „Babzsák” fejlesztő program 

 Szociális Készségfejlesztő Csoport (pl.: video-feedback)

 Szociális történet

 Én-könyv, Napló

A mentalizáció tanítására alkalmazható és 
célzottan kidolgozott módszerek
Képgyűjtemények és - sorozatok adaptálása 

 Képgyűjtemények:

 Érzelmek Színes Kártyák sorozatban (Emotions, Color Cards series, 1996) 

 A Szociális Viselkedés Színes Kártyák sorozat (Social Behaviour Color Cards series, 
2002) 

Képsorozatok: 

ELA (Everyday Life Activities, 1994-2001)

Problémák (Problems, 2002). 

Ok-okozat (Reason-Effect, 1997)
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A mentalizáció tanítására alkalmazható és 
célzottan kidolgozott módszerek
Gondolatbuborék:

 minden ember fejében vannak gondolatok, mindenki gondol valamire,

 a gondolatok különböző érzelmeket közvetítenek,

 a gondolatok nem csak az adott, éppen megélt szituációra vonatkozhatnak, 
hanem visszavihetnek a múltba is, és előre vetíthetik az elkövetkező 
eseményeket,

 a gondolatok lehetnek igazak, de hamisak is,

 két/több ember különböző dolgokra gondolhat ugyanabban a szituációban,

 két/több ember ugyanarra gondolhat különböző szituációban, 

 különbség lehet aközött, amit az emberek kimondanak, és amit gondolnak 
közben.

A mentalizáció tanítására alkalmazható 
és célzottan kidolgozott módszerek
 Beszédbuborék:

 A beszélgetési szituációkat pálcikaemberekkel jelenítik meg.

 A rajzokon a buborékok helyzete mutatja, hogy az egymás mellett lévő emberek beszélgetése 
milyen formában zajlik (például: figyelni a beszélőre – a beszélő szájához rajzolt buborék a 
hallgató füléhez közelít; a két, egymással beszélgető ember buborékába belekapcsolódik egy 
harmadik is, azé a személyé, aki megszakítja ezt a társalgást, stb.).

 A beszélgetőtársak érzéseit – amelyek fakadhattak egy adott szituációból (pl.: félbeszakította 
valaki a beszélőt) vagy a beszélgetés témájából (pl.: egy vágyott karácsonyi ajándék leírása) –
színekkel, a buborék alapszínével jelöli  a módszer. 

 Kidolgozója adott érzelmekhez adott színeket társít.
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Elmeolvasás tanítása
Miként tanítsuk az elme olvasását autizmussal élő gyermekeknek, 2006)
(Howlin, Baron-Cohen és Hadwin, 1999)

 1. szint: Az érzelmek felismerése fényképek alapján

 2. szint: Az érzelmek felismerése sematikus rajzok alapján

 3. szint: A „szituációs alapú” érzelmek felismerése

 4. szint: A „vágy alapú” érzelmek felismerése

 5. szint: A „vélekedés alapú” érzelmek felismerése
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Viselkedésproblémás 
helyzetek

Kelemen-Kálazy Éva 

(Vica)

Mitől válik egy viselkedés 
problematikussá?

 A problémás viselkedés kritériumai:

 A viselkedés, vagy annak súlyossága nem felel meg a személy 
életkorának, vagy fejlettségi korának.

 A viselkedés veszélyt jelent magára a személyre vagy másokra.

 A viselkedés jelenléte jelentős hátrányt jelent a személynek, mert 
lehetetlenné teszi azt, hogy új készségeket sajátítson el, illetve 
kizárja őt fontos tanulási lehetőségekből. 

 A viselkedés jelentős stresszt okoz a személy környezetében 
élő/dolgozó embereknek és elfogadhatatlan mértékben károsítja 
életminőségüket.

 A viselkedés ellenkezik a szociális normákkal.
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Viselkedés módosítás lépésről lépésre
A problematikus viselkedés pontos, objektív leírása

Fontos megérteni, hogy mi hozza létre, illetve tartja fenn viselkedéseinket:

 Miért csinálunk, teszünk valamit?

-A viselkedés, az amit teszünk, a legtöbb esetben valaminek az elérésére, vagy 
éppen ellenkezőleg, valaminek az elkerülésére irányul.

-Külső vagy belső környezetben van egy olyan inger, ami előhívja, fenntartja a 
viselkedést.

-Az ingerre adott válaszreakció – tehát a viselkedés – lehet tudatos, átgondolt  
cselekvés, vagy ösztönös viselkedés.

 Mit és hogyan csinálunk, teszünk?

A viselkedést a lehető legpontosabban kell leírni, tehát azt amit látunk.

Pontosan kell meghatározni a viselkedés releváns jellemzőit (hányszor  
ismétlődik, mennyi ideig tart, intenzitása). 

Viselkedés módosítás lépésről lépésre
A problematikus viselkedés pontos, objektív leírása
A viselkedés kontextusa

 Egy megnyilvánulást csak megjelenésének szituációjában lehet 
értelmezni, tehát a viselkedés kontextusát kell vizsgálni és elemezni:

 Körülmények

 Környezeti (fizikai, szociális, foglalkoztatottsági)

 Személyes (fizikai, pszichés állapot, jóllét, kognitív készségek)

 Kiváltók

 kiváltók azok az események amelyek elindítják a cselekedetet

 Mindig jelen vannak a szituációban, de gyakran nem az igazi okai, vagy fenntartói 
egy cselekedetnek

 Cselekedetek

 Eredmények

 Egy tettet, cselekedetet mindig valamilyen esemény követ, tehát valamilyen 
eredménnyel jár



3

Viselkedés módosítás lépésről lépésre
A BEFOLYÁSOLANDÓ ÉS AZ ELÉRNI KÍVÁNT VISELKEDÉS

 A problémás viselkedések rangsorolása (a módosítani kívánt viselkedések 
hierarchikus sorrendbe való állítása)

 Az elérni kívánt, azaz a célviselkedés kiválasztása

 Felmérések

 A problémás viselkedés jegyzőkönyvezése 

A PROBLÉMÁS VISELKEDÉSEK BEFOLYÁSOLÁSÁHOZ

LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT TECHNIKÁK
 A tolerancia kiépítése - fokozatos hozzászoktatás és a deszenzitizáció

 Modellálás - mintát nyújtunk a pozitív viselkedésről

 Ignorálás - a környezetnek azt az elemét igyekszünk kiiktatni, amely 
megerősítésként hat a viselkedésre 

 Terelés - egy másik, elfogadható viselkedésre sarkallja a személyt, úgy, 
hogy egyben segítséget nyújt neki ahhoz is, hogy mi legyen ez a cselekedet
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A PROBLÉMÁS VISELKEDÉSEK BEFOLYÁSOLÁSÁHOZ

LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT TECHNIKÁK

 Viselkedésformálás - már létező készségekre, megnyilvánulásokra építve hoz 
létre új viselkedéselemeket

 Kognitív stratégiák - értelmi kapacitására építő megértés

 Time-out - adott szituációból történő időszakos eltávolítást 

 Egyéb alkalmazható technikák – általában kiegészítő terápiák (pl.: 
gyógyszeres kezelés, pszichoterápia)

A PROBLÉMÁS VISELKEDÉSEK BEFOLYÁSOLÁSÁHOZ

HASZNÁLHATÓ EGYÉB TECHNIKÁK
 Alternatív viselkedések tanítása - jelentheti egy új készség tanítását vagy a 

nemkívánatos viselkedés helyett egy, már létező készség alkalmazásának 
ösztönzését.

 A nemkívánatos viselkedés elhagyásának ösztönzése - Ebben az esetben azt 
jutalmazzuk, hogy valaki egy maghatározott időszakban, vagy egy 
meghatározott helyszínen nem produkálja addigi nemkívánatos viselkedését.

 Társas helytelenítés – jellemzően jóértelmű autizmussal élő gyermekeknél, 
megtapasztalja azt a környezetében élők reakcióiból, hogy viselkedése 
zavaró, esetleg elfogadhatatlan.
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A problémás viselkedések befolyásolása 
közben alkalmazott speciális módszerek

 Visszacsatolás - fontos annak folyamatos visszajelzése, hogy a személy éppen 
mit tesz, illetve, hogy viselkedése milyen minőségű

 Önkontroll és önellenőrzés - törekedni kell arra, hogy az önismeret és az 
önszabályozás lehetséges legmagasabb szintjét érjük el

 A környezet módosítása - környezet átalakításával elérhető egy olyan 
optimális szituáció megteremtése, amelyben a problémás viselkedés nagy 
valószínűséggel nem fog megjelenni

 Promptok - A környezetnek minden olyan eleme, amely közelebb visz valakit 
ahhoz, hogy egy elvárt cselekvést véghez vigyen 

Esettanulmányok

 A jelenlévő pedagógusok ajánlása szerinti esetmegbeszélés, a következő 
szempontok szerint:

 Az érintett gyermek problematikus viselkedésének megfogalmazása

 A viselkedés objektív leírása

 A viselkedés kontextusa ( körülmények, kiváltók, cselekedet, eredmények pontos 
meghatározása)

 Célok meghatározása

 A problémás viselkedés befolyásolására használható autizmus specifikus módszer, 
módszerek kiválasztása

 Beavatkozás megtervezése
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Kérdések és válaszok



1

Vizuális segítség – játék 
és szabadidő hasznos 

eltöltésére 
(Ötletek, lehetőségek a vizuális támogatás 

megteremtésére)
Kelemen-Kálazy Éva 

(Vica)

Vizuális támogatás
1.Tér-idő struktúra 
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Napirend

Napirend
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Kommunikáció-megértést segítő 
eszközök

Kommunikáció-kifejezést segítő 
eszközök
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Társas helyzetekhez

Zavaró viselkedések
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Tevékenységszervezés

Munkakészségek kialakítása,
kognitív feladatok



6

Munkakészségek kialakítása,
kognitív feladatok

Kérdések és válaszok
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Étkezési és alvászavarok 
autizmusban

Kelemen-Kálazy Éva

Gyakori étkezési problémák

 Az egészséget veszélyeztető étkezési problémák:

 Nem iszik eleget, túl sokat iszik

 Szélsőségesen kevés ételt fogyaszt el, túl sokat eszik

 Csak bizonyos állagot tud elfogyasztani

 Ehetetlen dolgokat is megkóstol, megeszik

 Helytelen, vagy különös szokások kapcsolódnak az 
evéshez 
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Az étkezési problémák háttere
 Jellemző az azonossághoz való ragaszkodás

 Gyakoriak a szenzoros problémák

 Kommunikációs nehézségek                 viselkedésproblémás 
helyzetek 

 Az étkezéshez kapcsolódó szociális szabályok, íratlan 
viselkedési formák megértésének és alkalmazásának 
nehézsége

Diéták

Az autizmust ma első sorban idegrendszerszeri elváltozásnak tekintjük, a szervezet 
egészét érintő anyagcsere-elváltozások nem kizárhatók, de ezekről ma még nagyon 
keveset tudunk és jelentőségük is kérdéses.

Étrend kiegészítők:
• Széles spektrumú készítmények „multivitaminok”
• Klinikai tápszerek
• Magnézium és B6 vitamin kiegészítés
• Vas
• Probiotikumok
• Emésztőenzimek
• Omega-3 zsírsavak
• D3-vitamin
• Aminosav alapú kiegészítők és egyéb anyagok



3

Diéták
 Étrendek

 Glutén- és kazeinmentes étrend (GFCF)

 GAPS

 Ketogén étrend

 Oxálsav-mentes étrend (LOD)
 Candida étrend
 Feingold-étrend
 Paleolit diéta.

 Bővebben a témáról:

 https://auti.hu/images/stories/AUTIZMUS_%C3%A9trendek_%C3%A9s_alternat%C3%
ADv_gy%C3%B3gy%C3%A1szati_m%C3%B3dszerek_t%C3%A9nyek_%C3%A9s_dilemm%C
3%A1k.pdf
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Alvászavarok

 Az egyik legjelentősebb élettani probléma

Legjellemzőbb alvási nehézségek:

 Alváshoz kapcsolt rugalmatlan rutinok, merev forgatókönyvek

 Nyugtalan alvás, sok forgolódás

 Éjjeli felriadás (sokszor nem alszik vissza)

 Túl korai ébredés és/vagy felébredés nehézsége

 Szülőkkel való együttalvás

 Alvás-ébrenlét ciklusának felborulása (napszak-cserélése, csúsztatása)

Túl sokat, túl keveset vagy éppen eleget 
alszik a gyermekem?

 Az emberek alvásszükséglete egyéni, általában azonban a 
következőképp alakul: 

 1–3 éves kor között átlagosan 12-14 óra, 

 3–6 év között 10-12 óra, 

 7–12 éves kor között 10-11 óra, 

 16 év felett 8 óra.
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Alvászavar lehetséges okai, háttere:
 Okok hasonlóak a neurotipikus emberek alvászavaraihoz:

 idegesség, 

 félelem, 

 a gyermekünket foglalkoztathatják a napközben történt élmények, 

 lehetnek rémálmai.                       

Kommunikációs nehézségek miatt „feldolgozatlan” maradhat

 Az okok gyakran visszavezethetők magára az autizmusra:

 a fejlődési zavar neurobiológiai hátterére, 

 a szenzoros túlérzékenységre, 

 a merev, rugalmatlan viselkedésre és gondolkodásra, 

 valamint a szociális-kommunikációs sérülésre.

Megoldási lehetőségek, lépcsőfokok

 1. esti rutin és szabályok kialakítása és következetes betartása

 2. a kialakult rutin megtörése

 3.Megnyugtató, relaxációt segítő tevékenységek (zavaró körülmények, 
kütyük kiiktatása)

 4. este legyen jóllakott, de ne túltelített, kerüljük a cukor, koffein tartalmú 
italokat

 5. Szociális történetek módszere segíthet a helyes esti viselkedés 
forgatókönyvének helyzeten kívüli rendszeres gyakorlásában

 6. A „Napló”, akár egész napos vetületben, akár önmagában alvási 
naplóként, gyermekkel közösen feldolgozva

 7. Jutalmazás (elsősorban akkor, ha gyermekünk már érti az elvárt 
viselkedés és jutalom közötti összefüggést

 8. A terhek megosztása
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Gyógyszer vs
viselkedés/környezetmódosítás

Egyénileg kell mérlegelni

 Viselkedés és környezetmódosítás        ÉS           gyógyszeres kezelés

- lsd. Megoldási lehetőségek,                               - kémiai nyugtatók/altatók

lépcsőfokok                  (mindenképpen gyermekorvosi/

gyermek pszichiátriai konzultációval)

-természetes összetételű gyógyszerek

(Bio-Melatonin, Valeriana stb.stb.)

- illóolajok, aromaterápiás eszközök

Kérdések és válaszok
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Önállóságra nevelés, 
életviteli készségek 

fejlesztése
Kelemen-Kálazy Éva

Vica

Miért fontos az önállóság?

 Az önállóság más személytől független cselekvésre és gondolkodásra való 
lehetőség, bizonyos fokú tudatos kockázat vállalására való hajlandóság. 

 Fontos, mert: egyénnek több befolyása lehet a környezete felett, és javulhat 
életminősége.
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Miért speciális az önállóságra nevelés az 
autizmusban?
 Az autizmusban nehezítő körülmények:

 korlátozott nyelvi készség, 

 szokatlan érzékelési feldolgozás, 

 a fogalmak kombinációjának és integrálásának nehézségei, 

 a tapasztalt események elvi jelentésének, vagy viszonyainak tolmácsolási 
problémái, 

 a multiplex szenzoros stimulációk feldolgozási problémái,

 az előre nem látható eseményekkel, változásokkal szembeni ellenállás.

Önállóság kialakítása

 Kulcsfontosságú tényezők önállóság elérésének segítéséhez:

 a problémák a feltárása, megértése, 

 a mindennapi élethez szükséges készségek elsajátítása, 

 a szabadidős tevékenységek élvezése, társas kapcsolataik során 

 valamint a munkavégzés kapcsán felmerülő problémák

javítják az érintettek életminőségét, kompetenciaszintjének növelését
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Rövid és hosszú távú célok
 Célunk: az egyéni képesség, fejlettség mellett elérhető legjobb felnőttkori 

szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése

az autizmus típusos nehézségei miatt, ezek specifikus módszerekkel való kompenzálása

(az önellátással kapcsolatos készségek tanítása nem egy előre gyártott minta alapján történik, 
hanem lépésről-lépésre az egyéni szükségleteknek megfelelően) 

 Az önálló felnőtté válás feltételei:

 önálló életvitel

 gazdasági függetlenség

 társas kapcsolatok fejlődése

 kompetencia

A tanítás alapjai
1.) Viselkedéses megközelítés
 A viselkedésterápiás programok olyan módszerekből állnak, melyekkel fokozatosan 

kialakíthatóak az alkalmazkodó jellegű viselkedések, illetve vissza-szoríthatóak a 
nem alkalmazkodó jellegűek.

 Alapja: viselkedést az okok és következmények szempontjából elemzik, és ennek 
fényében állítjuk össze a viselkedésformáló programot. 

 Gyakorlatban: . 

 kívánatos viselkedések egyénre szabott szisztematikus megerősítése, 

 valamint a nem-kívánt viselkedések figyelmen kívül hagyása,

segíti az autizmussal élő személyt a környezet követelményeinek megértésében
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A tanítás alapjai
2.)protetikus környezet
 A struktúra önmagában nem végcél, hanem alapeszköze az önállóvá válásnak!

 A tér idő struktúrának a következő kérdésekre kell választ adnia:

 Mit kell tennem? 

 Hol kell tennem? 

 Mikor kell megtennem? 

 Mikor lesz vége? 

 Kivel fogom csinálni? 

A tanítás alapjai
3.) Jutalmazás 

 A lényeg, hogy minden esetben az egyénre legyen szabva, biztosnak kell 
lennünk abba, hogy tényleg motiválja a személyt. 

 A jutalmazás akkor sikeres, ha rendszeresen, egyértelműen, kiszámíthatóan 
és következetesen következik be. 
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Az önállóság területei
Önkiszolgálás - önellátás

 Cél, hogy az érintett gyermek illetve fiatal képessé váljon segítség nélkül:

 tisztálkodni, 

 megóvni egészségét, 

 elkerülni a baleseteket, 

 étkezni, 

 inni, 

 WC-t használni 

 öltözködni.

Az önellátás területei
Háztartási készségek

 Háztartási munkafolyamatok megismerése, az ezekben való gyakorlottság 
kialakítása: 

 környezetrendezés, 

 varrási alapismeretek, 

 konyhai munkák, főzés, 

 takarítás, 

 ruhagondozás,

 vásárlás, 

 kerti munkák, 

 szobanövények ápolása, 

 elektromos eszközök használata. 
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Az önellátás területei
Életvezetési készségek

 Munkavállalás 

 Szolgáltatások igénybe vétele (Posta, tömegközlekedés, gyógyszertár), a helyi 
lehetőségek figyelembe vételével a megismert külső helyszínek körének 
bővítése (uszoda, könyvtár, programok, cukrászda, stb.). 

Az önellátás területei
Játék – szabadidős készségek

 Szabadidős készségek tanulása 

 Szabadidő önálló eltöltése 

 Szabadidő társas eltöltése
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Az önállóság színterei

 család 

 iskola 

 munkahely 

 lakóotthon 

 egyéb 

A készségek tanításának szempontjai

 fel kell mérni, hogy miben igényel a gyermek segítséget (célszerű egy listát 
készíteni)

 egyszerre lehetőleg csak egy készséget tanítsunk, ebből következően szükség 
van a tanítandó készség kiválasztására

 a kiválasztott készséget apró részekre bontjuk (feladatanalízist végzünk)

 meghatározzuk a gyermek számára legjobban érthető segítség 
szimbólumszintjét

 megkeressük a gyermek számára legkedvezőbb motivációt, 

 a tanítás megkezdése előtt előkészítjük a környezetet.
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Testvérkapcsolatok
Kovács Brigitta Kitti

Kelemen-Kálazy Éva

Testvérkapcsolatok fontossága
 A szocializációs folyamatok elsődleges színtere a 

család, amely megalapozza és elősegíti, hogy az
egyén a kezdeti totális egocentrizmusból
kibontakozva társadalmi, humán értékekkel és
értékrenddel bíró szociális lénnyé váljék

 A testvérkapcsoalt fontos szerepet játszik az
egyén személyiségfejlődésében, erős hatással
van a pszichoszociális készségek elsajátítására, 
gyakorlására

 Különleges viszonyról van szó, melyet éppúgy
jellemez a szeretet, a melegség, mint a 
konfliktus és a rivalizálás

 A testvérekre úgy is lehet tekinteni, mint 
lehetséges kötődési pótfigurákra, akik gyakorta
jelentős mértékben járulnak hozzá a 
személyiség és az önértékelés fejlődéséhez
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Testvérkapcsolatok fontossága

 A testvérek közötti biztonságos kötődési kapcsolat
növeli a gyermek biztonságérzetét, védő
faktorként szerepel a hibás beállítódások ellen. 

 A csecsemő- és kisgyermekkorban kiépült belső
munkamodell szoros, intim kapcsolatban átélt
sorozatos élmények alapján íródik, melyben a 
testvérnek is meghatározó szerepe van.

 A testvérek aktívan formálják saját kapcsolatukat
szociális cserék keretében, például egymást
kölcsönösen erősítő pozitív, negatív hatásokkal
vagy egymás utánzásával

Szülői részlehajlás
 Szülői részrehajlás, illetve megkülönböztető bánásmód: az a jelenség, mely

jelzi, ha a gyerek úgy érzékeli, szülei nem egyformán bánnak vele és
testvérével. Ilyenkor az egyén úgy éli meg a történteket, hogy valaki felé
szigorúbbak a szabályok, vagy több konfliktus van a szülő és az egyik gyerek
között

 Az egyén összehasonlítja magát másokkal, és ebből az összehasonlításból
származtatja önbizalmát. Ha ugyanaz a szülő több figyelemmel, törődéssel, 
szeretettel viseltetik a testvér, mint az érintett gyerek iránt, akkor az illető
azt érezheti, hogy mindez az ő hibája, mert „ő nem elég jó”

 A testvérek közötti összehasonlítás ezért igazságtalanság, belső 
bizonytalanság érzéséhez és szorongáshoz vezethet mindkét gyereknél, 
éppúgy annál, aki úgy érzi rosszabbul bánnak vele (alacsonyabb önértékelés), 
mint annál, aki úgy érzi, jobb sora van (státuszvesztéstől való félelem, 
bűntudat). 
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Testvérféltékenység

 A testvérféltékenység egy természetes érzelmi állapot és minden normális család velejárója

 Testvér születésekor gyakori, hogy az addigi fejlődés folyamata egy kicsit leáll, vagy
éppenséggel visszaesik

 Alapvető fontosságú, hogy megértsük és elfogadjuk gyermekeink agresszív kitöréseit is, de 
persze ne engedjük meg, hogy dühében az egyik gyerek bántsa a másikat

Autista a testvérem
 Gyermekek, akinek autizmussal élő testvérük van gyakran találkoznak különböző

nehézségekkel:

 Szégyenérzet: főleg kisiskolás kor után, akár kortársaktól kapott kérdések, 
‘Mi a baj a testvéreddel?’ ‘Miért ilyen fura?’

 Limitált lehetőségek: az egész családnak szükséges alkalmazkodni, ami akár
lemondásokkal is járhat a testvérnek

 Nagyobb elvárás a szülő részéről: neurotipikus gyerekként elvárt, hogy
kezelje érzéseit, dolgait, napjait jobban, mint az autizmussal élő testvér

 Frusztráció: ha például nem sikerül az autizmussal élő testvérrel kapcsolatot
kialakítani

 Aggódás szülő és testvér miatt
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„Egyszer a játszótéren fogócskáztunk a gyerekekkel, és a többiek azt mondták
nekem, hogy az öcsém nagyon idegesítő… nagyon szerettem volna velük játszani, 

de mérges is voltam rájuk. Nem tudtam, mit csináljak.” 

„A játszótéren néha elmondom a többieknek, hogy autista a testvérem, és ez
nem ciki. Így született, nem lehet rajta változtatni, nem tehet róla, hogy néha

emiatt nagyokat sikít vagy sokszor mérges. Így kell őt elfogadni.”

„Amikor nem tudja elmondani, hogy mit akar, akkor ideges lesz, kiabál, csapkod. 
Ilyenkor apa és anya nagyon nyugodtan és halkan próbálnak beszélni hozzá, 

megölelik, én meg ilyenkor kicsit megijedek és próbálok messzebb kerülni tőle.”

Hogyan tudjuk a testvért segíteni?

 A neurotipikusan fejlődő gyereknek először az autizmus
spektrum zavart kell megértenie

 Minél hamarabb, korának megfeleően elmagyarázni mi az
autizmus

 Az autizmus nem fertőző, a testvér nem tudja elkapni, nem
egy betegség, amiből kigyógyul

 Szükséges lehet elmagyarázni mi az a napirend, miért van 
szükség vizuális órára, miért nem ért esetleg absztakt
kifejezéseket, miért csak mindig ugyanazzal a játékkal szeret
játsztani

 Fontos, hogy a beszélgetés az auitizmusról fennmaradjon a 
családon belül, hiszen, ahogy a neurotipikus testvér fejlődik, 
úgy lesz job a megértése és lesznek esetleg új kérdései

„Anya csinált egy hatalmas
fehér táblát, amire felírjuk, 
hogy hány nap múlva lesz

szünet, vagy mikor megyünk
az áruházba vásárolni mert
Csongi nem szeret csak úgy

felkerekedni. Neki itthon jó, 
ismer mindent, a nagyszobát, 

a legósdobozt, meg itt
vannak a kedvenc játékai is 

körülötte.” 
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 „Nem érti a komplikált szavakat, nem ért annyira dolgokat, mint mi. Például
nem érti, hogy nemsokára. El kell neki mondani, hogy hány perc múlva, és

hogy az hány másodperc.”

 „Csak a robotjaival, a Legóval meg nagyon furcsa dolgokkal szeret játszani. Az
a baj, hogy mindig amikor én játszom valamivel, oda akarja tenni ő is a 

robotjait, és én azt nem mindig szeretem.”

Hogyan tudjuk a testvért segíteni?

 Az autizmusból fakadó nehézségek miatt, gyakran nehezebb a 
testvérkapcsolat kialakítása, ha beleképzeljük magunkat a 
helyzetbe, mennyi ideig tartunk fenn egy olyan kapcsolatot, ahol a 
másik ember pl nem szeretne velünk játszani? Nem meglepő, ha a 
testvér egy idő után fel szeretné adni a próbálkozást

 A testvérek nagyon gyorsan tudnak reagálni és megérteni a 
helyzetet, saját maguk képesek kialakítani olyan stratégiákat, 
amivel mégis tudnak a tesóhoz kapcsolódni

 Ilyen stratégiák lehetnek: 

1. Várd meg, hogy a testvéred rád figyeljen

2. Egyszerű instrukciókat adj

3. Dícsérd meg a testvéredet

~ ebben a szülők tudják a neurotipikus testvért segíteni, akár ők
maguk megmutatni, hogyan tud a testvéréhez kapcsolódni
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Testvér idő

 Amellett, hogy a neurotipikusan fejlődő testvér megérti és
elfogadja az autizmussal élő testvérét, fontos, hogy legyen
külön ideje a szüleivel

 Szükséges, hogy a testvér szintén fontosnak, különlegesnek
érezze magát, hogy legyen olyan idő beillesztve a 
napirendbe, amiben a szülők (akár anya és apa külön) 
figyelme csak ráösszpontosul

 Nem elvárás a testvér részéről, hogy mindig mindent az
autizmussal élő testvérével együtt tegyen, legyen
lehetősége arra, hogy külön programokon tudjon részt
venni, akár a testvérétől függetlenül

„Anyáék többet 
foglalkoznak vele, mert 
sokszor kell rászólni és 

sokszor van problémája. 
Egyszerűen több 
figyelemre van 

szüksége.” 

 A kutatások azt mutatják, hogy gyerekek, akiknek autizmussal élő testvérük
van, felnőtt korukra sokkal elfogadóbbak és türelmesebbek lesznek, ehhez a 
szülő támogatása elengedhetetlen

 „Ha találkozol Csongorral, azt gondolhatod, hogy olyan, mint a többiek, pedig
valójában teljesen más. Szerintem az autizmus igazságtalan. Mert senki nem

tehet róla, hogy autistának születik, mégis mindent megváltoztat: más az
ember tőle, máshogy gondolkodik, viselkedik, de nem tehet róla, és ez

igazságtalan.”
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Hasznos linkek

 Nemzetközi Cseperedő Alapítvány-Testvércsoport (Budapest)

 https://cseperedo.hu/

 https://www.facebook.com/autistaatesom

 https://www.facebook.com/groups/1428846013909252

 www.auti.hu
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Felkészülés a 
felnőttkorra

Kelemen-Kálazy Éva

(Vica)

Az önállóság szerepe a felnőtté válásban

 Önállóság fogalma: az önállóság más személytől független cselekvésre és 

gondolkodásra való lehetőség, bizonyos fokú tudatos kockázat vállalására való 

hajlandóság. 

Az önállóság által érezzük, hogy több befolyással vagyunk életünkre, ezáltal 
javíthatjuk életminőségünket.
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Gyermekkortól a felnőttkorig
Gyermekkor
 Elengedhetetlen, hogy már gyermekkorban nagy hangsúlyt fektessünk a következő 

területek fejlesztésére, önállósítására

 tisztálkodás

 egészség-megóvás, 

 balesetek elkerülése,

 étkezés,

 ivás,

 WC használat és 

 öltözködés.

Gyermekkortól a felnőttkorig
Gyermekkor 
 Az életviteli készségek tanítása létfontosságú a gyermekkorban (nem engedhetünk a 

„könnyebb út” csábításának, ne csináljuk meg gyermekünk helyett)

 A készségek kialakításánál alapvető a motivációs rendszer, jutalmazás kialakítása 
(mindig következetesen jutalmazzunk, a gyermek számára egyértelmű elvárásokat 
fogalmazzunk meg.  Pl.: Ne azt mondjuk :”Ha megtörlöd a kezed…” hanem: Ha szárazra
törölted a kezed…”)

 Mindig gyermekünk egyéni igényeihez, megértéséhez alakítsuk elvárásainkat, 
szabályokat, segítségeket (készíthetünk rajzos folyamatábrát a WC-használathoz, ha 
gyermekünk nem érti….ebben az esetben elképzelhető, hogy minden mozdulatról 
érdemes fényképet készíteni, és azzal segíteni a tanulást)

 A vizuális támogatás elkerülhetetlen:

 Készítsünk konkrét tárgyas, fényképes, rajzos, írásos vizuális segítséget, a jobb 
megértés, és pontos kivitelezés érdekében
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Gyermekkortól a felnőttkorig
Kamaszkor
 A kamaszkori hormonális változások miatt sok gyermek önállósági, 

problémamegoldási (és egyéb) készségei regressziót mutathatnak

 A kamaszoknak ugyanolyan foltos a struktúra, mint a gyermekeknek

 Továbbra is legyen elvárás a már megtanult készségek pontos kivitelezése, azok 
rendszeres „gyakorlása” (elég lehet a hosszú képes segítségről írásos 
„emlékeztetőkre” váltani)

 Törekedjünk rá, hogy új készségek is kialakulhassanak (az étkezés készítsen 
szendvicset magának, mosson egyedül hajat, adjon fel egy levelet a postán, 
fizessen önállóan a boltban stb.)

 Az új készségek tanításakor alkalmazzuk a jól bevált módszereket: világos 
elvárások, vizuális támogatás, jutalmazás)

Gyermekkortól a felnőttkorig
Felnőttkor

 Az önálló felnőtté válás feltételei

 önálló életvitel

 gazdasági függetlenség

 társas kapcsolatok fejlődése

 kompetencia
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Autizmus és szexualitás
Általános gondolatok
 A szexuális vágy és az ehhez kapcsolódó tevékenységek autizmustól függetlenül is 

természetes és normális emberi jelenségek

 Társadalmilag és családon belül is prűden állunk a témához

 A kutatások (és személyes beszámolók) azt bizonyítják, hogy az autizmussal élők 
hasonló arányban vágynak társra, mint neurotipikus társaik, illetve szexuális orientáció-
béli eltérés sem tapasztalható

 A kamaszkori hormonális változások mindenképp belső feszültséget teremtenek a 
gyermekekben (ez a kommunikációs nehézségek miatt, gyakran viselkedés problémás 
helyzetekhez vezet)

 A szexuális ismeretek, illetve párkapcsolatok „tanítását” messzebbről kell kezdenünk
(önismeret, „Hogy állok én a párkapcsolathoz? Mit tudok a szexualitásról? Ismerem-e 
testem? El tudom-e mondani, hogy mi okoz örömöt nekem?  El tudnám-e viselni, egy 
másik ember generálta szenzoros ingereket intim helyzetben?” Stb. stb.)

Autizmus és szexualitás
Autizmus jellemzők, melyek problémákhoz vezethetnek

 Az igény, hogy arra vágynak, olyanok legyenek, mint bárki más (társadalmi 
nyomás, és önmagukkal szemben támasztott elvárások, gondolatok 
kamaszkorban, fiatal felnőttként „mindenkinek” van barátja/barátnője)

 A szociális megértés nehézsége (mely egy kapcsolat kialakításához és 
fenntartásához kell)

 Az érzelmi megértés hiánya (egy kapcsolatban létrejövő érzelmi nehézségek 
feldolgozásának zavara, nehézsége)

 Kényszerek és rajongások (a társadalmilag íratlan szabályok megértésének 
nehézsége vezethet mások számára kellemetlen vagy elfogadhatatlan 
helyzetekhez) 

 Szexuális értelemben vett sebezhetőség (az emberi jelzések megértésénnek 
nehézsége kiszolgáltatottá teheti autizmussal élő fiatalokat)

 Egyéb elfogadhatatlan viselkedésmódok 
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Autizmus és szexualitás
Gyakorlati tanácsok
 A kamaszkori változások és szexualitás kérdését is nyíltan, a gyerek számára is érthető 

módon kell kommunikálni/tanítani

 Az önismeret, különösen a jobb képességű autizmussal élők között, nagyban hozzájárul  
a szexualitással kapcsolatos „problémák” kiküszöbölésében

 A szociális kapcsolatok bővítésével, ha nem közvetlenül a kapcsolatokra, hanem a 
kapcsolatteremtési lehetőségre koncentrálunk, javíthatjuk az érintett személy 
életminőségét (biztosítanunk kell olyan lehetőségeket az élet különböző területein, 
ahol az emberi kapcsolatok nem korlátozódnak „párválasztás” gondolatára) 

 Már gyermekkorban el kell kezdeni módosítani/leépíteni a helytelen viselkedéseket 
(pl.:kisgyermekkorban még elnézzük, hogy idegen hajakat szagolgat gyermekünk, 
kamaszkorban azonban ez bizarr, és másokat megrémítő viselkedés)

 A szexuális bántalmazások elkerülése végett meg kell tanítani a gyermekeket NEM-et
mondani, illetve a szociális viselkedési szabályokat, ezzel kapcsolatban már 
kisgyermekkorban el kell kezdeni tanítani (pl.: alsónemű szabály, ki érhet a testemhez, 
mit csináljak, ha valami kellemetlen stb.)

Autizmus és szexualitás
Szexuális nevelés otthon
Néhány gyakorlati tanács

 Ne féljünk gyermekünkkel a szexualitásról, és annak több aspektusáról beszélni 
(fogalmazzunk konkrétan, használjuk a megfelelő kifejezéseket….”a méhek és a 
beporzás” illetve a „majd a kortársaitól megtudja” attitűd nem megfelelő)

 A konkrét biológiai felvilágosítás mellett fontos az érzelmi vonatkozásokról, illetve 
szexuális tevékenység lehetséges társas vonatkozásairól is beszélni.

 Jobb képességű és kevésbé jó képességű gyermeknél is minden esetben érdemes 
kijelölni a szexuális tevékenység helyszínét, idejét, higiéniai feltétleit (előfordul, 
hogy időtartamát is jeleznünk kell)

 A szexuális jellegű tevékenységek „tanítása” sem történhet vizualizáció nélkül 
(szükségesek a folyamatábrák, írott és rajzolt szabályok, tárgyas jelzések)

 A maszturbálást nem tiltani kell, hanem meg kell tanítani a fiatalokat annak 
megfelelő körülményeire, technikáira
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Néhány hasznos könyv, a teljesség 
igénye nélkül…..

Kérdések és válaszok
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