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A Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítványon belül működő 

Kék Madár Szülőklub rendszeresen szervez ismeretátadó workshopokat pedagógusoknak. 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 az autizmussal élő gyermekek könnyebb megértését segíti, ezért a tatabányai 

intézményekben lévő óvodai, általános és középiskolai nevelők, oktatók vehettek rajta részt. 

Információkat kaphattak az autizmusról, annak fejlesztési lehetőségeiről. 

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

segítsége lesz a pedagógusoknak.  

A tematika:  

 

Autizmusról 

Az autizmus fogalma, jellegzetes tünetei. Szenzoros nehézségek, kihívások. 

A fejlesztés területeinek alapelvei, azok megvalósulása a gyakorlatban.  

 

Érzékenyítés - autizmusról a tanórákon  

Ismeretterjesztés az autizmussal élő személy környezetében, befogadó közösségeiben.  

Gyakorlati tanácsok, tippek, tanóra vázlatok különböző korcsoportokra bontva. 

 

Kommunikáció 

Az autizmusban jellemző kommunikációs nehézségek okai, háttere. 

A kommunikáció taníthatóságának alapjai. 

A kommunikáció tanítása, fejlesztése a gyakorlatban. Alternatív és augmentatív 

kommunikáció használata. 

 

Szociális interakciók, társas kapcsolatok   

Társas kapcsolatok sérülésének okai („Autistának” lenni). 

A „Tudat teória és szociális vakság. Autizmussal élő gyermekek kapcsolatai mikró-, és 

makró környezetében. 

Jól bevált gyakorlati módszerek ismertetése a társas kapcsolódások elősegítésére. 

 

Viselkedésproblémás helyzetek  

Az autizmusban előforduló viselkedésproblémák háttere, lehetséges okai. 

A viselkedéskezelés általános alapelvei, azok megvalósulásának lehetőségei. 



 

Oktatási környezetben használható megoldási javaslatok, stratégiák kidolgozása- 

esettanulmányok. 

 

Szülővel való kommunikáció  

Szülőkkel való együttműködés alapelvei.  

Stratégiák kidolgozása a hatékony és megfelelő kommunikáció érdekében. 

Egy személyes beszámoló-a pedagógusokkal való együttműködésről szülői aspektusból 

 

Életviteli készségek 

A mindennapi élethez szükséges önkiszolgálási készségek, életvezetési ismeretek, 

készségek elsajátítása, és azok alkalmazása autizmussal élő gyermekek életében. 

Az életviteli készségek fontossága a lehető legnagyobb önállóság elérésének érdekében. 

 

 

Információ: Kék Madár Szülőklub, Tatabánya, facebook oldal. 

Valamint www.kekmadarszuloklub.hu 

 

 

 

 



1

AUTIZMUSRÓL
AZ AUTIZMUS FOGALMA, JELLEGZETES TÜNETEI

A FEJLESZTÉS TERÜLETEINEK ALAPELVEI A GYAKORLATBAN

Kelemen-Kálazy Éva 

(Vica)

Az autizmus tipikus nehézségei:
 Kommunikáció

 Társas viselkedés

 Rugalmas viselkedésszervezés

 Szenzoros kihívások
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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.”

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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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.”

Szenzoros kihívások
 Az információfeldolgozás zavara alapvetően befolyásolja a külvilág 

értelmezését, az elvárható kognitív, viselkedéses kép alakulását

 Látás, 

 Hallás, 

 Ízlelés, 

 Szaglás, 

 Tapintás (bőr-, nyomásérzékelés), 

 Térbeli viszonyok, helyzetérzékelés,

 Egyensúly
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Problémás viselkedéses helyzetek
 Miért csinálunk, teszünk valamit?

A viselkedés, az amit teszünk, 

 a legtöbb esetben valaminek az elérésére, 

 vagy éppen ellenkezőleg, valaminek az elkerülésére irányul. Az is előfordul, 

valamilyen belső izgalmi, vagy érzelmi állapot csökkentése (esetleg növelése) a cél.  

Viselkedéseink lehetnek ösztönös vagy átgondolt reakciók a környezet ingereire 
melyek függnek 

 a személy adottságaitól: például életkorától, képességeinek szintjétől, 

 temperamentumától, 

 viselkedésrepertoárjától, 

 aktuális élethelyzetétől, 

 az adott szituációtól.

Autizmus specifikus módszertan alapjai

 Vizuális támogatás                                                 

 Viselkedéses megközelítés                                           

 Strukturált oktatás                                          Önállóság, függetlenség,        

 Kiegészítő terápiák                                                   kompetencia

 Szülő/család bevonása                                     (izoláció csökkentése)
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Autizmus specifikus módszertan alapjai
Protetikus környezet

 Alapja: 

 Érzelmileg biztonságos, bejósolható, érthető környezet

 Egyénre szabott vizuális támogatottság (Mit csináljak? Hol? 
Mikor? Meddig? Hogyan? Miért?)

 Elemei: 

 A tér strukturálása 

 Napirend

Munka/tevékenységszervezés

 Egyéb vizuális segítségek

Autizmus specifikus módszertan alapjai
TEACHH modell

 Egyénre szabott vizuális struktúra alapján

 Szociális intervenció célja, hogy a szociális interakciókat érdekessé, 
jelentés telivé, pozitívvá tegye az ASD-vel élők számára
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Autizmus specifikus módszertan alapjai
Kognitív és viselkedésterápia
Viselkedéses nézőpont:

 Elsősorban tanuláselméleten nyugszik: a viselkedésproblémák kialakulása, 
és fenntartása elsősorban környezeti tényezőkön alapszik

 Kívánatos cselekvések szisztematikus megerősítése 

 Nem kívánatos cselekvések figyelmen kívül hagyása (ignorálása)

A környezeti elvárások megértésével, csökken a stressz-szint

Csökkenő viselkedésproblémás helyzetek,    
kiegyensúlyozottabb családi élet

Autizmus specifikus módszertan alapjai
Komplex módszerek

ELA (Everyday Life Activities) J. Stark

Szociális történetek

Babzsákos foglalkozás

Énkönyv

Napló 

Zenei intervenció
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 „Nem állítjuk, hogy teljesen értjük az 
autizmust, vagy hogy eljutottunk 
bármely végső megállapítás 
természetét illetően, de hiszünk 
abban, hogy az igazi oktatói hozzáállás 
csak a megértésre való törekvés 
következménye lehet.” 

 /Dr. Rita Jordan és Stuart Powell/

Kérdések és válaszok
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Érzékenyítés tanórákon
Kelemen-Kálazy Éva

(Vica)

Az attitűd és viselkedés közti kapcsolat
 Az attitűd összetevői:

1. Szemlélet (ahogyan az emberek a körülöttük zajló történéseket látják, 
hiedelmeik, tények, feltételezések, értelmezések, tapasztalatok)

2. Érzelmek (ahogy az emberek éreznek, szubjektivitások)

3. Cselekedetek (ahogy az emberek az érzelmeik és szemléletük befolyása 
alapján cselekszenek, amit az attitűdjüknek megfelelően tesznek) (Frost, é.n.)

fogyatékosság elfogadásának pozitív változásában a legfontosabb tényező a 
szemlélet megváltoztatása.



2

A szemléletváltást befolyásoló tényezők
 kulcstényező a fogyatékos személyekkel létesített interakció (melynek 

személyes interakción kell alapulnia):

 a fogyatékos és nem fogyatékos személyek egyenrangú státusza

 egymás megismerése

 közös célok elérése, közös részvétel a feladatokban

 ismeretek nyújtása az adott fogyatékossági területről

A környezet negatív attitűdjének hatása az 
eltérő fejlődésmenetű gyermekek 
beilleszkedésére

 Az eltérő fejlődésű gyermekek számára talán a legnehezebb akadály társaik 
negatív attitűdje. A tipikus fejlődésű gyermekek negatív attitűdje fogyatékos 
társaik irányába a félelem, és az információhiány eredménye

 Negatív attitűd 

 Az érintett gyermek Iskolai teljesítménye romolhat, gyakori jelenség az iskolai 
lemorzsolódás, és viselkedési problémák megjelenése

 Fontos, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos ismeretközvetítés a pozitív szemlélet 
irányába vezesse a gyermekeket
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Érvek a szimulációs gyakorlatok mellett
A saját élményű gyakorlatok áthidalják a szakadékot a passzív tanulás és az aktív, 
személyes megtapasztalás között (Patterson, 1980).

Szimulációban részt vevők betekintést nyerhetnek a fogyatékos személyek 
problémáiba, erősségeikbe, nehézségeikbe és életmódjukba.

 elősegítik a résztvevők közti interakciót

 lehetőséget adnak a „fogyatékos lét” generálta döntéshozatal, és a 
döntéseink indukálta viselkedésünk következményeinek megtapasztalására

 fontos társadalmi üzeneteket közvetítenek

 elősegítik a személyek értékeinek, pozitívumainak felismerését

 növelik az empátiát, bepillantást engednek a „fogyatékos lét” sajátos 
élethelyzeteibe.

Ellenérvek a szimulációs gyakorlatok önálló 
módszerként történő alkalmazásáról
 Kutatások (Wilson és Alcorn 1969), Pfeiffer (1989) szerint a résztvevők a 

következőket tapasztalták a gyakorlatok alkalmával: 

 visszatetszést, 

 zavart, 

 frusztrációt, 

 Kiszolgáltatottságot,

 izoláltságot, 

 megalázottságot,

 bizonytalanságot,

 Félelmet.

 A fogyatékosság szimulálása során megtapasztalt negatív élmények, a 
fogyatékosság individuális és orvosi modelljeit erősítik.
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A szimulációval párhuzamosan alkalmazható 
érzékenyítő módszerek
 a) közvetlen interakciók létesítése fogyatékos személyekkel szabadidős 

tevékenységek során

 b) fogyatékos és nem fogyatékos személyek páros, baráti interakciói

 c) információ közvetítése a fogyatékosságról

 d) olvasmányélmények, filmélmények fogyatékos személyekkel kapcsolatosan

 e) meseélmények fogyatékos személyekkel kapcsolatban

 f) részvétel fogyatékos személyek élő beszámolóin

 g) filmek, filmrészletek feldolgozása

 h) részvétel fogyatékos csoportok, szervezetek ülésein

 i) részvétel érzékenyítő programokon

 j) interjúkészítés fogyatékos személyekkel

Az érzékenyítés kiinduló pontja: a fogyatékosság 
fogalmának korszerű értelmezése

„Mit szeretnének a fogyatékos emberek? Semmi különöset, semmi szokatlant. 
Szeretnénk a szomszédos iskolába járni, a közkönyvtárat használni, elmenni 
moziba, felszállni egy buszra, hogy elutazzunk a belvárosba vásárolni, vagy 

meglátogatni a barátainkat és a családunkat a városban vagy bárhol az 
országban. Szeretnénk eljutni a szomszédos szavazóhelyiségbe, hogy a szavazás 

napján mindenki mással együtt adjuk le a szavazatunkat. Szeretnénk 
megházasodni. Szeretnénk dolgozni. Szeretnénk ellátni a gyerekeinket. 

Szeretnénk jó minőségű, megfizethető orvosi ellátást. Szeretnénk, ha úgy 
tekintenének ránk, mint valódi emberekre, mint a társadalom részére, s nem 

valami olyasmire, amit el kell rejteni, akiket sajnálni kell, vagy akikkel 
jótékonykodni kell.” (Adrienne Rubin Barhydt, 1996)
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Az érzékenyítés kiinduló pontja: a fogyatékosság 
fogalmának korszerű értelmezése

Érzékenyítő foglalkozás tervezése
 előfeltétel, hogy ismerjük a célcsoport életkori, szellemi, fizikai, lelki 

sajátosságait,

 tisztázzuk magunkban az eltérő fejlődés menethez való hozzáállásunkat 
(esetmegbeszélések, szupervízió),

 állítsunk célokat, 

 írjunk tényleges forgatókönyvet, hogy a programban részt vevők (saját 
magunk is) pontosan követni tudjuk az eltervezettet

 válasszunk címet az órának („Kapcsolda”, „Találkozó-pont óra”)
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Forgatókönyv készítésének szempontjai
 Milyen korosztálynak tervezünk?

 Hogyan illeszkedik a nevelési programba? (A NAT meghatározza és előírja azt a nevelési 
elvet, miszerint az oktatási intézménynek fejlesztenie kell a gyermekek elfogadó és segítő 
magatartását a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránt.)

 Milyen rendszerességgel, milyen időtartamban?

 Mekkora a résztvevő gyerekek létszáma?

 Milyen összetételű a résztvevők csoportja? (Az érintett személy részt vegyen-
e vagy sem?)

 Milyen személyi erőforrások mozgósíthatók? (Léleksegítő Alapítvány Kék Madár 
Szülőklub – Sugár Gabi; Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége, http://www.efoesz.hu/; Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 
http://www.sinosz.hu/; Autisták Országos Szövetsége, www.aosz.hu; Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége, http://www.mvgyosz.hu/; Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége, http://www.meosz.hu/)

 Milyen infrastruktúra áll rendelkezésre?

 Milyen tárgyi eszközök szükségesek?
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Kommunikáció 
fejlesztése, tanítása

Autizmussal élő gyermekek számára

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

Az autizmusban a kommunikáció minőségi zavara, eltérése az egyik 
legjellemzőbb tünet
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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 non-
verbális 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 valódiságára, a közlő személyek közötti viszony 
jellegére utal. A kapcsolat módját döntően a metakommunikáció határozza meg.

Kommunikáció módja, eszközei, funkciói
 Módja, eszközei: 

 mindaz, amit a gyermek mond vagy csinál 

 tágabb értelemben viselkedésbeli megnyilvánulások is ide tartozhatnak, 
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?
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Kommunikációs készségek fejlesztése
 - preverbális kommunikáció elősegítése

 - beszédértés, irányíthatóság fejlesztése

 - a beszéd használatának előmozdítása

 - metakommunikáció, gesztusnyelv előtérbe helyezése

 - augmentatív kommunikáció alkalmazása

 - alternatív kommunikáció használata

Kommunikáció tanítás prioritásai
 mindig a szülőket, családot, gyermekkel foglalkozó pedagógust bevonva, vele 

együttműködve állítsuk fel céljainkat

 vegyük figyelembe a gyermek egyéni készség, illetve fejlődési szintjét 
(szimbólumszint felmérés)

 sose feledjük az „autizmus természetét”, legjellemzőbb tüneteit( minőségi zavar a 
szociális interakció, a kommunikáció, és rugalmas viselkedésszervezés területén) 

 prioritást élvez a szükségleteket (diszkomfort érzet) kifejező jelzések, kérések 
tanítása

 a gyermek érdeklődési körének megfelelő kommunikációs és motivációs eszközök, 
lehetőségek kialakítása

 fektessünk hangsúlyt az expresszív(kifejező) és receptív (befogadó, értő) nyelvi 
kommunikációs területekre egyaránt

 mindig vizsgáljuk meg a viselkedéses kép kommunikációs „szándékát”
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Kommunikáció taníthatóságának 
alapfeltételei
 Oksági viszonyok megértése (Számos, autizmussal élő gyermeknél 

alkalmazott kommunikációs terápia kezdődik ezért a „kommunikáció 
hatalmára” való rávezetéssel (pl. a PECS első fázisában éppen ezt mutatja 
be: egy szimbólum segítségével átadott gondolattal segítheted, s 
megszerezheted tőle az információt, s átadhatod).

 Kommunikációra irányuló vágy (Ha a gyermek nem érti, hogy 
valaki más a segítségére lehet, illetve hogy cselekedetei azt 
eredményezhetik, hogy megkaphat egy tárgyat, vagy információt, vagy éppen 
elkerülhet nem kívánatos eseményt, kevéssé van szüksége a másokkal való 
kapcsolat teremtésre.)

 Kommunikációs partner 

 Vannak dolgok, amikről kommunikálhatunk

Augmentatív és Alternatív Kommunikáció
(a hangzó beszéd kiegészítése nem verbális eszközökkel)

AAK besorolás VAN TATENHOVE-tól (1994, 22. old.), 
kiegészítette Gudrun SIEGEL (2001, 2. old.)
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 Vannak olyan autizmussal élő gyermekek, akik számára az AAK jelenti az egyetlen 
eszközt, míg mások számára az AAK csak kiegészítőként van jelen a 
kommunikációfejlesztésben.

 Autizmussal élő, nembeszélő gyermekeknél:

 a beszéd és nyelv pótlására

 beszédindításra

 a nonverbális kommunikáció fejlesztésében 

 a nyelvi nehézségek kezelésében (mely nyelv állhat jelekből, tárgyakból, rajzokból stb. is)

 a kommunikációs folyamat bármely tárgyalt pontján való beavatkozáshoz

Ki használhat AAK-t?

Ki használhat AAK-t?
 Autizmussal élő, beszélő, gyakran echoláló gyermekeknél: 

 az echolált nyelv funkcióba vitelében

 az echolália mérséklésére és egyidejűleg a generatív megnyilvánulások ösztönzésére

 a  nonverbális kommunikáció fejlesztésében 

 a nyelvi nehézségek kezelésében

 a kommunikációs folyamat bármely tárgyalt pontján való beavatkozáshoz

 Autizmussal élő, beszélő gyermekeknél:

 a nyelvi nehézségek kezelésében

 a  nonverbális kommunikáció fejlesztésében

 a kommunikációs folyamat bármely tárgyalt pontján való beavatkozáshoz
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Receptív nyelvi kommunikációt segítő 
vizuális eszközök 

 • Megértés 

 • Meghallás 

 • Odafigyelés 

 • Utasítások követése 

Expresszív kommunikáció

 Expresszív kommunikáció: kifejező kommunikáció
 Preverbális kifejezések 

 Beszéd kezdete és használata interakciókra 

 Absztrakt fogalmak használata 

 Beszéddel kapcsolatos készségek 

 Összetett gondolatok kifejtése 
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PECS (Picture Exchange Communitation
System)

 Promptnak nevezünk bármely olyan késztetést, mely a kívánt viselkedés megjelenését eredményezi. A 
kommunikáció-fejlesztés során ez a leggyakrabban teljes vagy részleges fizikai irányítást jelent (néhány 
esetben verbális promptokat is használunk jó beszédprodukcióval rendelkező személyek esetében). 

 1. fázis 

 • teljes kétszemélyes prompt-eljárás, vagyis: teljes fizikai irányítással segítjük a kommunikáció létrejöttét; 

 • erősen támogatott csere (a képet felvenni, átnyújtani és elengedni); 

 • csere, prompt nélkül. 

 2. fázis • a spontaneitás fokozása (a finom promptok elhagyásával); 

 • „Utazás”: a feladat elmenni a képért, elmozdítani a képet a tábláról, és kommunikációs partnert keresni. 

 3. fázis 

 • megkülönböztető tréning megerősítésben, ezek különböző, (általában tárgyi) jutalmak lehetnek, képek közt 
pl. színek segítségével, elhelyezésben, a kép méretében stb. 

PECS (Picture Exchange Communitation
System)
 4. fázis 

 • mondatok szerkesztése a képekből, ezen belül állandó (pl. én szeretnék…) és teljes 
mondatok létrehozása; valamint ezek „elolvasása” együtt a trénerrel.  

 • ismét a spontaneitás erősítése a mondatszerkesztés szintjén. 

 5. fázis 

 • a „Mit szeretnél?” kérdés bevezetése kezdetben késleltetett promptok segítségével, 
majd a spontaneitás erősítésével. 

 6. fázis 

 • a kommentárt váró kérdések fokozatos egyenkénti bevezetése: Mit látsz? Mi ez? Mit 
hallasz/érzel? – kérdésekkel; 

 • a Mit látsz? és Mit szeretnél? kérdés szétválasztása;

 • spontán kommentárok és kérdések. 
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A TEACCH program spontán 
kommunikációs tanterve 

 1. Motoros: egy személy vagy tárgy direkt manipulálása kommunikatív céllal (kéz húzás, 
rámutatás, szimbólumszintenkénti egyeztetés).

 2. Gesztusos: konvencionális vagy pantomim testhasználat kommunikatív céllal, 
személy vagy tárgy direkt manipulálása nélkül.

 3. Hang: non-konvencionális hangok használata kommunikáció céljára.(pl: „ah-ah-ah”, a 
figyelemfelhívást általában ki kell egészíteni egyéb vizualitást segítő eszközzel). 

 4. Képes: tárgyak, személyek vagy összefüggések kétdimenziós, ikonikus használata 
kommunikáció céljára (fotók, élethű rajzok, szemantikus, lehet helyhez kötött, vagy 
övre függesztett). 

 5. Írott: nyomtatott szavak, kifejezések használata kommunikációs céllal. 

 6. Jel: konvencionális jel, gesztus használata, pl. jel-nyelvből. 

 7. Verbális: konvencionális szavak és mondatok használata szóban, kommunikációs 
céllal. 

 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

Köszönöm megtisztelő 
figyelmeteket!
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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



2

Tudat-teória
 A tudatelmélet annyiban elmélet, hogy a tudat közvetlenül nem tanulmányozható.

 Azt a feltevést, hogy másoknak van tudata, azért nevezzük tudatelméletnek, mert 
mindenki csak a saját tudatának meglétét tudja bizonyítani introspekción (egyfajta 
önmegfigyelés, melyben a személy a belső gondolatait, vágyait és észleleteit tudatosan 
közvetíti magának) keresztül. 

 Senki nem tud más tudatához közvetlenül hozzáférni. 

 Analógiás alapon, és a társadalmi interakció kölcsönös jellegén – amit meghatároz a 
megosztott figyelem, a nyelv funkcionális használata és mások érzéseinek, tetteinek 
megértése – alapuló általános feltételezés, hogy mindenkinek van tudata.

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.
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„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) 

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
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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)

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.
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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.

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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Kérdések és 
válaszok
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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
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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
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Szülőkkel való 
kapcsolattartás és 

kommunikáció
Kelemen-Kálazy Éva 

Vica

Kutatási erdmények:
(Lannert Judit és Szekszárdi Júlia  Miért nem érti egymást szülő és pedagógus? c. kutatása+ 
„Értjük egymást?” szakmai konferencia alapján)

1. A szülőkkel való kapcsolatra szánt időtartam félrebecsülése

2. Az iskola feladatai – egyes területeken - a közvélemény és a pedagógusok 
szerint eltérőek

3. A szülő-pedagógus kommunikáció elsősorban nők közötti kommunikáció

4. A szülők és pedagógusok közötti kommunikáció gyakorisága és jellege nem 
mondható intenzívnek

5. Megoldatlan iskolai konfliktusok (érdemi megoldások ritkán születnek)

6. A szülő támogató formák hazánkban szinte alig ismertek ( tréningek, 
szülőklub, iskolaszintű szülőszervezet, szülők bevonása pedagógiai iskolai 
döntések előkészítésébe, szülői alapítvány)
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Szülőkkel való együttműködés alapelvei: 
„Igazán eredményes oktatás ott zajlik, ahol a pedagógus és szülő tandemben
támogatja a tanulók fejlődését. Ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy okos 
partneri viszonyt tudjanak egymással létesíteni.”
 A kapcsolat kölcsönös tiszteletre és bizalomra kell hogy épüljön

 Az érintkezés legyen empatikus, nyílt, őszinte, jóindulatú

 A tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás érveire, 
kinek-kinek a feladataiból fakadó sajátosságokra, álljanak készen arra, hogy 
közösen keressék a legjobb megoldást

 A szülő bizalmának megnyerése, a gyermek fejlesztése, jövőjére való 
felkészítése iránti felelősség minden esetben professzionalizmust igénylő 
kötelesség

A kommunikáció sikere azon múlik, hogy a felek mennyire 
képesek kölcsönösen meghallani egymás üzeneteit!

Pedagógus kapcsolattartása szülőkkel
A nevelő magabiztos szakmai felkészültsége, figyelmes, empatikus, jóindulatú és 
körültekintő fellépése elősegíti a megfelelő kapcsolat megteremtését

 Hangsúlyozza a szülők iránti nagyrabecsülését 

 Szülő kérésére tegyen lehetővé személyes találkozást

 Adjon a tanuló iskolai munkájáról, magatartásáról érdemi tájékoztatást

 Hallgassa meg figyelmesen a szülő véleményét, esetleges panaszait

 A személyes, családi vonatkozású információkat kezelje diszkréten

 Az iskola belső életével kapcsolatos információkat kezelje bizalmasan

 A szülővel való személyes kapcsolata ne befolyásolja a tanuló 
teljesítményének objektív megítélését



3

Osztályfőnök együttműködése szülőkkel
A nevelésben a  szülőknek egyik legfontosabb szövetségese az iskolában 

az osztályfőnök

 Nyitott minden kapcsolat teremtési lehetőségre (tájékoztat, informál, 
beszámol)

 Az egyéni problémákat figyelembe veszi, azok megoldására kapcsolatot 
kezdeményez a szülővel

 A munkáját érintő véleményeket meghallgatja, mérlegeli

 Segít, hogy létrejöhessen a találkozás a szülő és az érintett kollégák között

 Biztonságot, jóindulatot kifejező hangnemben érintkezik a szülőkkel, mint 
hozzáértő szakember és partner a nevelésben

 Szülőknek segít reális követelményeket támasztani gyermekük egyéni 
fejlettségi szintjéhez igazítva (pedagógiai felvilágosítást kínál fel a 
korosztályra, sérülésre, állapotra jellemző sajátosságokról)

 Szülői „támadás” esetén saját és iskolája tekintélyét és méltóságát megőrizve 
tájékoztatja a szülőt panaszának megfelelő fórumon való megtárgyalására

Kétirányú kapcsolattartás lehetőségei:

 Szülői értekezlet (csoportos találkozó, ahol dominál a frontális 
forma, kevés az interakció, legtöbbször általános, „szervezési” feladatokról 
szól)

 Fogadóóra (szülők és tanárok által leghatékonyabbnak ítélt 
kapcsolattartási forma)

 Üzenetek (online, és offline üzenő „füzetek”, sms, email-es levelező kör 
stb.)
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Újszerű kapcsolattartási formák:

 Közös szabadidős tevékenységek szülőknek

 Közös szabadidő tevékenységek a gyerekekkel és 
pedagógusokkal együtt (hagyományteremtés és őrzés, 
közös ünnepek)

 Ismeretterjesztő foglalkozások szülőknek

 Gyermekek bevonása a kommunikációba

Gyakorlati tippek
 Szülői értekezlet csoportos beszélgetés formájában történhet (körben ülés, 

frontális helyzet kerülése)

 Csoporton belüli kompetenciák határozott kijelölése (ki, mit csináljon?)

 Meghatározott időközönként egyéni fogadóóra kijelölése

 Szakmai dokumentáció szülővel való megosztása, hivatkozási alapként 
használata

 Egyszerű, kommunikációt elősegítő eszközök kidolgozása, használata

 Pozitív megerősítés hatalma (szülők, kollégák felé is)

 Szupervízió, pedagógusoknak szervezett tréningek (esettanulmányok)

 Önvizsgálat, önképzés
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Kérdések és válaszok
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Életviteli készségek
Kelemen-Kálazy Éva 

(Vica)

Rövid és hosszú távú céljaink a 
fejlesztésben

 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) 



2

Miért fontos az önállóság?
 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.

 Az akadémikus készségek fejlesztése mellett, nagy hangsúlyt kell fektetni az 
önellátás területeinek fejlesztésére, tanítására.

 Különösen az életviteli készségek tanításakor van szükségünk „24 órás tantervre” 
(ideális esetben a pedagógusok a szülőkkel, és az autizmusban érintett gyermekkel 
iskolán kívül foglalkozókkal együtt, csapatmunkában dolgoznak)

 Az önellátást terén az a cél, hogy az érintett gyermek illetve fiatal képessé váljon 
segítség nélkül: 

 tisztálkodni,

 megóvni egészségét, 

 elkerülni a baleseteket, 

 étkezni,

 inni,

 WC-t használni és 

 öltözködni.
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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

Miért speciális az önállóságra nevelés az 
autizmusban?

 Az autizmusból fakadó típusos nehézségek miatt tehát különös tekintettel, és 
speciális módszerekkel kell a lehető legnagyobb önállóságot elérnünk a következő 
területeken:

 Önkiszolgálás - önellátás

 Háztartási készségek

 Életvezetési készségek

 Játék – szabadidős készségek

 Munkavállalással kapcsolatos készségek

A fenti területeken belül az többségi oktatásban részesülőknél érdemes a 
következő területekre fókuszálni: kézmosás, WC-használat, étkezés, öltözés, 
baleset-megelőzés, szabadidős készségek.
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Életviteli készségek
A készségek tanításának szempontjai
 fel kell mérni, hogy miben igényel a gyermek segítséget

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

tanítandó készség kiválasztására

 a kiválasztott készséget apró részekre bontjuk

 meghatározzuk a gyermek számára legjobban érthető segítség szimbólumszintjét

(pl.:tárgyas, képes, írásos)

 megkeressük a gyermek számára legkedvezőbb motivációt (jutalmazás nélkül nem

tudunk új készséget tanítani)

 a tanítás megkezdése előtt előkészítjük a környezetet (protetikus környezet: Mit kell

tennem? Hol kell tennem? Mikor kell megtennem? Mikor lesz vége? Kivel fogom

csinálni? Hogyan fogom végezni a tevékenységet?)

Néhány gyakorlati példa a készségek 
tanításához

Öltözés
 sokat segíthet, ha a tornához való ruhákat (cipő, rövidnadrág, póló)kivesszük a 

gyermek tornazsákjából, és a felvétel sorrendjében a padra tesszük

 Van, akinek egy fényképes/ rajzos folyamatábra elegendő, hogy a megfelelő 
sorrendben vetkőzzön le és öltözzön át 

 Érdemes a folyamatok végén a „rendrakást” is feltüntetni (kijelölni hova kell tenni a 
levett ruhát, vagy hova kell visszarakni a torna-felszerelést)

Kézmosás
 Az osztálytermi és közös mosdókba érdemes az autizmussal élő gyermek egyéni 

igényeihez készített folyamatábrát kitenni.

 A vizuális segítség itt is lehet tárgyas, fényképes, rajzos, írásos (ha a gyermek igényei 
úgy kívánják, lehet változatosan használni, a lényeg, hogy a maximális információ-
tartalommal bírjon)
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Néhány gyakorlati példa a készségek 
tanításához

Étkezés

 Az osztálytársakkal való együtt étkezés szenzorosan és a szocio-kommunikációs helyzete 
miatt is nagy kihívásokat tartalmaz. Érdemes ezért alacsonyabb elvárás-szinttel kezdeni 
a közös étkezést.

 Megkönnyíthetjük az önálló étkezést, ha előre jelezzük annak időtartamát, helyszínét, 
hogy kivel fog történni.

 Jó, ha az elvárt viselkedési szabályokat érthetően vizualizáljuk, majd azok betartásáért 
jutalmat adunk.

Szabadidős készségek

 Érdemes a gyermek strukturálatlan szabadidejében (szünet) is lehetőségeket biztosítani 
és kínálni a szabadidő hasznos eltöltésére

 Sokat segít a „szabadidős választó tábla”, melyen azon játékok, tevékenységek 
szerepelnek, melyek a szünetben játszhatók 

Néhány, ötletet adható vizuális segítség
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Néhány, ötletet adható vizuális segítség

Néhány, ötletet adható vizuális segítség
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Kérdések és válaszok
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