3.sz. melléklet

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai
fejlesztésének elvei

2018.

Hatályba lép: 2018. szeptember 1.
Kácsándiné Kottász Katalin
intézményvezető

1

Tartalom
1.

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló ............................................................................ 3
1.1 Általános jellemzők ....................................................................................................................... 3
1.2.

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók pedagógiai szempontú jellemzése .................. 4

1.3.

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók - a tanítás, illetve a hagyományos tanítási

módszerek és tervezés módosítása szempontjából - kiemelkedő jelentőségű tulajdonságai ............... 5

2.

1.4.

Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet ............................................................................. 6

1.5.

Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanítás során ........... 6

1.6.

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének általános céljai, feladatai ........ 7

1.7.

Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésében ................. 8

A speciális fejlesztés szervezési feltételei ..................................................................................... 9
2.1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai ................... 9

3. Fejlesztési területek: ........................................................................................................................ 10
4. A Nat és a kerettantervek alkalmazása ......................................................................................... 12
4.1. A Nat fejlesztési területei-nevelési célok .................................................................................... 13
4.2. A kulcskompetenciák .................................................................................................................. 16
5. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, autizmussal élő tanulók 1-4. évfolyam ........ 21
6. Tantárgyak és óraszámok az 1-4. évfolyamon .............................................................................. 22
6.1. Tanulásban akadályozott tanulók .............................................................................................. 22
6.2. Értelmileg akadályozott tanulók ................................................................................................ 23

2

1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló
1.1 Általános jellemzők
Az autizmusspektrum zavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett
ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának
következményei. Az iskoláskor eléréséig - vagy tovább - kezeletlenül maradt fejlődési zavar és
szélsőséges viselkedésformák gyógyító és fejlesztő célú ellátása a gyermek növekedésével
egyre nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság időszaka belenyúlik a felnőttkorba,
így sosem túl késő a fejlesztést elkezdeni.
Az autizmusspektrum zavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos
gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben
nyilvánul meg. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget
igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos
hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas
viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen
képességprofil. Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti,
hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel
együtt járva. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki
beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése,
hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé
tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a
beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, hogy mások
érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet.
Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához szükséges
képesség hiányok egész életen át jellemzően megmaradnak, de a speciális intenzív terápiás és
pedagógiai ellátás segítségével jelentős fejlődés érhető el. A hiányzó/sérült képességek okozta
elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól ellensúlyozott állapotokban
csaknem tünet mentessé fejlődhetnek, változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban
különböző formákban jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események, körülmények
hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek változatossága mellett a tanuló
autizmusának súlyossága széles skálán szóródik.
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A halmozottan sérült autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló
Az autizmusspektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási
szükségletet, taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó előjelzéseket jelentősen
befolyásolják.
Ezek lehetnek:
- értelmi fogyatékosság (mint a leggyakoribb társuló fejlődési zavar),
- beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság,
- viselkedésproblémák (főleg, ha azok súlyosak, pl. agresszió, önbántalmazás).
A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszertanát illetően a tanuló
autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező. Általában a szükségletek egyéni
kombinációjához kell a járulékos zavar speciális szempontjait és az autizmus-specifikus
pedagógiai módszereket összehangolni.

1.2.

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók pedagógiai szempontú jellemzése

Gyakorlati célból a társas viselkedési készségek, szociális viselkedés szerint az autisztikus
spektrumon elhelyezhető sokféle személyiségű és viselkedésű tanulók négy típusba
sorolhatóak.
Izolált típus
Társas kapcsolatokat nem kezdeményező, a kezdeményezést, társas helyzeteket kerüli,
elutasítja, nem érti. Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros ingerfeldolgozás
zavarai is. A legrosszabb prognózisú, legnehezebben tanítható alcsoport.
Passzív típus
Szociálisan nem kezdeményező, a közeledést passzívan elfogadja, gyakran jól irányítható. A
legjobban tanítható, legjobb prognózisú a későbbi beilleszkedés lehetősége szempontjából is.
Passzivitása, együttműködési készsége miatt nehéz észrevenni, amikor már nem követi a
tananyagot, csak jelen van, illetve rugalmatlanul, formálisan „tanul”.
Aktív, bizarr típus
Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran a helyzethez nem illő, szokatlan módon, esetleg sokat
kezdeményező. Kapcsolatteremtése egyoldalú, a partner személyiségét, szándékát nem veszi
tekintetbe, saját érdeklődési körbe tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik.
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Merev, formális típus
Főként a serdülő- és felnőttkorban, a legjobb értelmű és beszédszintű személyekben alakulhat
ki a jellegzetes viselkedés, amelynek hátterében erős kompenzációs igyekezet áll.
A gyermekek fejlődésük során többször is típust válthatnak.

1.3.

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók - a tanítás, illetve a hagyományos

tanítási módszerek és tervezés módosítása szempontjából - kiemelkedő jelentőségű
tulajdonságai
a) A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak (pl. az
információátadás szándékának) meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya.
Legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy az embereket, mint a valóság egyéb elemeinél
fontosabbakat megkülönböztesse.
b) A szociális megerősítés jutalomértékének hiánya, vagy az ezzel kapcsolatos öröm későbbi,
direkt tanítás útján való kialakulása, illetve a belső motiváltság gyengesége - gyakran teljes
- hiánya. Többnyire nagyon kevés vagy szokatlan dolog okoz számukra örömöt.
c) A beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet
nehezítenek a beszéd érzelmi, társas viselkedési sajátosságai, mint pl. a hanghordozás.
d) A beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas alkalmazásának
sérülése.
e) Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek és az önellátás vagy a
mechanikus és a személyes memória közötti szakadékszerű különbség.
f) Hiányzó vagy korlátozott belátás, pl. saját tudásával, az ismeret forrásával, módjával, a
szubjektív jelentőséggel kapcsolatban.
g) A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás.
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1.4.

Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet

- A megfelelő szintű vizuális információ általában jól értelmezhető.
- Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás.
- Jó mechanikus memória.
- Megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témáknál kiemelkedő koncentráció,
kitartás.
- Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken - pl. szó szerinti tanulás, nem szöveges
számtan, földrajz, zene - viszonylag jó képességek.

1.5.

Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanítás

során
- Az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai, túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre
utaló viselkedések (hallás, látás, fájdalom stb.).
- Figyelemzavar gyakorisága.
- Az utánzási képesség kialakulásának hiányosságai.
- Inger feldolgozási, vizuomotoros koordinációs problémák.
- Tér-idő értelmezés interiozációjának gyengesége, esetleg hiánya.
- Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája.
- Ok-okozati összefüggések felismerésének problémája.
- A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje.
- Az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése.
- Felidézési problémák (pl. speciális szociális tartalmaknál és személyes élményeknél).
- Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem bevezetésével vagy új
körülmények közötti alkalmazás során.
- A feladat céljának nem értése, reális jövőre irányultság hiánya.
- A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága.
- A valóság téves értelmezése, felfogása.
- Realitás és fantázia összetévesztése.
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- A szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések,
többrészes utasítások esetén. Szó szerinti értelmezés.
- Képességek, ismeretek önálló, változatos alkalmazásának nehézsége ().
- Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetekben szociálisan a
helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a kortársakhoz.
- Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák megjelenése.
- Félelmek, fóbiák, szorongás.

1.6.

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének általános céljai,

feladatai
- A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb
felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a
szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel
történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése.
- A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a fejlődési
elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos
készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való
beilleszkedés és viselkedés elsajátításához.
- Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek
segítségével történő elsajátítása.
- A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt - a továbblépés előtt - külön
kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása,
az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos,
probléma-megoldási módszerek tanítása.
- A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át
megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a felesleges
információkat szűrni kell, mert a tipikusan fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen
elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az autizmus spektrum zavarral küzdő
gyermek számára nehéz tananyagot jelent.
A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, és e
szerint kell az egyéni fejlesztési tervekbe iktatni.
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A tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, hogy
mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és önszabályozása kialakításához
(az egyéni fejlettségének szintjén). A típusos egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a hiányzó
vagy elmaradó készségek spontán fejlődésére nem építhetünk: minden egyes hiányzó
részfunkció, illetve korábbi fejlődési szakaszból hiányzó alapozó funkció fejlesztését be kell
illesztenünk ebbe a hierarchiába. Pl. a veszélyeztető viselkedések kezelése, más, elfogadható
viselkedések kialakításával, viselkedésterápiával a célok hierarchikus rendjében így alakul:
- az ön-(esetleg köz-)veszélyes viselkedések kezelése,
- a családi életet akadályozó viselkedések kezelése,
- a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása,
- az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása.

1.7.

Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésében

- A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a mért
intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján történik, az egyenetlen
képességprofil, valamint tanulási képességek miatt egyénhez igazodó módon, a fejlődés erre
alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való folyamatos követésével.
- Protetikus környezet és eszköztár kialakítása (strukturált környezet biztosítása az időbeli és
téri tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt
segítő eszközrendszer kialakítása).
- Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása.
- Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek
között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt.
- A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ
átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább
független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás
stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése
fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” tanítási helyzetben való tanulás).
- A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitívviselkedésterápia módszereinek alkalmazása.
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2. A speciális fejlesztés szervezési feltételei
Speciális csoportsajátosságok
- A szükséges pedagógus létszám függ a csoportlétszámtól, a csoporttagok közti hasonló
szükségletektől, az egyéni fejlesztési szükséglettől és a viselkedésproblémák súlyosságától,
gyakoriságától. A szükséges egyéni fejlesztés csak megfelelő létszámú és képzettségű
szakember jelenlétében biztosítható. A szakszerű integráció, illetve a súlyosan érintett tanulók
minőségi ellátása csak a szükséges szakemberlétszám biztosításával valósítható meg.
- Törekedni kell a csoport homogenitására. Az egyéni fejlődési eltérések az általános értelmi,
önállósági, beszédképességi szint, illetve a viselkedésproblémák jellege szerint további
csoportbontást tehetnek szükségessé.

2.1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai
A tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése és a
rugalmasabb viselkedésrepertoár kialakítása határozza meg. Iskoláskorban is folytatni kell a
korai fejlesztésben és óvodai nevelés során alkalmazott fejlesztő eljárásokat, illetve szükség
lehet az iskoláskor előtti képességfejlődés területeinek fejlesztésére. Az iskolai fejlesztés
pedagógiai szakaszai általában módosításokkal egyeznek meg a Nat-ban és a kerettantervekben
rögzített pedagógiai szakaszokkal és tartalmakkal. A módosításokat a helyi tantervekben és
egyéni fejlesztési tervekben kell meghatározni a gyermekek egyéni szükségleteinek,
fejleszthetőségének megfelelően. Az alsó szakasz (1-4. évfolyam) elvégzéséhez általában
hosszabb időkeretre van szükség.
A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében előfordulhat, hogy az egyes
műveltségi területeken meghatározott tartalmak jelentős részét a NAT-ban és a
kerettantervekben meghatározott életkorban képesek elsajátítani. Ezekben az esetekben egyéni
fejlesztési terv alapján a szociális-kommunikációs és speciális kognitív készségek párhuzamos
fejlesztése szükséges.
A fejlesztést minden gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni. Az egymásra épülő
szakaszok időtartama előre nem határozható meg. A fejlesztés üteme és a tanuló továbblépési
lehetősége függ a fejlődés mért eredményeitől, azaz: a gyermek képességeitől és a szakszerű
képzés intenzitásától.
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1. Első szakasz
Korai diagnózis esetén egybeeshet a korai fejlesztés és az óvodai nevelés időszakával, de
gyakran belenyúlik az alsó tagozat időszakába.
Fő célja a habilitáció. A gyermek formális és informális felmérésének) tapasztalataira alapozva,
egyénre szabott hosszú, közép- és rövid távú tervre épül.
Célja a gyermek/tanuló elemi beilleszkedési készségeinek, adaptív viselkedésének kialakítása.
Ennek érdekében:
- a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése,
- az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges
célirányos kompenzálása,
- az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés kialakulásának megelőzése,
illetve rendezése,
- fogyatékosság-specifikus vizuális információhordozókkal segített ún. protetikus,
segédeszközökkel felszerelt augmentatív környezet, eszközök használatának elsajátítása,
adaptív viselkedési formák, szokások kialakítása.

3. Fejlesztési területek:
a) Kommunikáció/szociális viselkedés
- Beszéd előtti, csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása.
- Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel).
- Beszéd vagy - beszéd kialakulásának hiányában - augmentatív és alternatív eszközzel történő
kommunikáció használatának tanítása.
- Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása.
- Augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. az írott nyelvet)
használatának tanítása napi rutinokban, a gyermek életének valamennyi színterén.
b) Fejlődési funkcióelmaradások, önkiszolgálás
- Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, öltözködés).
c) Kognitív fejlesztés
- Elemi ismeretek, fogalmak.
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- Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása.
- Szociális kognitív készségek fejlesztése.
- Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. játék-, használati és
taneszközök célszerű használata).
- Általánosítás képességének fejlesztése.
- Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása.
- Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata.
- Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb.
d) Viselkedésproblémák kezelése
- Viselkedésproblémák megelőzése.
- Alternatív viselkedések kialakítása.
- Meglévő viselkedésproblémák kezelése.
2. Második szakasz
Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával, de gyakran belenyúlik a középfokú nevelésoktatás szakaszába. Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való
minél önállóbb részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben.
Fejlesztési területek:
Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal:
- képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével,
- a szociális-kommunikációs kompetencia fejlesztése, spontán, funkcionális kommunikáció
kiterjesztése,
- kognitív fejlesztés, különös tekintettel a problémamegoldó gondolkodásra
- ismeretek bővítése
- önellátás körének bővítése,
- házimunka,
- munkára nevelés megalapozása.
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3. Harmadik szakasz
Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával vagy a középfokú nevelés-oktatás szakaszával. Cél
a felnőtt korban egyénileg elérhető legmagasabb szintű adaptáció, önállóság és munkavégző
képesség elérésének megalapozása.
Fejlesztési területek:
Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal:
- képességek szinten tartása,
- tantárgyi ismeretek a Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott tartalmak adaptálásával,
az egyén képességeinek megfelelően,
- önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció,
- munkára nevelés, pályaorientáció.

4. A Nat és a kerettantervek alkalmazása
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi
sérülés azonos jellege miatt meghatározhatók közös szükségletek és egységes módszertani
javaslatok.
A Nat kulcskompetenciáihoz rendelt tudások elsajátításához hosszabb időtartamot szükséges
biztosítani, a szociális megértést kívánó attitűdök, képességek fejlődését pedig kognitív
stratégiákkal kell támogatni.
A Nat fejlesztési területei, nevelési céljai„ műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a
sérülés típusának megfelelő adaptációval. A Nat szakaszaihoz rendelt célok elérésére szükség
esetén hosszabb időtartamot kell biztosítani, egyes, az alábbiakban részletezett tartalmak
hangsúlyosabban jelennek meg. A többlettartalmakat, mint az önismeretet, társas viselkedést, a
spontán, funkcionális kommunikációt, egészségnevelést és munkakészségeket speciális
rehabilitációs tantárgyként javasolt tanítani. A kerettantervek adaptálása szempontjából az
autizmus súlyosságát, az intelligenciát és a nyelvi képességeket egyaránt figyelembe kell venni.
Mivel autizmus spektrum zavar az értelmi képességek bármely szintjén jelen lehet, a többségi
iskolák kerettantervét, valamint az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára és a középsúlyos
értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettantervet egyaránt adaptálni szükséges
autizmusra. A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni kell a
tanulók speciális szükségletei szerint. Az egyes műveltségi területekre vonatkozó sajátos
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eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben kell rögzíteni. A tananyag
elsajátításához speciális módszerek és eszközök használata szükséges.

4.1. A Nat fejlesztési területei-nevelési célok
Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés
Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal való
harmonikus kapcsolat.
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, közvetlen élményeiken
keresztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg nemzeti
kultúránk értékeit. Ezen a területen rendkívül nagy egyéni különbségekre számíthatunk.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja, hogy
olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek lehetővé
teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel módja és
mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a tanulók többsége jelentős támogatást igényel abban,
hogy

jogait

gyakorolja,

társadalmilag

elfogadott

viselkedésmódokat

tanúsítson,

alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan szabályaihoz.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, a
saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel azok
intuitív megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. A sikerélményeket
biztosító, a gyermek érdeklődését és motivációját fenntartó oktatási környezet kialakítása
kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép kialakításában.
Testi és lelki egészségre nevelés
Elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés
támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása.
A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása
szintén prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben.
A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a családok számára hatékony segítséget kell
nyújtania az iskolának, mivel a szociális megértés sérülése e területet speciálisan nehézzé teszi.
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A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése hozzájárul a testi-lelki egészség
megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést.
A családi életre nevelés
A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében is kiemelkedő
jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse az érintett családokat az autizmusspecifikus célok kitűzésében és megfelelő nevelési stratégiák alkalmazásában, mivel a
hagyományos módszerek többsége nem válik be az érintett gyermekek esetében.
A nevelési-oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével érhetők el és terjeszthetők
ki az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös tekintettel a szociáliskommunikációs készségek általánosítására, valamint a rugalmasabb viselkedés és gondolkodás
fejlesztésére.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében is cél lehet az önkéntes feladatvállalás
egyéni mérlegelést követően, ha annak értékét, saját szerepüket és kompetenciájukat az
önkéntes tevékenység során megértik. Az önkéntes feladatokban való részvétel segítheti
együttműködési és problémamegoldó képességeik fejlődését, elősegítheti pozitív énképük
alakulását, önbecsülésük növekedését. Fontos azonban figyelembe venni szociális naivitásukat,
sebezhetőségüket, ezért a család és a pedagógusok egyénre szabott támogatásával, kísérésével
vonhatók be önkéntes feladatokba.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív közreműködése nélkül
elképzelhetetlen. A fejlesztés e területen is a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos
tapasztalatokon alapul. Elsődleges a helyes szokásrend kialakítása.
Pályaorientáció
Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően fontos. Az
autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása már a fejlesztés
kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele hiányozhat, többek között a rugalmasság, az
együttműködés és a bizonytalanság tolerálásának és kezelésének képessége. Az elérhető
felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket mutat. A pályaorientáció során a
munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és a munkaviselkedés
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színvonalát is figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció során építsünk a tanuló
speciális érdeklődési körére, erősségeire.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
E területen az érintett tanulók esetében a pénz értékével és a takarékossággal kapcsolatos
alapvető ismeretek megszerzése kulcsfontosságú. Előnyös, ha ezek az ismeretek valódi
élethelyzetekben, cselekvésbe ágyazottan jelennek meg. Az alapvető gazdasági összefüggések
megértése, illetve azok kamatoztatásának lehetősége a mindennapi életében nagy egyéni
eltéréseket mutat.
Médiatudatosságra nevelés
A médiatudatosságra nevelés kiemelt jelentőségű az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók
nevelésében.
Az érintett tanulók különösen veszélyeztetettek lehetnek a különböző médiumok által
közvetített tartalmak meg nem értése, félreértése tekintetében és fokozott a függőségek
kialakulásának veszélye is. Ugyanakkor a különböző médiumok lehetővé teszik az élő nyelvtől
és szociális közvetítéstől független tanulást és kapcsolatteremtést, valamint olyan multimédiás
tananyagok kialakítását, mely lelassítja és hozzáférhetővé teszi a szociális interakciókat,
nagyban hozzájárulva a fejlődési zavar következményeinek enyhítéséhez.
A tanulás tanítása
Az autizmus számos speciális kognitív nehézséggel és a kommunikáció sérülésével jár együtt.
A tanulási folyamatban az élő nyelv és a szociális közvetítés megnehezíti, míg a vizuális
információhordozók alkalmazása segíti a világ megismerését. Az állandósághoz való
ragaszkodás oldása, valamint az egyén motivációs lehetőségeinek ismerete és kiaknázása
kulcsfontosságú a tanulás szempontjából.
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4.2. A kulcskompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
A fejlesztés fő célterülete

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök

A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, A fejlődési zavar kihat a szókincs, jelentés,
mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, nyelvtan és nyelvi funkciók elsajátítására,
valamint az információcsere eszköze.
rugalmas alkalmazására.
Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya
vagy
fejlődési
zavara,
hanem
a
kommunikációs
szándék,
illetve
a
kommunikációs funkciók megértésének
sérülése.

Hiányozhatnak vagy sérülhetnek azok a
képességek, melyek lehetővé teszik a
helyzetnek
megfelelő
személyközi
kommunikációt és a nyelvi úton történő
ismeretszerzést.

Minden autisztikus gyermeknél - függetlenül
verbális képességeik színvonalától elsődleges cél az egyén képességszintjének
megfelelő
kommunikatív
kompetencia
megteremtése.

Különösen nehezített az élő nyelv és szociális
közvetítés
útján
való
tanulás.
A
kommunikációs képességek sérülése és a
kompenzáció
lehetősége
egyénenként
mérendő fel, a fejlődési zavar spektrum
A cél eléréséhez szükséges lehet alternatív jellege, az egyéni képességek és tünetek
kommunikációs
eszközrendszerek nagyfokú változatossága miatt.
alkalmazására.
Idegen nyelvi kommunikáció
A fejlesztés fő célterülete

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök

Az autizmus spektrum zavarral küzdő
tanulóknál - hasonlóan az anyanyelvi
kommunikáció esetében tapasztaltakhoz hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a
kommunikatív partnerhez alkalmazkodó
használata, a fogalmak, gondolatok, érzések,
tények és vélemények valódi megértése és
kifejezése, annak ellenére, hogy a nyelv
mechanikus elsajátítása megtörténhet.

A kommunikatív nyelvi kompetencia
feltételei közül a lexikális, grammatikai és
szövegalkotási ismereteket a jó nyelvi és
intellektuális képességű autizmussal élő
tanulók képesek lehetnek elsajátítani.
Nehézségek
a
szociokulturális
és
interkulturális
készségek
területén
mutatkozhatnak.

Így nagy hangsúlyt kap az idegen nyelv
funkcionális használatának fejlesztése.
Egyénenként mérlegelni kell,
nyelvtanuláshoz
szükséges
készségek adottak-e?

hogy a
alapvető
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Matematikai kompetencia
A fejlesztés fő célterülete

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök

Kiemelkedő jelentőségű a megismerési
képességek fejlesztése, az önellenőrzés
tanítása, az ismeretek önálló, gyakorlati
alkalmazásának
segítése,
a
problémamegoldás menetének tanítása.
Különös hangsúlyt kap az oktatás
szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses
tanulás alkalmazása.

A matematikai ismeretek elsajátításában és a
matematikai képességekben nagy egyéni
különbségekre számíthatunk az autizmus
spektrumán, a kiemelkedő matematikai
tehetségtől a súlyos megértési nehézségekig
terjedően. Cél a matematikai műveltség és
kompetencia
egyén
által
elérhető
legmagasabb szintjének biztosítása.

Természettudományos és technikai kompetencia
A fejlesztés fő célterülete

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök

A
természettudományos
ismeretek
elsajátítása tartozhat az autizmus spektrum
zavarral küzdő tanulók erősségei közé,
többlettámogatást igényelhetnek azonban az
ismeretek gyakorlati alkalmazása terén.

A természettudományok területén szintén
nagy egyéni különbségeket tapasztalunk az
autizmus spektrumán.

Az érintett tanulók jellegzetesen sajátos
speciális ismeretszerzési nehézségei miatt a
tanulás során nem számíthatunk a gyermekek
spontán
érdeklődésére,
előzetes
megfigyeléseire, élményeire. E területen is
nagy hangsúlyt kap a közvetlen tapasztalás.

Egyes tanulók különösen tehetségesek
lehetnek valamely, speciális érdeklődési
körükbe tartozó tudományterületen, más
tanulók esetében inkább a praktikus,
mindennapi életben alkalmazható ismeretek
kerülnek előtérbe.
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Digitális kompetencia
A fejlesztés fő célterülete

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök

Az IKT eszközök lehetőséget nyújtanak az
élő nyelv és a szociális közvetítés
helyettesítésére, a kölcsönös kommunikáció
segítésére, az önálló ismeretszerzésre.

Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget
jelent az autizmussal élő tanulók számára, a
kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás
és későbbi munkalehetőségek tekintetében
A későbbi munkavállalás szempontjából is egyaránt, sokan közülük pedig kifejezetten
szerepe lehet az informatikának, mivel tehetségesek az IKT alkalmazásában.
számos tanuló mutat érdeklődést e terület Kiemelten fontos a lehetséges veszélyek
iránt.
megelőzése. Fokozottan veszélyeztetettek
azzal kapcsolatban, hogy függővé váljanak a
számítógép és internet használat során.
Szociális-kommunikációs sérülésük miatt
nehézséget jelenthet számukra az IKT
interaktív használattal összefüggő veszélyek
felismerése,
elkerülése,
valamint
a
rendelkezésre álló információk közötti
kritikus válogatás.
Szociális és állampolgári kompetencia
A fejlesztés fő célterülete

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök

Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen A szociális és állampolgári kompetencia
szociális környezet megismerése, a társas körébe tartozó ismeretek, képességek és
viselkedés szabályainak ismerete, betartása. attitűdök teljes-körű elsajátítása mélyebb
A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, szociális megértést feltételez. Mivel az
spektrum
zavarok
lényegi
valamint az elvont, szociális jelentést autizmus
hordozó fogalmak megértését kívánó jellemzője a szociális megértés sérülése, az
tartalmak elsajátítása általában nehézséget érintett tanulók esetében elsősorban a tények,
ismeretek, együttélési szabályok elsajátítása
jelent.
kap prioritást.
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Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A fejlesztés fő célterülete

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök

Az autizmusban azonosított kognitív
sérülések
jellege
miatt
(végrehajtó
működések zavara, naiv tudatelméleti
sérülés) e kompetencia fejlesztésekor
általában sokféle képesség, készség célzott,
egyénre szabott, intenzív fejlesztésére van
szükség.

A Nat által meghatározott ismeretek az
egyéni képességektől függően sajátíthatók el.

A szükséges képességek többsége (pl.
tervezés, szervezés, irányítás, hatékony
kommunikáció, csapatmunka, kreativitás) az
autizmussal élő tanulók esetében sérült,
illetve hiányozhat.

A
felnőttkori
munkavállalásra
való
felkészítés, az egyén erősségeihez illeszkedő
foglalkozások
körének
meghatározása
prioritást kap.

A képességek terén a típusos nehézségek
mellett szintén nagy egyéni különbségek
mutatkoznak az autizmus spektrumán.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A fejlesztés fő célterülete

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök

A
műveltségi
területen
megjelenő A Nat által meghatározott ismeretek az
valamennyi fejlesztési cél fontos terápiás egyéni képességektől függően sajátíthatók el.
lehetőséget jelent.
A művészetek sokoldalúan segíthetik az
A művészeti tevékenységek a szabadidő autizmus-specifikus egyéni fejlesztést. Az
tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók
játszanak.
között lehetnek kiemelkedő zenei, rajz vagy
egyéb művészi tehetséggel bíró gyermekek.
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A hatékony, önálló tanulás
A fejlesztés fő célterülete

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök

Az autizmus spektrum zavarral küzdő
tanulók esetében minden esetben egyénileg
azonosítjuk a hatékony és önálló tanuláshoz
szükséges feltételek meglétét, majd a
felmérés alapján egyéni fejlesztési célokat
tűzünk ki. A szükséges feltételek közül a
sérülés természete miatt általában számolni
kell a gyenge, vagy sérült motivációval, az
énkép,
önismeret
hiányával,
töredékességével. A tanulás tanítása során
alapvető fontosságú arra alapozni, hogy a
tanuló mely ismeretek, tudások, képességek
birtokában van, illetve milyen kialakulóban
lévő képességekre építhetünk.

A Nat által meghatározott ismeretek e
területen is az egyéni képességektől függően
sajátíthatók el. A munkavállaláshoz
szükséges képességek fejlesztése prioritást
kap az érintett tanulók iskolai neveléseoktatása során. Az autizmussal élő tanulók
között lehetnek olyan, az autizmus mellett
értelmi
fogyatékossággal
is
küzdő
gyermekek, akik nem, vagy kortársaiknál
jóval később sajátítják el az írást, olvasást,
számolást, ill. az IKT-eszközök használatát.
Az értelmi és nyelvi képességektől
függetlenül hiányozhatnak a hatékony és
önálló tanulás egyes feltételei: a tartós,
irányítható figyelem, a motiváció, a tanulás
céljának,
jelentőségének
megértése.
Hiányozhatnak a csoportos helyzetben való
tanulás kognitív és viselkedéses feltételei,
ezért szükség lehet az új ismeretek egyéni
helyzetben való tanítására.

Az önállóság elősegítésének egyik fontos
módszertani eszköze az élő nyelv és a
szociális
közvetítés
helyettesítése,
kiegészítése egyénre szabott vizuális
környezeti támpontokkal. Az informatikai
eszközök egyénre szabott alkalmazása
elősegíti a fejlődést.
A tanulás iránti pozitív attitűd gyakran csak a
saját érdeklődési kör esetében jelenik meg,
egyébként számolnunk kell az újdonságokkal
szembeni ellenállásra.
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5. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, autizmussal élő
tanulók 1-4. évfolyam
A tantervi részegység BNO-F84 és F70 vagy F-71 kóddal rendelkező tanulóink számára
készült.
Célok, feladatok
A tanulást megalapozó szociális képességek, kölcsönös kommunikáció és végrehajtó
működésekhez nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyezzük a fő hangsúlyt.
A tanulók egyéni eltérései/jellemzői differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési
megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé.
A képességfejlesztésben hangsúlyos szerep jut a közvetlen érzékszervi tapasztalatoknak, tárgyicselekvéses

megismerési

formáknak,

a

céltudatosan,

tervezetten

és

folyamatos

visszacsatolással kiválasztott tevékenységeknek.
A fejlesztés rövid-, közép- és hosszútávra tervezett folyamatában az aktuális problémáknak és
igényeknek megfelelően kell módosuljon a pedagógiai folyamatok korrekciós, kompenzáló
jellege.
Az alsó tagozat 1. évfolyamára javasolt tananyag elsajátításához -a NAT által biztosított
lehetőséggel élve – egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezünk, az aktuális gyermekanyag
ismeretében.
A hosszabb időkeret lehetőséget ad a szociális-kommunikációs deficitekből eredő elmaradások
enyhítésére, így teremtve nagyobb esélyt az alapvető kultúrtechnikák eszköz szintű
elsajátítására.
Megfelelő motivációs háló és egyénre szabott differenciált tananyag feldolgozás mellett
(vizuális segédeszközök, személyre szabott tanulást segítő támogatás) a lehető legönállóbb
tanulási tevékenységre tesszük képessé tanulóinkat.
1-2. évfolyamon fő célunk, hogy a személyiség biztonságérzetének megteremtése és egyéni
diagnosztikára épülő, a szociális – kommunikációs - végrehajtó működések funkcionális
fejlesztésével érjük el az egyénhez viszonyítva azt a legmagasabb szintű adaptív állapotot, mely
elégséges előfeltétele az alternatív tantárgyi rendszerű fejlesztésnek.
A gyógypedagógia eszközrendszerének, módszereinek, terápiás eljárásainak felhasználásával
olyan fejlettségi szintre kell hozni a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciókat, hogy a tanuló

21

a sérülésének, állapotának megfelelő idő biztosítása mellett felkészült legyen az alap kultúrtechnikák elsajátítására (neki megfelelő szinten).
A 3-4. évfolyamon cél az alapvető készségek és alapvető képességek továbbfejlesztése a
tanulók egyéni háttértényezőit figyelembe véve.
1-4. évfolyamon az adott évfolyamon elfogadott tanmenetekben leírt tananyag feldolgozása
egyéni fejlesztési tervekben (EFT) foglalt módon történik, melyek tartalmazzák a pszichés
funkciók fejlesztésének stratégiáját is.
Kiemelt feladat a személyiség érésének, az önismeret fejlődésének elősegítése tanulási,
viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével és begyakoroltatásával.
Továbbá a sérülésből eredő tanulási nehézségek leküzdésének, a jól működő funkciók
továbbfejlődésének segítése individualizált programok, terápiák, differenciáló pedagógiai
eljárások alkalmazásával.

6. Tantárgyak és óraszámok az 1-4. évfolyamon
6.1. Tanulásban akadályozott tanulók
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7+1

7+1

6+1

7+1

Matematika

4+1

4+1

3+1

4

Etika

1

1

1

1

Környezetismeret

2

2

2

2

Ének-zene

2

2

2

2

Rajz és vizuális kultúra

1

1

2

2

Informatika

-

-

1

1

1

1

1

1+1

5

5

5

5

2

2

2

2

25

25

25

27

Életvitel és gyakorlati
ismeretek
Testnevelés
Szabadon tervezhető
órakeret
Rendelkezésre álló
órakeret

A választott kerettanterv feletti óraszámok alsó tagozaton
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6.2. Értelmileg akadályozott tanulók
Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok
A nevelés-oktatás-fejlesztés
területei
Anyanyelv és kommunikáció

Társadalmi környezet

1.
évf.

2.
évf.

3.
évf.

4.
évf.

Kommunikáció

4

4

4

4

Olvasás-írás

2

2

3

3

Számolás-mérés

2

2

2

2

Játékra nevelés

2

2

2

2

2

2
2

2

Tantárgy

Társadalmi ismeretek
Életvitel és gyakorlat

Önkiszolgálás
Életvitel és gyakorlat

Természeti környezet
Művészetek

Környezetismeret
Ének-zene

2

2

2

2

Ábrázolás-alakítás

3

3

2

2

5

5

5

5

3
25

3
25

3
25

4
26

Információs eszközök használata

Informatika

Mozgásnevelés

Testi nevelés

Testnevelés
Szabadon tervezhető órakeret
Összesen

Mind a tanulásban akadályozott, mind az értelmileg akadályozott tanulók esetén heti 3 óra
időkeret áll rendelkezésre a rehabilitációs órák megtartására.
A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret
kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy
kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a
pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi
tartalommal tölthet meg.
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