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Bevezető 

A gyógypedagógiai gyakorlatomat egy olyan intézményben végeztem, ahol autizmusban 

súlyosabban érintett tanulók tanulnak szegregáltan, kislétszámú csoportokban, autizmus 

specifikus módszertannal – egyéni felmérés, tervezés és fejlesztés, viselkedéses megközelítés, 

vizuális környezeti támpontok használata; fókuszban az önállóság és a szociális-kommuniká-

ciós készségek fejlődésének támogatása –, minden csoportban legalább egy gyógypedagó-

gussal és két asszisztenssel. Figyelmem egy olyan harmadikos fiúra irányult, aki nem beszél. 

Ez önmagában egy izgalmas téma, mivel a pedagógiai pályám során eddig csak épértelmű, 

beszélő autista emberekkel találkoztam. Amitől még ennél is izgalmasabbá válik: ez a fiú az 

egyetlen, aki ebben a kis csoportban nem beszél, ám a pedagógusok elmondása alapján ő 

kommunikál a legjobban mind közül. Valóban, lenyügőzően színes eszköztárral tudja 

kompenzálni a verbális kommunikáció hiányát. Tanulmányomban azt fogom feltárni, hogy a 

legkülönfélébb társas helyzetekben hogyan fejezi ki igényeit, vágyait, nemtetszését, 

elutasítását, amely az esetek túlnyomó többségében minden nehézség nélkül célba ér. A 

dolgozatban a gyermek kitalált névvel (Albert) szerepel. 

Az autizmusról 

Az autizmus spektrum zavar (ASD), újabb nevén autizmus spektrum állapot (ASC), egy 

pervazív (átható) fejlődési zavar, amelyet a tudomány jelenlegi állása szerint genetikai és 

környezeti hatások kombinációja okoz. Első jelei már csecsemőkorban felismerhetőek, de 

biztosan diagnosztizálni csak 18-20 hónapos korban lehet. Az állapot nem gyógyítható, ám 

rendszeres és megfelelő speciális fejlesztéssel jelentős előrelépést lehet tenni – egyéntől 

függően. Miért „spektrum”? Egyszerűen fogalmazva: azért, mert nincs két egyforma eset. Az 

autizmussal járó tünetekben mindenki más-más módon és mértékben érintett – széles a skála. 

Lehet valakinek diagnózisa egészen enyhe autisztikus jegyekkel, miközben képes (látszólag) 

ugyanúgy élni a mindennapjait, mint bármely tipikus fejlődésű ember. Ezzel szemben lehet 

valaki súlyosan érintett – nem ritkán egyéb állapotokkal társulva, mint például intellektuális 

képességzavar –, úgy, hogy nem képes önálló életre, folyamatos felügyeletre szorul. 

Az autizmussal élő emberek agya „másképp van huzalozva”, a külvilágból érkező ingereket 

eltérően dolgozzák fel. Lehetnek túlérzékenyek az őket körülvevő hatásokra: hangokra, ízekre, 

illatokra, textúrákra, anyagok tapintására stb., de az is előfordulhat, hogy alulérzékelnek. 

Három fő területen jelenik meg az autizmussal járó eltérő fejlődés: 1) társas viselkedés, 2) 

nyelvi és kommunikációs készségek, valamint 3) rugalmatlanság, repetitív tevékenységek. A 

társas viselkedés nehézségeinek, illetve a rugalmatlanság és repetitív tevékenységek mibenlétét 
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jelen tanulmányban terjedelmi korlátok miatt nem tárgyalom. Ami a nyelvi és kommunikációs 

jelenségeket illeti, az értés és a kifejező kommunikáció egyaránt minőségi eltéréseket mutat. 

Néhány jellegzetes tünet: a személy gyakran nem érti az árnyalt vagy indirekt mondanivalót, 

illetve a humort. Szó szerint értelmez például kérdéseket, nem ér célba a mondat pragmatikai 

funkciója. Arra, hogy „Ki tudnád nyitni az ablakot?” annyi a válasz, hogy: „Igen.” Nem látja 

át, hogy a kérdés valójában kérés. Gyakori jelenség az echolália is, amely bizonyos szavak 

vagy mondatok azonnali vagy késleltetett ismételgetését jelenti. Tekinthető ez beilleszkedési 

kísérletnek is – az autizmussal élők sajátos módjának arra, hogy részt vegyenek egy 

beszélgetésben, társas interakcióban. 

A nembeszélő autizmus 

Egyes tanulmányok szerint az autizmusban érintettek 50%-a elfogadható vagy jó verbális 

szintet ér el a fejlődése során. A másik 50% soha nem tanul meg beszélni. Őket funkcionálisan 

némának tekintjük. Ez nem azt jelenti viszont, hogy nem adnak ki hangokat. Mindenféle 

hangokat hallani tőlük, olykor akár mondatokra, összefüggő beszédre emlékeztető hangsorokat 

is, de nyelvileg nem értelmezhetőek. Előfordulhat az is, hogy vannak értelmezhető, valódi 

szavak hangzására hasonlító megnyilvánulások, de ez limitált. Fontos kiemelni, hogy a verbális 

kommunikáció hiánya/sérülése egyformán megmutatkozik az expresszív és a receptív oldalon 

is. A fluens beszéd megértése ugyanakkora nehézséget jelenthet, mint annak produkálása.  

Mind a beszélő, mind pedig a nembeszélő autizmus esetében nagyon hasznosak az ún. 

augmentatív (kiegészítő) kommunikációs technikák, amelyekkel kommunikációs kerülőutakat 

biztosíthatunk a számukra. Ilyen technikák lehetnek például: 

 PECS (Picture Exchange Communication System, magyarul képcserés 

kommunikációs rendszer) – pusztán (legtöbbször rajzolt) képek segítségével tudják 

kifejezni szándékaiat, kérdéseiket, problémáikat. Az egyik megoldás, hogy egy 

könyvecskében különböző oldalakon tematikusan megtalálhatóak a képek. A 

szándékának megfelelően kiválogatja és egymás mellé rakja őket egy valamiféle 

funkciót betöltő képpel együtt, például „kérek szépen”. 

 Gesztusnyelv – kialakulhatnak különféle testbeszéd jelzések, „mutogatás” vagy akár 

egy-egy jelbeszédre hajazó jel is. A klasszikus jelbeszédtől azonban mindenképp 

érdemes tartózkodni az autizmus esetében, mivel túlságosan absztrakt. A jel és a 

jelzett dolog közt nincs közvetlen kapcsolat, míg a képcsere esetében a képek 

konkrétan megjelenítik a kifejezni kívánt dolgot. 
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 Applikációk – a magyar fejlesztésű Verbalio a PECS módszer modern, digitális 

megvalósítása, amellyel komplex mondatokat tudnak képekkel összeállítani és a 

program ki is mondja azokat. Tartalmaz továbbá szótanuló funkciót is. 

Fontos, hogy ezek a technikák nem akadályozzák meg a gyerekeket abban, hogy megtanulja-

nak beszélni, sőt, javíthatja is a beszédkészségüket. 

Anamnézis és jelen állapot 

Albert állapotának feltárását a következő források felhasználásával végeztem: szakértői 

vélemények, szociális-kommunikációs készséget felmérő kérdőív, egyéni fejlesztési terv, 

pedagógiai jellemzés, a gyógypedagógusával, asszisztensekkel és az intézményvezetővel 

készített interjúk, valamint tantermi megfigyelés és közös tevékenységek. 

Albert 9 éves, jelenleg harmadik osztályos tanuló. Gyermekkori autizmussal (autismus 

infantilis) diagnosztizálták. A szakértői bizottság számára a külön nevelést javasolta. A fiú első 

négy évéről egyik vizsgált dokumentumban sem található információ, s a szülőkkel sem állt 

módomban kapcsolatba lépni. A legkorábbi fellelhető adatok egy 2016 márciusában végzett 

szakértői felülvizsgálatról származnak. Az óvodába való beszoktatása nem volt egyszerű, a 

csoport legidősebb tagjaként nehezen alkalmazkodott a napirendhez. Napirendi és PECS 

kártyákkal nehezen volt irányítható, kézjelek (AAK) segítségével viszont kommunikált. A 

felnőtt vezető, segítő szerepét elutasította. Viselkedése szélsőséges volt: gyakran elfutott, 

kilépve ezzel a feladathelyzetekből. Nehézséget jelentett számára a szabályokhoz való 

alkalmazkodás. Ebben az időszakban részt vett terápiás lovagláson, HRG-n és szenzoros 

integrációs mozgásfejlesztésen – utóbbin a körfeladatok sorrendjét nem tudta megjegyezni. A 

2020 júniusában végzett felülvizsgálatban leírtakból, valamint a személyes megfigyelésekből 

kitűnik, hogy minden területen jelentős fejlődést mutat. 

Albert a jelenlegi csoportjában három másik fiúval tanul együtt. Hihetetlenül szociábilis. 

Érdeklődéssel, kedvesen fogadja az új embereket, szemkontaktust tart. Első találkozásunkkor 

azonnal megragadta a kezemet és bevont az egyik játékába. Nem beszél szinte egyáltalán. 

Csupán egy-két rövid szót tud kimondani és megérteni is. Hangokat viszont kiad, amelyek a 

beszédre emlékeztetnek, de nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhetőek. A hangszínét, 

hangerejét ugyanakkor képes kommunikációs célokra használni. Napirend kártyákkal, a 

Verbalio alkalmazással, mutogatással és rajzolással egyaránt kommunikál. Vélhetőleg az 

egyszerűsége, hatékonysága miatt a legtöbb esetben a mutogatást választja, amit általában a 

kontextusnak köszönhetően tudnak a felnőttek dekódolni. Jelzései a legegyszerűbbtől 

(pisilésnél rámutat a nadrágjára) a kifejezetten komplex dolgokig terjed – van, hogy egy teljes 
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helyzetet elmutogat. Ha nem ér célba a mondanivalója, akkor néha megragadja a felnőtteket és 

odaviszi őket az adott helyhez, tárgyhoz, amire szüksége van. Ezen felül alkalmanként rajzzal 

is kifejezi magát. Kommunikációs funkciói nem merülnek ki a kérésben vagy elutasításban. 

Képes megjegyzést tenni, információt adni, érzelmet vagy szociális rutint kifejezni. 

Albert látszólagos nyitott, barátságos közeledése a tipikusan fejlődő emberek esetében nem 

vetne fel aggályokat. A gyógypedagógiai ismeretekkel nem rendelkező emberek számára akár 

megtévesztő is lehet; gondolhatnák úgy, hogy Albertnek semmiféle problémája nincs a társas 

viselkedéssel, hiszen kedvesen, mosolyogva fogad bárkit és meginvitálja a játékába. Az ő 

esetében viszont lényeges különbség, hogy a látszat ellenére szelektív kapcsolatokat nem alakít 

ki. Bárkit, akivel találkozik, azonnal elfogad játszótársnak, megragadja a kezét, bevonja a 

tevékenységeibe. Kirándulásokon gátlások nélkül szalad oda idegen emberekhez – különös 

tekintettel a valamiféle szakmunkát végző felnőttekhez, például szerelőhöz vagy kertészhez. 

Ez a társas naivitás a mindennapi életben komoly veszélyeket rejt. 

A Quill-féle kérdőív (Quill és Brusnahan, 2017) eredményei alapján látható, hogy az 

alapvető kommunikációs készségek terén a „kérés” és „alapvető válasz” kategóriában szinte 

minden készséget maradéktalanul generalizált. A „kérdésre válaszadás”, „hozzászólás”, 

valamint a „kérdezés” kategóriában rengeteg hiány van vagy olyan készség, amely még csak 

kialakulóban van. Elsajátított készség viszont a váratlan vagy vicces események kommentá-

lása, illetve a figyelemfelhívás. Érdemes szót ejtenünk az alap és az összetettebb érzelmekről 

is. Elsajátította már a boldogság, szomorúság, düh, szeretet, betegség vagy sérülés, továbbá a 

tetszés/nemtetszés kifejezését. Hiányzik azonban a félelem kifejezésének készsége, és 

kialakulóban van a büszkeség, zavarodottság vagy nyugodtság kifejezése. Összességében a 

kommunikációs készségek leltárában 23% az elsajátított készségek aránya, a generalizált pedig 

17%. 

Az első találkozás 

A gyakorlat legelső napján Albert csoportját látogatom meg először. Ahogy belépek a 

szobába, ő az első, aki felbukkan és odarohan hozzám. Kezdeti viselkedése autizmusának 

látszólag teljesen ellentmond: fülig érő szájjal, lelkesen és izgatottan fogad, megragadja a 

kezemet és azon nyomban magával ránt, még nem tudom, hova. A csoportot vezető 

gyógypedagógus biztat, hogy nyugodtan menjek Alberttel. Javasolja, hogy hozzuk át a fiú  

egyik kedvenc játékát a szomszéd csoportból. Hamar világossá válik számomra, hogy Albert 

imád játszani, legyen szó legóról, társasról vagy egy komplexebb szerepjátékról. Szüntelen 

próbál engem is minden játékába bevonni. 
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Játékok és rituálék 

Albert a napirendje követéséhez a falon található színes, tépőzáras napirend kártyákat 

használja. Az idő múlását szintén tépőzáras, három darabból álló háromszög jelzi, melyből 

egy-egy darabot a felnőttek mindig levesznek. Amikor éppen nem munka vagy babzsákozás 

folyik, hanem a szabadidő van soron, Albert játékok széles skáláját zongorázza végig. Egyik 

kedvelt játéka, amelyre engem is invitál, az alvás. Ehhez mindig megfog egy pokrócot és 

nekem is ad egyet. Lefekszik a szőnyegre, majd kézjelekkel mutatja, hogy én is feküdjek mellé. 

Mindkettőnknek be kell takarózni, behunyni a szemünket és eljátszani, hogy alszunk. Amikor 

„reggel van”, kinyitja a szemeit és egy nagyot nyújtózik. Felkelünk, elpakoljuk a pokrócot, 

majd kézen fog és a konyhába hív. Itt elővesz két poharat és mindkettőnknek vizet tölt, amit 

meg kell inni. Olykor a fogmosást is imitálja és engem is erre biztat. Az alvós játék egyik 

variációja a bunkerépítés. Ehhez az egész asztalt felszabadítjuk, a pokrócokkal letakarjuk, majd 

alá mászunk. Itt is nyugovóra térünk. 

Az udvaron töltött szabadidőben újfent megkeres, megfogja a kezemet és a rollerekhez 

vezet. Itt arra kér, hogy én is ragadjak meg egy rollert. Kihív egy versenyre. Körbe-körbe 

megyünk egy hosszú, egyenes betonúton. Egyszer csak megáll, rám néz, az ujjaival elkezd 

körözni a feje fölött és sziréna hangját adja ki. Arra kér, hogy én is változzak mentővé vagy 

tűzoltóvá. A rolleren kívül fogócskázni is szeretne velem. Ez az egyetlen alkalom, amikor 

nemcsak gesztusokkal, hanem verbálisan is kommunikál. A szemembe néz, az egyik kezét a 

vállamra teszi, majd azt ismételgeti, hogy „fogó”. Először nem értem tisztán, de aztán rájövök, 

mit mond. Néhány kört lejátszunk a fogócskából is. 

Az asztalon három tevékenységet próbálunk ki: házi készítésű társasjáték (a számok 

gyakorlására), hajtogatás és legó. A társasjátékban dobni kell, majd a számot megmutatni egy 

táblán, végül pedig lépni. Ezt általában élvezi, de ha úgy érzi, lassan halad, akkor tréfásan csalni 

próbál, hogy hamarabb előrébb jusson. A hajtogatást én vetem fel. Hozok két egyforma lapot 

és kipróbálom, vajon képes és hajlandó-e velem együtt meghajtogatni egy virágot, úgy, hogy 

követi a mozdulataimat. Meglepetésemre kiválóan tudja követni, csak nagy ritkán kell 

besegíteni. Mindkettőnk virága szépen elkészül. A hajtogatás alatt végig feszülten figyel, majd 

miután elkészülünk, szinte azonnal elveszti az érdeklődését. Az összes eddig említett játék 

során jelen van a közös figyelem. Figyeli a rezdüléseimet, reagál a cselekvéseimre. Nem úgy a 

legó esetében, ahol minden alkalommal teljesen elmerül a maga világában. Észre sem veszi 

vagy nem érdekli, ha leülök mellé. Hiába próbálok kontaktust teremteni, nem reagál. Ha 

leteszek elé egy kockát, néha elveszi, máskor nem figyel rá. Ha kérdezés nélkül hozzáteszek 

valamit az építményéhez, egy idő után lebontja. Tapasztalatom szerint ez az egyetlen játék, 
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ahol nincs közös figyelem. Minden más játékban megjelenik az interakció és a viszonosság, 

még ha nem is mindig egyforma mértékben. 

Zenés foglalkozás 

Ittlétem során lehetőséget kaptam arra, hogy egy rövid zenés foglalkozással kísérletezzek. 

Ehhez hoztam egy gitárt, néhány egyszerű gyerekdalt és színes csörgőtojásokat. Minden 

alkalommal körbeülünk, a gyerekek kapnak egy-egy tojást, majd egy rövid ritmusgyakorlattal 

kezdünk – különböző tempókban kell rázni a tojást és figyelni a harmóniára a többiekkel. Ezt 

követően eléneklünk két-három ismert gyerekdalt. Végül relaxációs percek következnek, 

amikor is lekapcsoljuk a fényeket, a gyerekek elfekszenek, én pedig halkan, finoman pengetek. 

Albert lelkesedik a zenéért. Mindig hozzám közel ül. Mivel nem beszél, így a dalszöveget nem 

énekli, ám folyamatosan hangosan dúdol. Ő is ugyanúgy velünk énekel, még ha szavak nélkül 

is. Az egyik alkalommal jelzi, hogy szeretné kipróbálni a gitározást. Elkezdi pengetni a gitárt 

és közben a szemembe néz. Elveszem a kezét és megmutatom neki, hogy hogyan kell finoman, 

óvatosan pengetni, hogy ne legyen baja a húroknak. Mellém ül és ritmikusan pengetni kezd, én 

pedig különböző akkordokat fogok le. Így zenélünk közösen néhány percig. 

Szavak nélkül hogyan? 

Az itt töltött időm alatt számtalan közös tevékenységben vettünk részt Alberttel, így 

számomra is bebizonyosodott, hogy milyen elképesztő hatékonysággal képes bármit közölni 

nonverbálisan. A legritkább esetben próbál szavakkal kommunikálni. Ha mégis, az legfeljebb 

egy rövid, egyszótagú szó, amit a legtöbbször nehezen érthetően ejt ki. Előfordul, hogy ha 

valamit nem szeretne, akkor az ujjaival egy X-et formál és azt mondja, „no”. Egyszerű, rövid 

szavakat megért, de szükség van hozzá a kontextusra is. 

A leggyakoribb kommunikációs csatornája a mutogatás. Ez olykor egy-egy egyszerűbb 

mondanivalóban merül ki, például: rámutat valamire, amivel játszani szeretne, vagy 

határozottan félrerak valamit, amit elutasít. Ezeket a mozdulatsorokat általában egyértelmű 

arckifejezések és/vagy különböző magasságú és hangerejű hangok kísérik, ezzel is 

nyomatékosítva a mondanivalót. Nem egyszer fordul elő, hogy akár egy teljes, komplex 

tevékenységet is végigmutogat. Ha esetleg nem ér célba a kommunikációs szándék, nemes 

egyszerűséggel megragadja a felnőtt kezét és odavezeti ahhoz az elmutogatni próbált helyhez 

vagy tárgyhoz. A mutogatáson kívül a jelnyelvre emlékeztető kézjeleket is használ, bár ez 

limitált. Van például külön kézjele arra, ha segítséget szeretne kérni valamiben. 

A gyógypedagógus elmondása szerint Albert gyakran kommunikál saját maga által készített 

rajzok segítségével. A felnőttek iránti dühét vagy neheztelését is szokása ilyen formában 
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kifejezni. Találtam a falra kitűzve egy rajzot az egyik felnőtt fejéről, ami ceruzával össze van 

szurkálva... A komplex mutogatás, hanghatások, arckifejezések, rövid szavak és rajzok mellett 

nagyon ritkán PECS kártyákkal vagy a Verbalio alkalmazással is kommunikál, de hamar 

elunja, mert gyorsabban és hatékonyabban tudja kifejezni magát gesztusokkal, konkrét 

cselekvésekkel. Az asztalára elhelyezett „ellenőrzést kérek” és „jutalom” kártyákat viszont a 

kontextushoz kötve – a munkaidő során – következetesen használja. 

Jövő szótlanul 

Albert még csak alsó tagozatos, de már most felmerül a kérdés: milyen jövő vár egy 

nembeszélő autizmussal élő emberre? A kérdés azért is bír nagy jelentőséggel, mert az iskola 

minden csoportjában vannak beszélő autista gyerekek, ám ez mégsem jelenti azt, hogy ők 

jobban ki tudnák fejezni magukat. Tapasztalatom szerint éppen ellenkezőleg. Ha csak Albert 

három osztálytársát vesszük: képesek összefüggően, akár a kontextusnak megfelelően, adekvát 

módon beszélni, ugyanakkor sokkal ritkábban fejezik ki spontán vagy kérdésre válaszolván az 

igényeiket, vágyaikat, problémáikat, érzéseiket. Ha ezt a kettőt összevetem, arra a következ-

tetésre jutok, hogy Albertnek beszéd nélkül is sokkal biztatóbb a jövőképe, mert a szavak 

helyett egy tucat különböző módon képes kifejezni magát úgy, hogy az esetek többségében azt 

a fogadó fél képes dekódolni. Úgy gondolom, hogy folyamatos tanulással, fejlődéssel, éréssel 

újabb és újabb nonverbális kommunikációs csatornákat fog találni, s ezzel egyidőben a 

meglévőket is tovább fogja árnyalni. A kommunikáció fejlesztése mellett kiemelten kell 

törekedni arra, hogy a társas naivitás terén javulást érjenek el nála, hogy a kedves, közvetlen 

és barátságos viszonyulását mások ne értelmezzék félre és/vagy éljenek vissza vele. 
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