
 Sajátos nevelési igényű – autizmus spektrum zavarral küzdő – 
gyermekek integrált nevelése 

 
Bevezető 

 
Az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében, a társadalmi kirekesztés csökkentése 
kiemelt feladata lett az utóbbi évek oktatáspolitikájának. 
Az Európai Uniós állásfoglalások, direktívák fokozottan hangsúlyozzák a társadalmi 
méretű integrációt, azt az elvet, hogy hátrányos helyzete, speciális problémái miatt 
semmilyen csoport vagy egyén ne legyen a társadalomban hátrányosan 
megkülönböztetve, valamilyen módon kirekesztve. Így napjainkban, a pedagógia 
egyik kihívása az integráció sikeres megvalósítása lett. 
 
 
Az integráció fogalma 
 

 
Az integráció a speciális nevelésű gyermekek nem fogyatékos gyermekek közé való 
beilleszkedését jelenti. 
A hangsúly nem a puszta együttléten, hanem az együttes tevékenykedésen, a közös 
játékon, közös tanuláson, a kölcsönös kommunikáción van. A fogadó és a 
beilleszkedő fél számára ez alkalmazkodást tesz szükségessé, s egyaránt jelent 
adást és kapást. 
 
 
Az integráció jogi szabályozása 
 

 
A témával kapcsolatos törvények: a fogyatékos személyek jogairól, és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló (1998. évi XXVI. Törvény) továbbá a 
közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. Törvény), valamint a 2/2005. (III.1.) OM 
rendelet. 
Ezekből a törvényekből egyértelműen kiderül, hogy a fogyatékos személynek 
alapvető és alkotmányban biztosított joga van az oktatás-neveléshez. 
A közoktatási törvény kimondja, hogy az óvodai nevelésben a többi gyermekkel 
együtt vesz részt a fogyatékos személy, amennyiben ez fejlődése, képességei 
kibontakoztatása szempontjában előnyös.  
 
Mindez szükségessé tette feladataink bővítését, alapító okiratunk módosítását. Az 
általános óvodai nevelés mellett, feladatunkká vált a sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelése: 
 
 autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek, és a  
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus  okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő   gyermek integrált 
óvoda nevelése is 

 
 



„….bizonyos szempontból borzasztóan hiányosan vagyok felszerelkezve a 
világban való túléléshez, úgy, mint egy földönkívüli, aki tájékozódási útmutató 
nélkül itt rekedt. Személyiségem azonban érintetlen. Énem sértetlen. Értékesnek 
és értelmesnek tartom az életet, és nem szeretném, ha kigyógyítanának abból, 
hogy önmagam legyek…Tiszteljenek meg azzal, hogy képességeimnek 
megfelelően érintkeznek velem - ismerjék fel, hogy mi egyformán idegenek 
vagyunk egymásnak…dolgozzanak velem együtt azon, hogy hidat tudjunk építeni 
egymás között….”   
                                                             (Jim Sinclair: Egy autista emlékiratai)  

 
 

Az SNI-s gyermekek befogadásának előkészítése 
 
Elfogadó környezet biztosítása 
 

 Az életkorilag vegyes összetételű csoportjainkban a lehető legkevesebb 
megmérettetésnek, másságából adódó kudarcélménynek legyen kitéve az 
SNI gyermek. 
 

 az SNI gyermekek fogadására fel kell készíteni a csoportot, megfelelő 
mértékben, nem túlhangsúlyozva SNI társuk másságát 

 
 az integráló pedagógus legyen képes a gyermek legfőbb érdeklődési 

területét feltárni, és ennek tudatában a többsíkú motiválásra  
 

 az óvónőnek rendelkeznie kell magas szintű pedagógiai, pszichológiai 
képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 
együttneveléshez szükséges kompetenciákkal  

 
 szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, 

technikákat tudjon alkalmazni gyógypedagógus, logopédus útmutatásával 
 

 a gyógypedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat nevelőmunkájába 
beépíti, eljárásait az adott szükséglethez tudja igazítani egy-egy 
problémahelyzethez megoldásokat, alternatívákat keres 

 
 

 képes folyamatosan és feltétel nélkül erősíteni az SNI gyermek 
önértékelését, énképét. 
 

A viselkedészavar olyan speciális gyűjtőfogalom, amely mindazon viselkedésbeli 
módozatokat, magába foglalja, amelyek a normatív mércétől való jelentősebb 
eltérést mutatnak. 

 
A súlyos beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok, 
hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és /vagy figyelemzavar, az iskolai 
teljesítmény eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, 
fejletlensége vagy mindezek halmozódása áll. Nem határozhatók meg egységes 
jellemző jegyek sem . Az egyes állapotok, tünetek a funkció gyengeségtől a 
személyiség komplex zavaráig , a teljes funkcióképtelenségig terjedhetnek 



 
Az SNI-s gyermekek nevelésének célja: 
 
Az alapvető és a Pedagógiai programban megfogalmazott nevelési célkitűzés 
szerint: 
 
 sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére 

irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése 
 az egyéni hiányosságok feltérképezése után, hozzáértő pedagógiával 

egészséges, harmonikus személyiség kialakítása 
 valamint az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése. 
 

A magatartás és viselkedés zavaros gyermekek fejlesztésének feladatrendszere: 
 
 Az elvárásoknak a súlyosság mértékéhez, valamint a gyerek fejlődési 

üteméhez való igazítása 
 A kompenzációs lehetőségek körének bővítése a kevésbé sérült funkciók 

differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével  
 nagy mennyiségű változatos ingerek (taktilis, mozgásos, látási, hallási) 

biztosítása a tapasztalati és ismeretkör bővítése érdekében 
 Az ismeretnyújtás fokozatainak kis lépésekben való lebontása, tervezése és 

végrehajtása 
 Cselekvésbe ágyazott gondolkodás figyelembevétele 
 Kellő idő, alkalom, vagyis a munkához való többletidő biztosítása 
 az alapmozgások kialakítása, fejlesztése 
 a szociális készségek fejlesztése 
 az önkiszolgálás, önellátási képesség fejlesztése 
 kognitív funkciók fejlesztése 
 befogadó képesség fejlesztése (zenei, vizuális, irodalmi) 
 önkifejezési képesség fejlesztése (zenei, vizuális, előadói) 
 speciális képességek, tehetség fejlesztése 
 adekvát játékhasználat elősegítése 
 ugyanazon funkció változatos módon való gyakoroltatása 
 tudatos önállóságra nevelés 
 Egyéni adottságokhoz alkalmazkodó bánásmód 
 Az eltérő terhelhetőség figyelembevétele 
 A fejlesztés folyamata a szakemberek csoportmunkájával, a gyerekre 

vonatkozó tapasztalatok folyamatos megbeszélésével 
 A szülők partnerként kezelése, a családi szokások beépítése a gyerek 

fejlesztésébe 
 Egyéni fejlesztési terv kidolgozása gyógypedagógus vagy logopédus 

segítségével, egyedi a gyermekhez, családhoz, csoporthoz, közösséghez. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tárgyi feltételek:  
A  nevelés speciális feltétele egy gyakorló helyiség, külön tanulószoba kialakítása, 
ahol az SNI-s gyermekekkel-problémájuknak megfelelően, ingerszegény 
környezetben- foglalkozhat a logopédus, utazó gyógypedagógus. 
 
Kapcsolatok, a kapcsolattartás formái:  
 
Szülők, család: 

  A szülők szerepe alapvető, elsődleges és egyben nélkülözhetetlen eleme az 
integrációs folyamatnak, hiszen „napi informátorként” vannak jelen. 
Fontos feladat az együttnevelésben a szülővel való szoros együttműködés, segítő 
tanácsadás. A lelki támogatás melynek célja a helyes szülői attitűd kialakítása, a 
gyermek másságának elfogadása, a szülők bátorítása, önbizalmuk erősítése, a 
fejlesztő program egészének és apróbb lépéseinek elmagyarázása. 
 
Logopédus, gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens: 
Közvetlenül foglalkozik a gyerekkel, elsősorban olyan területeken, amelyek csak az ő 
szaktudásával oldhatóak meg. 
A kapcsolattartás formái: hospitálások, folyamatos konzultációk. 
 
Egyéb intézmények 

 pedagógiai szakszolgálatok 
 Szakértői Bizottságok 
 gyermekorvos 
 gyermekpszichológus 
 diagnosztizáló intézmény 
 Korai Fejlesztő Központ 
 óvodai élet után befogadó intézmény 

 
A kapcsolattartás formái: hospitálások, konzultációk. 
 
 
Hivatkozás: 
A 32/2012.(X.8.)EMMI rendelet. „más fogyatékos „néven a pervazív fejlődési 
zavarban szenvedő (autista, autisztikus) gyermek számára biztosítja a 
fogyatékosságának megfelelő pedagógiai ellátáshoz való jogot a sérülés 
felismerésének pillanatától kezdve. 
A speciális pedagógiai ellátásnak a gyermek 3 (max. 5) éves koráig korai fejlesztés 
formájában kell megvalósulnia, majd ezt követően speciális óvodai ellátásra jogosult. 
 
 
Az integrációban résztvevő óvodák az alábbi támogatásokat vehetik igénybe:  
 emelt normatív költségvetési hozzájárulás 
 gyógypedagógus alkalmazása 
 az integráltan nevelt gyermeket megilletik az egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs foglalkozások 
 
 
 
 



 
Gyermekkép: 
 
A pervazív zavarban szenvedő gyermekek nevelése során meghatározónak kell 
tekinteni azt a tényt, hogy az autista gyermekek - hasonlóan minden más 
gyermekhez- fejlődő és sajátos személyiségek. Személyiségfejlődésüket azonban a 
genetikai adottságok, a normál érés törvényszerűségei és a környezeti hatások 
mellett nagyban befolyásolja az autizmus, mely az egész személyiséget átható 
fejlődési zavar, és az egész életen át tartó sérülés, illetve fogyatékos állapot. 
 Az autizmus súlyossága, a tünetek sokfélesége és kombinácója, a gyermek értelmi 
szintje és egyéb képességei, a gyermek személyisége, a spontán érés folyamata: 
alapvetően ezek a tényezők határozzák meg, milyen is valójában és összességében 
a gyermek.  
 
Az autista gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális készségek, 
illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás területén tapasztalható kognitív 
nehézség, a beszéd szintjéhez képest károsodott kommunikáció, az egyenetlen 
intelligencia, illetve képességprofil és a következményes sztereotip viselkedés, 
érdeklődés, aktivitás. 
 
Az autista gyermek integrált óvodai nevelésének célja: 
 
Az egyénre szabott autizmus specifikus fejlesztés során is elsődleges célnak kell 
tekinteni – a lehetőségek maximumát kihasználva – a személyiség-fejlődés minél 
harmonikusabb, sokoldalúbb támogatását, kibontakoztatását. 
 A típusosan egyenetlen képességstruktúrán belül az elmaradt területek 
fejlesztése az átlagos vagy kiemelkedő képességek gondozása mellett. 
 az elemi adaptív viselkedések kialakítása. 
 a szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése 
 az autizmusból és társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások 

lehetséges célirányos kompenzálása 
 a sztereotíp, inadekvát viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve 

korrekciója 
 a fogyatékosságspecifikus, protetikus, augmentatív környezet, eszközök, 

módszerek és szokásrendszer kialakítása és használatának elsajátítása 
 
Típusos erősségek, amelyekre az autista gyermekeknél építeni lehet: 
 a megfelelő szintű vizuális információt általában értik 

 a tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás 
 jó mechanikus memória 
 megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témánál a kiemelkedő 

koncentráció, kitartás 
 egyes, nem szociális tartalmú területeken relatíve jó képesség (pl.: memoriter, 

zene) 
 
 
 
 
 



Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a 
fejlesztés során: 
 szenzoros információfeldolgozás zavarai 
 figyelemzavar 
 utánzási képesség sérülése 

 percepciós, vizuomotoros koordinációs problémák 

 analízis, szintézis műveleteinek problémája 

 lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás sérülése 

 általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának problémája 

 a feladat céljának nem értése 

 a szimbolikus gondolkodás fogyatékossága 

 énkép, én-tudat fejlődésének zavara 

 valóság téves értelmezése, felfogása 

 realitás, fantázia összetévesztése 

 szóbeli utasítások félreértése, különösen a több értelmű elvont kifejezések, 

többtagú utasítások esetén 

 képességek, ismeretek kreatív alkalmazásának hiánya 

 gyermekközösségben áldozattá, bűnbakká válás, más esetben szociálisan 

inadekvát viszonyulás kortársakhoz 

 strukturálatlan időben passzivitás, reaktív viselkedésproblémák 

 félelmek, fóbiák gyakran más által megszokott hétköznapi tárgyaktól, 

hangoktól 

 

A speciális célokhoz kapcsolódó feladatrendszer 
 
Kommunikációs és szociális viselkedés: 
 
 szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása: 

 metakommunikáció megértésének használatának fejlesztése 

 ismerős személyek felismerése nevének megtanítása 

 egyszerű rutinok megtanítása, köszönés, segítségkérés 

 az információcsere szabályainak tanítása, a kommunikációs interakció 
kezdeményezése, fenntartása 

 elemi kooperáció felnőttel, gyerekkel 

 önmagáról való tudás tanítása, önfelismerés 
 

 beszéd vagy ennek hiányában alternatív, vizuális eszközzel történő 
kommunikáció használatának tanítása, metakommunikáció értésére 
használatára való tanítás 

 tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása 



 pedagógus segítségének elfogadása 

 a csoport életének elemi szabályainak, szokásainak elsajátítása 

  utánzási készség fejlesztése 

 augmentatív kommunikációs eszközök használatának tanítása 
mindennapi élethelyzetekben, a protetikus környezet részeként 

 
Fejlődési funkciók elmaradások, korai elemi készségek: 
 

 alapvető önkiszolgálási készségek kialakítása, rágás, étkezés, öltözködés, 
tisztálkodás 
 

Korai kognitív funkciók 
 

 szociális kognitív készségek fejlesztése 
 egyszerű aktivitásformák kialakítása egyszerűbb keretek között 
 általánosítás képességének fejlesztése 
 az elsajátított képességek önálló használatának tanítása 
 képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben 

 
Viselkedésproblémák kezelése, megelőzése, alternatív viselkedések kialakítása 
 
 csoportba való beilleszkedés kialakítása 
 óvodán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása szülői 

együttműködéssel 
 
A gyermekkel kapcsolatos gondozási feladatok ellátása 
 

 az idetartozó feladatok megegyeznek az általános óvodai gondozási 
feladatokkal 

  
A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében az óvodai nevelés, a célzott 
gyógypedagógiai fejlesztés, valamint a szülőkkel való szoros együttműködés 
eredményeképpen a gyermek egész ébren töltött idejét, ezen belül különösen a 
természetes élethelyzeteket ki kell használni a fejlesztésre.  
 
Személyi feltételek 
 
Képzettség 
 
 az autizmussal élő gyermekek óvodai fejlesztéséhez autizmus területén 

speciálisan képzett szakember (lehetőleg gyógypedagógus, vagy fejlesztő 
asszisztens) jelenléte szükséges 

 az intézmény minden munkatársa szerezzen legalább elemi ismereteket az 
autizmussal élő gyermekekkel való kommunikációról, együttműködésről 

 
 
 
 
 



Létszám 
 
 Az integráló óvodai csoport és a segítők létszámától, képzettségétől függően 

helyben érdemes mérlegelni, hogy hány sajátos nevelési igényű gyermek 
befogadása lehetséges. 

 Autizmusban súlyosan érintett, viselkedésproblémákat mutató gyermek mellett 
általában nem javasolt további sajátos nevelési igényű gyermek elhelyezése a 
csoportban 

 
 
 
Tárgyi feltételek 
 
A már meghatározott alapvető tárgyi feltételeken túl nem mindig elégedhetünk 
meg – autisztikus gyermek esetében- azokkal a biztonsági óvintézkedésekkel, 
amelyeket tipikusan fejlődő óvodások számára dolgoztak ki. 
Gyermekenként személyre szabottan szükséges végiggondolni a 
veszélyforrásokat, (pl.: mérgező anyagok, szenzoros érzékenység vagy túl magas 
ingerküszöb stb.) 
 
Protetikus környezet kialakítása  
Az önálló tevékenykedéshez a gyermekeknek feltétlenül ismerniük kell a választ a 
következő egyszerű kérdésekre: Mit csináljak? Hol? Mikor? Meddig? Hogyan? 
Miért? 
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában ad vizuális információt a protetikus 
(támogató, segítő) környezet, amely a következő elemekből áll: 
 
Tér strukturálása 
 
 Teremtenünk kell egy olyan közeget, amely a lehető legnagyobb mértékben 

alkalmazkodik az adott gyermek egyéni szükségletéhez. Minden 
tevékenységnek adott helye van, és az egyes helyszínekhez különböző 
viselkedési szabályok tartoznak. Az egyes terek funkciói világosan 
elkülönülnek egymástól. Szükség esetén biztosítani kell a térelválasztóval 
való elkülönítést is. 
 

Napirend 
 
 A napirend képek, fotók segítségével összeállított naptár-, mint vizuális 

segédeszköz. Megmondja, megmutatja, hogy MIT? HOL? MIKOR? 
MILYEN SORRENDBEN? kell és lehet tenni. Az előre jelzet időtartam is 
egyénre szabott. 
 

Tevékenységszervezés 
 
 Gyakran tapasztalható jelenség, hogy az autizmussal élő gyermekeknél a 

végrehajtó működések zavara megnehezíti, hogy a gyermek kortársaihoz 
hasonlóan átgondolja a tevékenységek logikus sorrendjét, a szükséges 
eszközök megkeresését, előkészítését. 



 Ebben tud segíteni a folyamatábra, amely logikus sorrendben egyenként, 
egymást követően lerajzolja az adott tevékenység lépéseit, ha kell, akkor a 
hozzá szükséges eszközöket is. A gyermeknek csak követnie kell a 
folyamatábrákat. 
 

Egyéb vizuális segítségek: 
 
 szociális történetek  -   ezek olyan egyénre szabott képes, rajzos 

információhordozók, melyek érthetővé és elsajátíthatóvá teszik a 
kommunikáció szerves részét képező gesztusokat és kifejezéseket, segít 
érthetővé és „olvashatóvá” tenni bizonyos szociális tartalmakat. 

 én-könyv - az eseményekhez kapcsolódó, saját és mások érzelmeinek 
felismerését, beazonosítását  szolgáló  egyénre szabott kép vagy 
rajzgyűjtemény.  

 
A szükséges eszközök listája: 
 
 A beszédet nem, vagy nehezen érthetően használó gyermek számára 

alternatív kommunikációs eszközök - BOARDMAKER c. szoftver 
 vizuális, egyénre szabott információhordozók – napirendek, folyamatábrák, 

fényképsorozatok – ezek elkészítéséhez fényképezőgép, számítógép, 
nyomtató, lamináló gép, fólia.  

 Mivel a különféle vizuális segítőeszközök a gyermek fejlődésével változnak, 
anyagi keretet kell biztosítani az eszközök megújításához. 

 
Kapcsolatok, a kapcsolattartás formái 
 
 Legfontosabb a családdal való szoros kapcsolattartás. 
 A szülő kötelessége, hogy mindent megtegyen gyermeke fejlődése 

érdekében, és rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekkel foglalkozó 
pedagógusokkal.  

 
 Az autista gyermek alapvető, speciális szükségletei közé tartozik, hogy 

folyamatos támogató és strukturált, kompenzáló segédeszközként működő 
környezet vegye körül. E környezet biztosítása lehetetlen az óvoda és a 
család szoros, aktív együttműködése nélkül. 

 
 Gyógypedagógus, segítő gyógypedagógiai asszisztens  

 
 Egyéb intézmények : 

 gyermekorvos 

 diagnosztizáló intézmény 

 -gyermekpszichiáter 

 speciális centrum, ahol kezelik 

 esetleg korai fejlesztést adó szakember 

 egyéb kiegészítő terápiák vezetői ( lovas, zene, úszás…) 

 az óvodai élet után befogadó intézmény 

 
 



Kapcsolattartás formái: családlátogatás, konzultációk, hospitálások 
 
 
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 
 
 Az SNI-s gyermek 8. életévéig maradhat az óvodában 

 
 A sérülés mértékétől függően egyénre szabottan pontosabbá, 

differenciáltabbá, reálisabbá válik a kognitív megismerő funkciók működése, 
valamint csökkennek a torzítások. 

 
 A gyermek akkor válik alkalmassá a tanulás megkezdésére, ha fizikailag és 

pszichikus szempontból is képes megfelelni az iskolai követelményeknek úgy, 
hogy azok teljesítése további fejlődését előmozdítsák. 

 
 Óvodáskor végén a Szakértői Bizottság vizsgálata alapján javaslatot tesz az 

SNI-s gyermek különleges gondozás keretében történő ellátására, annak 
módjára, formájára. Az arra alkalmas személyiségű gyermekek számára 
együttnevelést vállaló, többségi iskolát jelöl meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


