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AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL KÜZDŐ ALSÓ TAGOZATOS TANULÓ 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVE 

 

A tanuló életkora, osztályfok: 9 év, 3. évfolyam 

Diagnózis: F84 – autizmus spektrumzavar 

Időszak: szeptember-január 

 

ESETISMERTETÉS 

ANAMNÉZIS 

Életkezdet: a gyermek anamnézise perinatális eredetre utaló adatot tartalmaz – elhúzódó 

vajúdás, infúzióval támogatott szülés, nyakra és testre tekeredett köldökzsinór.  

A szülői interjú alapján a kisfiú a család első gyermeke, az édesanya fejlődésében nem 

észlelt eltérést. Mozgásfejlődése az életkori átlagnak megfelelően alakult. Beszéde időben 

beindult, dinamikusan fejlődött.  13 hónaposan 22 célirányos szót használt, ami az átlagnál 

jobb teljesítményt jelent. Két évesen felnőttekkel kereste a kapcsolatot. Két évvel fiatalabb 

húgával első években A. nem foglalkozott, esetleges sérülései nem hatották meg, nem 

vigasztalta. Később pedig indokolatlanul túlféltette, túlságosan aggódott érte. Szülő 

elmondása szerint A. félt a gépek hangjától, ugyanakkor érdekelni kezdték a műszaki dolgok, 

pl.: rádió, magnó, tv. A régi készülékeket szétszedte, de csak „elméletben” rakott össze mást 

belőlük, kis feltaláló volt.   

Három éves kora előtt családi napközibe szerették volna beíratni heti két délelőttre, hogy 

ismerkedjen a kortárs közösséggel, de a beszoktatás nem sikerült.  

Három évesen – szeptemberben került óvodába, ahol a decemberi fogadóórán jelezték az 

óvónők, hogy a gyermek szokatlanul viselkedik. A közös programokban nem vett részt, pl.: 

nem akart festeni, mert nem akarta bepiszkolni a kezét. Elmaradás mutatkozott az 

önkiszolgálás, a szociális beilleszkedés, a mozgáskoordináció, finommotorika terén, továbbá 

motoros ügyetlenség jellemezte. Dühkitöréseket produkált, ha elfáradt, vagy mással szeretett 

volna foglakozni, mint társai. Örömében gyakran végzett repkedő mozgásokat, tikkelt. 



Többnyire egyedül játszott, főként építő kockákkal, homokkal, botokkal, de 

játéktevékenységei is eltértek kortársaiétól.  

Szakértői Bizottság Vizsgálatai 

Az óvónők jelzései után az első vizsgálatokat - alapítványi segítséggel - a szülők 

kezdeményezték. A Vadaskert Kórház és Szakambulancián három hónappal a gyanú 

felmerülése után, februárban diagnosztizálták a gyermeket: F84.9 - nem meghatározott 

pervazív (átható) fejlődési zavar. Ezt a diagnózist akkor adják, ha a végleges diagnózis még 

nincs meg. Ezt követően kezdődött A. korai fejlesztése egyéni helyzetben, melyet heti két 

alkalommal egy megyeszékhelyen működő alapítvány szakembere végzett.  

A Megyei Pedagógiai Szakszolgálat látókörébe 4 évesen került. Az első, diagnosztikai 

vizsgálatot ellátó intézménye – óvodája – kezdeményezte szülői támogatással. A jelzett 

problémák a következők voltak: kortárs közösségben nehezen teremtett kapcsolatot, 

nehézségek mutatkoztak a kölcsönös kommunikációban, elmaradás mutatkozott a 

finommotorika, grafomotorika, nagymozgás, egyensúlyérzékelés terén. Étkezésben túlzottan 

szelektált, válogatós volt. Önellátásban segítséget igényelt. Gyakran jelentkeztek sztereotip 

mozgások pl.: röpködés, pörgés. 

A komplex vizsgálat során - melyet gyógypedagógus, pszichológus és pszichiáter teamje 

végzett – megszületett a diagnózis: F 84 – autizmus spektrum zavar. A gyermek ekkor kapta 

meg a sajátos nevelési igény státuszt. A szakértői véleményben rögzített sajátos nevelési 

feladatok a szociális és kommunikációs készségek, a sérült részképességek fejlesztésére, 

viselkedésrendezésre, az autizmus specifikus módszertan alkalmazására irányultak. A 

megyeszékhelyen működő EGYMI utazó tanári hálózatának keretében heti három óra 

habilitációs, rehabilitációs ellátást kapott, melyet a kezdetektől, immár ötödik éve látok el.  

Második, felülvizsgálatra a beiskolázás előtt került sor. A vizsgálatot az óvoda kérte. Az 

eltelt két és fél év során A. szociális készségei sokat fejlődtek. Ekkor már társaival is 

kezdeményezett kapcsolatot, érzelmeit kimutatta. Fejlett humorérzékkel, élénk fantáziával 

rendelkezett.  A számára érdekes tevékenységekbe hosszasan bevonódott. A vizsgálat során 

magas intellektust (IQ=127) mértek nála. Erős feladattudattal és motivációs bázissal 

rendelkezett. Számfogalma húszas körben kialakult. Önálló logikai gondolkodása kiváló, 

átlag fölötti. Munkatempója a túlzott precizitás miatt lassú. Gondolkodását rugalmatlanság 

jellemezte. Mentalizációs készségei (szándék- és érzelemtulajdonítás). elmaradtak kora 

átlagától. Fáradás esetén motorosan nyugtalanná vált. Részképességek közül elmaradást 



mutatott verbális memóriája, rövid távú emlékezete. A szakértői vélemény megerősítette a 

korábbi diagnózist, beiskolázásra többségi általános iskolát jelölt ki. Az ellátás intézményes 

módjaként az együttnevelést javasolta, megjelölve a habilitációs ellátást. 

A következő, harmadik felülvizsgálatot A. befogadó iskolája kérte. A szakemberek (utazó 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, osztályfőnök) által készített pedagógiai véleményeket, 

a szülővel készített interjút kialakítása során felhasználták. A vizsgálat jelentős fejlődést 

regisztrált a részképességek, szociális és kommunikációs készségek terén. Akadémikus 

készségei életkorának megfelelő szintűek. További fejlesztést igényelnek mentalizációs 

készségei. Nehézséget jelent a  rugalmas gondolkodás, viselkedésszervezés. 

Jelen állapot 

A. jelenleg harmadik osztályos tanuló egy többségi általános iskolában. Az ellátás 

intézményes módja: teljes integráció. A szülővel, a tanítókkal, a fejlesztő pedagógussal 

folytatott konzultációk, valamint a diagnosztikus mérések, megfigyelések, hospitálások 

alapján egyértelműen látszik a tanuló fejlődése valamennyi sérült területen. A fejlődés a 

széles körű összefogás eredménye. A.-val évek óta foglakozik fejlesztő szakember. A 

foglalkozások heti egy alkalommal, iskolán kívül, kétszemélyes helyzetben, a gyermek 

otthonában történnek. A szülő elégedett a gyermek fejlődésével, de szeretné, ha a 

strukturálatlan helyzetekben (szünetekben) gyógypedagógiai asszisztens segítené A. 

tevékenységeit. Ezt az igényt az iskola igyekszik figyelembe venni.  

A szakértői véleményben a következő javaslat szerepel: hosszabb felkészülési és 

beszámoltatási idő biztosítása. A tanuló ezen kívül felmentésekkel nem rendelkezik. Heti két 

órában utazó gyógypedagógus által vezetett habilitációs, rehabilitációs kiscsoportos/páros 

foglakozáson vesz részt autizmus spektrum zavarral küzdő osztálytársával együtt. A fejlesztő 

pedagógus - aki logopédus és oligofrénpedagógia végzettségekkel rendelkezik - heti két 

órában kiscsoportos /páros foglalkozáson fejleszti említett osztálytársával együtt. 

Az általam alkalmazott diagnosztikus mérőeszköz: Kathleen Ann Quill, Kathleen Norton 

Bracken, Maria E.Fair (szerzők): Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs 

készségeinek felmérése    

 

Tanulói jegyzőkönyv  

1. Szociális és kommunikációs viselkedés vizsgálata 

A. Szociális viselkedés 



B. Kommunikációs viselkedés 

C. Explorációs viselkedés 

D. Motivációk 

2. Alapkészségek vizsgálata 

A.  Nem verbális szociális interakciók 

B. Utánzás 

C. Szervezés 

3. Szociális készségek vizsgálata 

A. Játék 

B. Csoportkészségek 

C. Közösségi szociális készségek 

4. Kommunikációs készségek 

A. Alapvető kommunikációs funkciók 

B. Társas-érzelmi készségek 

C. Alapvető beszélgetési készségek 

 
 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglakozáshoz 

 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

A. jelenleg harmadik évfolyamra jár, beilleszkedett az osztályközösségbe, barátokra talált. 

Barátságos, többnyire kiegyensúlyozott, ápolt, szomatikusan életkorának megfelelően fejlett 

fiú. Nemtetszését kifejezi, de hamar megnyugtatható, feladathelyzetbe hozható. A számára 

érdekes tanórákon aktívan dolgozik. Fáradás esetén alkalmanként kilép a feladathelyzetből, 

motoros nyugtalanság jellemzi. Kétszemélyes kapcsolatban együttműködő. Javultak szociális 

készségei, de mentalizációs készségei (szándéktulajdonítás, érzelemtulajdonítás) további 

fejlesztést igényelnek. Finommotorikája, grafomotorikája sokat fejlődött, írásképe tetszetős, 

betűalakításai szabályosak. Részképességei fejlődtek, vizuomotoros koordinációja, rövidtávú 

memóriája javult. Kudarctűrő készsége további fejlesztést igényel. Továbbra is sok egyéni 

figyelmet, segítséget, esetenként differenciált feladatadást, megfelelő motiválást igényel.   

Bekapcsolódik a közös csoportos tevékenységekbe, néhány társával szívesen játszik, de 

szünetekben többnyire egyedül tevékenykedik. Gondolkodása rugalmatlan, kissé merev, 

érdeklődési köre speciális, beszűkült (gépek tervezése).  Fantáziája gazdag, de sajátságos.  



Feladattudata kialakult, a külső elvárásoknak igyekszik megfelelni. Munkavégzése kitartó, 

aprólékos, pontos, munkatempója lassú. Érdeklődése az új feladatok iránt felkelthető, 

feladatvégzésre többnyire motivált. Figyelme számára érdekes feladatok esetén hosszabb 

ideig leköthető, fenntartható. Az instrukciókat többnyire követei, de esetenként elkalandozik, 

kilép a feladatból. Erős hangingerekre érzékenyen reagál, fülét befogja. Intellektuális 

képességei kora átlagát meghaladják, melyek analizáló-szintetizáló-, problémamegoldó- és 

kritikai gondolkodásában, nyelvi kifejezőkészségében, rövid távú - számokra, mondatokra 

vonatkozó - verbális memóriájában mutatkoznak meg. Összetett információkon alapuló 

következtetése átlag feletti színvonalú. Önellátási tevékenységei kora átlagának megfelelőek.  

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés és az előző fejlődési 

időszak tapasztalatai alapján 

 Autizmus specifikus komplex fejlesztés 

  Szociális kompetencia erősítése, mentalizációs készség fejlesztése 

 Nagymozgás, mozgáskoordináció fejlesztése 

 Részképességek fejlesztése: vizuomotoros koordináció, rövidtávú memória, verbális 

emlékezet 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

Kognitív képességei átlag felettiek. Referenciaszemély segítségét elfogadja, esetenként 

igényli, együttműködő. Változatos feladatok iránt érdeklődése felkelthető, jól motiválható. 

Erős feladattudattal, megfelelési készséggel rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fejlesztési terület     AFFEKTÍV TERÜLET  

Szociabilitás, mentalizáció 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Szociális készségek, viselkedésrendezés, szabálytudat erősítése, önállóság kialakítása  

Munkaforma: egyéni, páros, kiscsoportos, azonos feladat, közös feladatvégzés 

Módszer: magyarázat, beszélgetés, gyakorlás, mintakövetés, szituációs játék, „babzsák” 

Eszköz: taneszközök, speciális fejlesztő eszközök, babzsák, képek, rajzok, Fiona Speirs: 

Ö.T.V.E.N. = Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés, Howlin- Baron-Cohen: 

Miként tanítsuk az elme olvasását autizmussal élő gyermekeknek? 

Feladatok, tevékenységek 

 Teljesíthető szintű elvárások adása, ezek következetes betartása ignorálással, 

kitüntetett helyzettel, érdekes feladat felkínálásával tevékenységek kipróbálásával, 

játékos tevékenységekkel 

  A gyermek sajátosságainak, életkorának megfelelő következetesen betartatott 

szabályrendszer felállítása, szabályok betartásához való következetes ragaszkodás 

 Egyértelmű, egyszerű, világos utasítások adása, megértésük ellenőrzése, visszacsatolás  

 Legkisebb siker következetes és azonnali jutalmazása, megerősítése 

 Változatos feladatadás: mozgásos, grafomotoros, szóbeli, tevékenykedtető egyensúlya  

 Konkrétan a helyzetre vonatkozó gyakori és pontos pozitív megerősítés, jutalmazás, 

motiválás 

 Érdeklődés mentén motivációs bázis feltérképezése, bővítése 

 Rövid időre szóló egyezségek, megállapodások kötése 

 Viselkedési problémák okainak feltárásával alternatív viselkedés kialakítása, tanítása, 

gyakoroltatása 

 Sztereotip viselkedések, egyéb tevékenységre történő átvezetése, csökkentése 

 Élmények, öröm, bánat, vigasz stb. megosztásának elősegítése  

 Szociális interakciók kezdeményezése, irányítása.   

 A társas viselkedés alapvető szabályainak megértetése, gyakoroltatása különböző 

helyzetekben  

 Az érzelmek tanítása, gyakoroltatása, tanultak általánosítása  

 Érzelmek felismerése fényképek, sematikus rajzok segítségével 

  A „szituáció alapú” érzelmek felismerésének gyakorlása 



 A „vágy alapú” érzelmek felismerésnek tanítása, gyakorlása  

 Társas tevékenységbe való bevonás, másokra való odafigyelés tanítása, gyakoroltatása 

kiscsoportos, csoportos helyzetekben. 

Önálló feladatok: naposi teendők ellátása, megbízatások adása 

Az értékelés alapelvei  

Fokozatosság, kis lépések elve, következetesség, szabályok adásával a tanuló egyéni 

sajátosságaihoz mérten folyamatosan. 

Fejlesztés célja 

A tanul szociális beilleszkedésének segítése az iskolai közösségbe. Alternatív viselkedés 

kialakításával a szabályokhoz való alkalmazkodás elősegítése. Felnőtt irányítás, tiltás, utasítás 

elfogadása. Viselkedési problémák megelőzése, kiszűrése, kezelése. Strukturálatlan 

helyzetben társak jelenlétének elfogadása, együttműködés, adekvát viszonyulás kialakítása. 

 

 

Fejlesztési terület: AUTIZMUS SPECIFIKUS BÁNÁSMÓD ALKALMAZÁSA  

- Jutalmazó, keretadó struktúra biztosítása 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Szervezési, tevékenységszervezési készségek, alkalmazkodó készség, motivációs készség 

fejlesztése, rugalmasság kialakítása az iskolai- és szabadidős tevékenységek eltöltésében 

Munkaforma: egyéni, páros, kiscsoportos, azonos feladat, közös feladatvégzés 

Módszer: tér- és idő strukturálása, ignorálás, mintakövetés, magyarázat, gyakorlás, elemzés, 

megbeszélés, önellenőrzéses feladatmegoldás, ellenőrzés, értékelés 

Eszköz: taneszközök, speciális fejlesztő eszközök, babzsák, képek, rajzok, bábok,  

feladatlapok, logico, IKT eszközök, tablet 

Feladatok, tevékenységek 

 Kiszámítható környezet, strukturált oktatásszervezés kialakítása a tanórákon, a napközi 

otthoni foglalkozásokon, a kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokon, szabadidős 

tevékenységek során 

 Fokozatos bevonódás kialakítása egyéni megsegítéssel, egyénre szabott 

tevékenységekkel  

 Alapvető tevékenységek helyének meghatározása, kijelölése, változások előre jelzése 

 Tevékenységekhez tartozó szabályok pontos ismerete, a munkavégzés kritériumainak 

pontos meghatározása, a munka feltételeinek megteremtése 

 Tevékenységek elvárt szintjének világossá tétele, teljesíthető szintű elvárások adása, 



ezek következetes betartása ignorálással, kitüntetett helyzettel, érdekes feladat, 

tevékenység felkínálásával, differenciálással 

 Új tevékenységek lépéseinek elsajátítása 

 Feladatok, események és azok időtartamának pontos előrejelzése (vizuális támpontok 

alkalmazásával) 

 Feladatok apró lépésekre bontása és a folyamat egyértelmű megszervezése 

 Szükség esetén vizuális támpontok alkalmazása a foglalkozás során (folyamatábrák, 

képek, rajzok) 

 Napirend, órarend, napi rutin kialakítása, fejlesztése, gyakorlása vizuális támpontok 

adásával.  

 Érdekes feladatok, újfajta tevékenységek kipróbáltatása, alkalmazásuk tanítása, 

gyakorlása 

 A kommunikációs interakció kezdeményezése, fenntartása, befejezése: rövid 

beszélgetések élményeiről, a számára megtapasztalható jelenségekről 

 Iskolában adódó egyszerűbb szociális helyzetek viselkedési szabályainak 

gyakoroltatása, megfelelő viselkedés jutalmazása, megerősítése  

 Napközis csoportban, szünetekben együtt játszás fejlesztése, egyszerű, könnyen 

alkalmazható szabályú játékok játszása  

 Elemi kooperáció alakítása felnőttel, gyermekkel játéktevékenységekbe ágyazottan, 

közös cselekvésekkel  

 A már megtanult viselkedésminták valódi élethelyzetekben való gyakorlása 

Az értékelés alapelvei  

Kis lépések elvének betartása, fokozatosság, kompromisszumkötés feladatokra. 

Fejlesztés célja 

Protetikus környezet, személyre szabott autizmus specifikus bánásmód kialakításával az 

iskolai életbe való beilleszkedés elősegítése. Strukturálatlan helyzetben társak jelenlétének 

elfogadása, együttműködés, adekvát viszonyulás kialakítása. Önszabályozás, kivárás, sorra 

kerülés fejlődése, alkalmazkodás elemi szabályokhoz. Viselkedési problémák megelőzése 



Fejlesztési terület: PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK 

Fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Nagymozgás, finommotorika, grafomotoros készség, vizuomotoros koordináció 

Munkaforma: egyéni, páros, kiscsoportos, azonos feladat, közös feladatvégzés 

Módszer: játék, mintakövetés, szenzomotoros fejlesztés,  utánzás 

Eszköz: speciális fejlesztő eszközök, mozgásfejlesztő eszközök,  mozgáskotta,  érzékelő 

ösvény, rajzeszközök,  olló, építő játékok, memóriajáték, Beszédlottó, tablet 

Feladatok, tevékenységek 

Nagymozgások 

 Koordinált mozgás fejlesztése (ellentétes végtagok mozgása, akadályfutás) ritmikus, 

ütemezett mozgássorok 

 Térirányok gyakorlása mozgással. Utasításhoz, szabályhoz kötött mozgássor 

kivitelezése (alapmozgások)  

 Szabad mozgásos játékok: gurulás, mászás, futás, ugrálás 

 Mozgásutánzó játékok álló helyzetben, mozgó helyzetben pl. állatok mozgásának 

utánzása, szoborjáték 

 Mozgástempó, - ritmus és - irányváltoztatás járás, futás, akadálykerülés közben  

 Egyensúlygyakorlatok eszközzel, érzékelő ösvénnyel, mozgáskottával  

 Statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok, dobás, rúgás, elkapás labdával, célba 

dobás, gurítás, pattogtatás 

Finommozgások 

 Mindennapi szituációkhoz kötötten (öltözködés, önkiszolgáló tevékenységek) 

taneszközök használatához kötve (lapozás, ceruzafogás, írószerek használata)  

 Játékszituációban (építés, illesztés, csoportosítás, manipuláció tárgyakkal, puzzle)  

 Alkotó tevékenységekhez kötve (tépés, nyírás, ragasztás, festés, hajtogatás, 

gyurmázás)  

 Írásmozgáshoz kötve (színezés, rajzolás, formautánzás, áthúzás) 

 Szem-kéz koordináció fejlesztése: ollóhasználat, célba dobó játékok – vízszintes és 

függőleges célba, karikadobáló, kugli, labda megütése bottal, célba gurítás, kapuba 

célzás, vonalak kibogozása, nyírás, sablonok körberajzolása  

 Taktilis érzékelés fejlesztése: zsák játék, letapogatások, tapintós dominó, felületek, 

érzékletek azonosítása, megkülönböztetése  

 Képlékeny anyagok formázása, nyírás, tépés, csippentés (pötyi, papír, gyöngy) , 



 

               

            

 

Képek a tanuló fejlesztő foglalkozáson készített munkáiról 

kéztorna 

Vizuomotoros koordináció 

 Szem-kéz koordináció: mintakövetés rajzolással, formamásolás, alakzatok átírása, 

vonaltartás gyakorlatok összekötéssel, labirintus játékokkal, pontok összekötése, célba 

gurítások egyenesen 

Verbális emlékezet, rövidtávú memória 

 Olvasott/hallott szavak felidézése szóban, növekvő elemszámmal, szólánc alkotása 

szabállyal, verstanulás.  

 Egyszerű, majd összetett utasítások megjegyzése, végrehajtása 

 Memóriajáték, képek felidézése emlékezetből 

Az értékelés alapelvei  

Fokozatosság, következetesség, kis lépések elvének betartásával a gyermek egyéni képességei 

alapján. A fejlesztés céljánál részletezett területeken elért eredmények visszajelzése szóban, 

írásban, fejlesztő értékelés túlsúlyával. 

Fejlesztés célja 

A gyermek tudja értelmezni és elvégezni a megadott feladatokat. Aktívan vegyen rész a 

tanórákon, az egyes iskolai tevékenységekben. Nagymozgásai, finommotorikája váljon még 

harmonikusabbá. Tudjon szabályos ceruzafogással, megfelelő írásnyomatékkal írni. Tudja 

felidézni, elismételni a hallottakat, tanultakat.  


