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Együttműködés 



  

“Mi az, ami képessé tesz bennünket, 

hogy elérjünk egy célt, egy álmot? 

Csak ez a kis szó: akarom. 

 Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, 

csak emberek, akik nem hisznek az 

akadályok 

legyőzésében.”  (Kurt Dimberger) 



A MEGKÖZELÍTÉS ALAPJAI: 

 

 

•Tudományos megalapozottság. 

•A fejlesztés alkalmazkodjon az autizmusból 

fakadó szükségletekhez 

•A család igényei, lehetőségei. 

•Egyénre szabottság (felmérés, tervezés, 

keretek). 

•Viselkedés és kognitív terápiás módszerek. 

•Érthető, bejósolható, biztonságos környezet: 

Vizuális környezeti támpontok és Strukturált 

tanítás. 

•Megfelelő képzettségű és létszámú 

személyzet. 



A FEJLESZTÉS ÁLTALÁNOS 

ELVEI: 

•Autizmus specifikus 

•Mentális korhoz és kronológiai korhoz 

  is igazodó 

•Egyéb tanulási zavarokat is figyelembe vevő 



A pályázat három fő területe: 

 

 Mentorálás 

 

 Eszközbeszerzés 

 

 Képzések 



 Az autmentor program csapata 



A mentor funkciói 

  

  szponzorálás és védelem, 

  informálás, 

   mentoráltak láthatóvá tétele, 

  kihívás, megmérettetés 

lehetőségének biztosítása, 

  támogatás és megerősítés 

konzultáció,együttgondolkodás 



A mentor program előnyei 

 

Korai problémaészlelés,  

 Javul a kommunikáció a szintek között, 

 Nagyobb az elkötelezettség, kevesebb a 

kilépés, 

 A teljesítmény fokozódik - szakmai és 

problémamegoldó készségek    gyorsabb 

fejlődése, 

 A szervezeti kultúra fenntartása, erősítése, 

 Tanulás a hibákból, több lehetőség a 

korrekciókra - ösztönzi a kockázatvállalást és 

a hibákból való tanulást 

    



A mentorálás kulcsterületei 1. 

Találkozás a szülőkkel: 

 
    - tájékoztatás, személyes 

     meghívás 

    - szülői kérdőívek 

    - hozzájárulás a gyermekek            

megfigyeléséhez 

-Szülőcsoport megalakítása 

- Konzultációs időpontok 

biztosítása 



A mentorálás kulcsterületei 2. 

Gyermekek megfigyelése   iskolai 

környezetükben:  

óralátogatások,  

tanári konzultációk 



 

Cél: közvetlen tapasztalatok szerzése: 

 

  a gyermekek tárgyi környezetéről 

 

  a gyermekek 

viselkedésének,képességeinek 

feltérképezése  

 

kollégák gyakorlati kompetenciáinak 

megismerése 

 

  gyermekek fejlesztésének 

lehetőségeiről 



Gyermekek megfigyelése iskolai 

környezetükben 

 jellegzetes egyenetlen fejlődésmenet és 

képességstruktúra volt megfigyelhető 

 a fizikai környezet az iskolában biztonságos 

 A szenzoros védelem, a struktúra és vizuális segítségek 

kevésbé biztosítottak  

 szakemberek igen kevesen rendelkeztek az autizmus 

területén képzettséggel 

 fontos a továbbiakban is megfelelő képzések, 

továbbképzések elérésének biztosítása 

 fejlesztést minden esetben egyénre kell szabni!  

 A tanácsadói kapcsolat e projekt keretében valósult meg 

először 

  igény jelentkezik szakmai tanácsadásra 

 



 

Autizmus specifikus technikák 
 

   
 Csoportos, előre tervezett játékhelyzet 

 

 Strukturált, állandó keretek 

 

 Átmenet a valós élethelyzetek és az egyéni fejlesztés 

között 

 

 Lelassított szociális interakciók 

 

 



 

Autizmus specifikus technikák 
  

                       

Kortárs csoportok jelentősége 

 

 A kortársak természetes fizikai és szociális környezetet 
nyújtanak, biztosítanak az interakcióhoz 

 

 A kortársak is profitálnak a kapcsolatokból  

 

 Fontos a felkészítés és a rendszeres támogatás a 
folyamatban 

Pl. szociális és kommunikációs foglalkozás: babzsák 

 

 

 



A  megvalósított feladatok  

 Nyitott iskola 

 Könyv-és 

eszközbeszerzés 

 kölcsönzés 

lehetősége 

 információs füzet  

 Továbbképzések: 

belső-külső  



Belső továbbképzések 

 
 Igazodás az autizmus  

természetéhez a célok, módszerek és az eszközök 

meghatározásánál: 

 

 A szociális készségekkel, érzelmekkel kapcsolatos 

információk feldolgozása, tanítása, megértése  

 

 Kommunikációra ösztönző és tanító környezet 

 

 A gondolkodás rugalmasabbá tétele és az elvárt  

viselkedés kialakításának elősegítése 

 



„Együtt-egymásért” szülőcsoport  
 

A csoportüléseken szerepet kapott: 
 

• az érzések, gondolatok ventilálása, 
megosztása a sorstársakkal 

• a „nem vagyok egyedül a 
problémámmal” érzés 
megtapasztalása 

• a fejlesztés lehetőségeinek tervezése, 
megszervezése 

• az egészségügyben kapott 
diagnózisok közoktatási értelmezése, 

• a közoktatásban történő 
érdekérvényesítés 

• a gyermekek- szülők- intézmények- 
fenntartók közötti kommunikáció 
„menedzselése” az inklúziós 
törekvések támogatásában 

• a segítő szervezetek megismerése 

 

 



A jó terápiás program alapelvei 

 

 
 

 Egyénre szabottság a tervezésben, megvalósításban, értékelésben 

 

 Minél korábbi kezdet (élethosszig tartó tanulás elve) 

 

 Folyamatos és intenzív  

 

 Jó terapeuta/kliens arány 

 

 A szakember tájékozottsága, gyakorlata 

 

 Család hangsúlyos szerepe: együttműködés, igények, célok 
meghatározása, partneri szerepkör, teherbírás 

 

 Etikai szempontok figyelembe vétele  

 

 

 

 

 

           

           



A jó terápiás program alapelvei 

 

 
Komplexitás 

 
 A teljes életutat figyelembe veszi, egységben szemléli 

 

 Az autizmus teljes spektrumára kiterjed 

 

 Minden fejlődési területre kiterjed  

 

 Figyelembe veszi a járulékos problémákat is 

 

 Minden partnert számításba vesznek 



Kitekintés 
Mentori munkám során- pszichológusként- igyekeztem 

mindhárom célcsoportot elérni és támogatni:  

1. a gyerekeket, tanulókat az egyéni megfigyelések és 

tréningek, 

2. a szülőket az egyéni konzultációkon és a szülőcsoporton 

keresztül; 

3. a tanárokat a belső továbbképzéseken (előadások) és 

fókuszcsoportos megbeszéléseken, valamint a gyermekek 

megfigyelése kapcsán folytatott segítő beszélgetéseken 

keresztül. 

További feladatok lehetnek: 



• szakmaközi -, illetve intézmények közötti 
együttműködés koordinálása; 

•  továbbképzések, kerekasztal beszélgetések 
szervezése; 

•  szülők támogatása: egyéni és csoportos formában;  

• integrációban a befogadó gyermek- és szülői 
közösségek érzékenyítése, 

•  az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes segítése 
az autista gyermekek szociális képességfejlesztése, 
illetve viselkedéskorrekciójukban való részvétel; 
valamint 

•  a sérült gyermekekkel foglalkozó pedagógusok 
mentálhigiénés támogatása, kiégés prevenciója. 



KÖSZÖNET  

 

 

„HA OLYAN EMBEREK FOGADNAK BE, AKIK 

SZERETETTEL BÁNNAK VELED  UGYANAKKOR 

TERMÉSZETESSÉGGEL, ANÉLKÜL, HOGY RÁD 

KÉNYSZERÍTENÉK AZ AKARATUKAT , 

ELŐFORDULHAT, HOGY KEDVED TÁMAD MÉG 

INKÁBB KÖZÉJÜK TARTOZNI.” 

                                                                

/FABIO GEDA/ 

 


