
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fejlesztő Nevelés-
Oktatást Végző Iskolájának  bemutatása 

„Ha találkoztál egy autista emberrel, EGY autista 
emberrel találkoztál.” (Stephen Shore), avagy 
Autizmussal küzdő fejlesztő iskolások tanítása a 
mi máltai iskolánkban. 

 
Készítette: Tóthné Császár Mariann és csapata 

 A  felvételek a szülők és a kollégák engedélyével készültek. 

 



Amiről beszélni , mesélni szeretnék: 

• Súlyosan, halmozottan sérült, autizmus 
spektrum zavarral küzdő gyermekek ellátása 
oktatási rendszerünkben 

• Állami és egyházi intézmények szerepe a 
sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelésében, fejlesztésében 

• Saját tapasztalatom pedagógusként és 
szülőként 

• Intézményünk speciális felépítése: 



Kezdetek: 

• MMSZ DDR Nappali ellátást nyújtó Intézmény 
részeként dr. Hegedüs-Beleznai Csilla 
útmutatása alapján fejlesztő felkészítés 

• Önálló iskola 2014-től 
• MMSZ IA fenntartásában 2018 szeptemberétől 

valódi köznevelési intézmény 



 Intézményünk felépítése: 
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Az állami, civil  és egyházi oktatási 
intézmények feladatvállalása 

• Integráltan oktatható illetve speciális ellátást 
igénylő gyermekek 

• Tárgyi, személyi feltételek megteremtése 
• Szakirányú végzettségű pedagógusok és 

pedagógiai munkát segítők biztosítása 
• Oktatás-nevelés és/vagy gondozás, szociális 

munka ? 
 



Sérült gyermeket nevelő családok 
helyzete társadalmunkban 

• Súlyosan halmozottan sérült, sajátos nevelési 
igényű gyermeket nevelő családok lehetőségei 
ma környezetemben. 

• Egyéni fejlesztés, iskolai foglalkoztató 
csoportban fejlesztés , bentlakásos 
intézményben  történő elhelyezés. 

•  Hogy döntenek a szülők? 
•  Milyen előnyökkel, hátrányokkal jár 

döntésük? 
 



Hatékony munka 

• Család és iskola szorosan együtt 
• Csak akkor van eredmény, ha ugyanazok a 

módszerek, elvárások 
• Iskolai feladatok: Szülők irányítása, segítése 
• Módszerek átadása 
• Nyitott intézmény: szülőknek lehetőség a 

betekintésre, a gyermeket ellátó 
szakembereknek feladata az  otthoni ellátás 
segítése 



Szülők és pedagógusok 

• Minden tudást és  segítést megosztani, de 
vigyázzunk a tekintélyünkre 

• Szülőklubok, meghívott szakértők, külső 
munkatársak, hivatalos ügyek intézésének 
tanácsadása, fogadó órák, írásbeli ismertetők 
kézbeadása az alkalmazott módszerekről 
 



Szakember utánpótlás 
•  Veszélyek: szociális és oktatási szakember 
•  Bérezésben nyíló olló 
• Pedagógus és pedagógiai munkát segítők 

bérrendezés 
• Szakirányú végzettségű gyógypedagógus 
• Hol képeznek csak? milyen létszámban? 

Mennyien maradnak a pályán?  
•  Elkötelezettek segítésére terv, megoldás: 

területen eltöltött idő, intézmény ajánlásának 
beszámítása 



A mi iskolánk 

• Három helyszín, pici iskolák:  
• Marcali 3csoport, és egyéni fejlesztősök 
• Siófok  2 csoport, és egyéni fejlesztősök 
• Pécs 1 csoport, és egyéni fejlesztősök 
• Nagyon kicsi alapterületű intézmények, tanári, 

igazgatói iroda egy helyiség, csoporttermek 
szűkösek: pedagógusok gyógypedagógiai 
asszisztensek lelkesek. 



…a napi rutin 

• Csoportfoglalkozások, témahetek 
• Logopédia foglalkozás, TSMT, 

szomatopedagógia, állatasszisztált terápia, 
autizmus specifikus külön fejlesztések: 
babzsákfoglalkozás 

• Nagyon lelkiismeretes védőnő 
•  Jó kapcsolatok a gyermeket ellátó 

intézményekkel, társintézményekkel 



Bepillantás képekben  
mindennapjainkba 

 
•  Hogyan  indult a külön iskola Marcaliban? 
•  Mivé lett? 
• Képek siófoki iskolánk éltéből 

 



Siófoki reggeli kör 



Születésnap 



Kosárlabdázunk 



Egy kis lazulás 



Ábrázolás-alakítás: mert gyúrmázni jó 



Autizmus spektrum zavar: 

• Heterogén élethosszig tartó idegrendszeri 
fejlődési állapot viselkedésbeli eltérésekkel, 
melyek érintik a szociális kommunikációt és a 
rugalmas viselkedésszervezést 

• Diagnosztikus triász: 
 Kölcsönös szociális kapcsolatok károsodása 
Kommunikáció minőségi zavara 
Beszűkült, sztereotip tevékenység, érdeklődés 

 



Ami  a legfontosabb: 

• Szemléletváltás:  
• Autizmussal él a gyermek, ehhez kell 

igazítanunk a fejlesztését 
•  Előre bejósolható, biztonságos, kiszámítható, 

ha lehet állandó környezet: személyek, tárgyak 
helyszínek. 

•  Vízuális támogatás,: 
napirendek,kommunikációs kártyák, PECS 
folyamatábrák, AAK-s eszközök. 
 
 



Mikulást várunk fizikai promttal 



Csak azt hallommeg, amit szeretnék: 
így pihenek 



Kizárom a zajokat 



Pörgetek, kocogtatok 



Sorba rakom az „ebédem” 



Mézes sütit szaggatok, de nem érek 
hozzá 



Szabálykártya: Csak felnőttnek 
szabad… 



Napirend képekben, és választó tábla 



Írott napirend 



Tevékenység jelzése tárgyakkal 



Érzelmek közlése 



Napirend: ábrák és fényképek 



Konklúzió 
• Fontos társadalmi kérdés, több figyelem, szakértelem, 

kevesebb közöny! 
• Odafigyelés! Talán elcsépelt, fontos fogalmak:     

SZERETET! IDŐ! 
• Még egy kis film: Autizmus spektrum zavarral is 

lehetünk boldogok: KIK?  
• Pedagógusok, szülők, gyermekek, csak össze kell 

fognunk, empatikusnak, megértőnek, és jól 
felkészültnek kell lennünk. 

         Köszönöm,  hogy meghallgattatok!  
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe kis összeállításunkat 

rólunk! 




