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BEVEZETÉS

Amikor egy család azzal szembesül, hogy
gyermekük fejlődése eltér a többségétől,
mert azt tapasztalják, hogy bizonyos területeken nem, vagy egészen másképp fejlődik, mint a többi kisgyermek a környezetünkben, nagyon nehéz időszak kezdődik
az életükben. Amíg az eltérő fejlődésre, a
furcsa viselkedésre magyarázatot találnak,
több hónap is eltelhet és gyakran újabb hónapokat kell várni, amíg szakszerű diagnózishoz jutnak. Ha azonban a diagnózis autizmus spektrum zavart állapít meg, akkor
sajnos itt még nincs vége a bizonytalanságnak, kétségbeesésnek és zavarodottságnak, ezért sok szülő éli meg kifejezetten
traumatikusnak ezt az időszakot. Hirtelen
rengeteg információt kell feldolgozni, fejlesztési lehetőségeket keresni, különböző
módszereknek utánanézni, rengeteget tanulni egy számára eddig ismeretlen területről, és közben továbbra is gondoskodnia
kell gyermeke gyakran egészen különleges szükségleteiről. Az interneten rengeteg ellentmondásos információ elérhető;
van, aki az egyik módszerre esküszik, míg
mások talán éppen valami azzal ellentétesre. Ezt a nehéz, gyakran kétségbeejtő
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helyzetet jól ismerem, hiszen évekkel ezelőtt mi is keresztülmentünk ezen a nehéz
időszakon, miközben autizmussal érintett, súlyos elmaradásokat mutató kisfiunk
számára kerestük a megfelelő fejlesztési
lehetőséget. Végül azt a módszert, amivel
a gyermekünk évek egy helyben toporgása után végre látványosan fejlődni, tanulni
tudott, akkor még csak külföldön találtuk
meg. Az alkalmazott viselkedéselemzés
(ABA) terápiás rendszerének köszönhetően
ugyanis gyermekünk látványos fejlődésen
ment keresztül. Az ő eredményei végül arra
indítottak, hogy külföldön megtanuljam
és itthon mások számára is hozzáférhetővé tegyem azt a tudományosan is igazolt
módszert, amely a tanulást az ő számára is
értelmezhetővé, élvezhetővé és eredményessé tette.
E kiadvány célja, hogy ezt az igazolt
eredményei ellenére itthon még kevéssé ismert tudományt és a tudományos
eredményekre támaszkodó módszert az
érdeklődő szakemberek és az érintett
szülők számára bemutassa.
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MI AZ ABA?

Az ABA (Applied Behavior Analysis), azaz az
Alkalmazott Viselkedéselemzés egy olyan,
Magyarországon még intézményes háttérrel nem rendelkező tudomány, amely az
emberi viselkedés szabályszerűségeit kutatja és elemzi hosszú évtizedek óta. A legismertebb kutatóközpontok az Egyesült Államokban vannak, olyan neves egyetemeken,
mint a Columbia, a PennState, a Cornell
vagy a Rutgers University. A viselkedéselemzéssel foglalkozó kutatók arra a kérdésre keresik a választ, hogy az egyén és a
közösség tagjai miért választanak bizonyos
helyzetekben bizonyos viselkedésformákat,
és milyen körülmények között választanak
egy másikat? Vajon a körülmények megváltoztatásával hogyan befolyásolható az
egyén viselkedése? A kutatóintézetekben
zajló tudományos megfigyelések és vizsgálatok eredményét évtizedek óta igyekeznek a viselkedéselemző szakemberek
a tanulási, tanítási folyamatok megértésére
és ezzel egyidejűleg a tanítás hatékonyságának növelésére is felhasználni. Különösen
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nagy jelentősége van ezeknek az eredményeknek olyan tanítási területeken, ahol a
hagyományos oktatási módszerekkel csak
nagyon mérsékelt eredmény érhető el. Mivel az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek oktatása is ilyen területnek számít
sok esetben, a viselkedéselemzésen alapuló módszerek hatékonysága itt különösen
látványos és tudományos eszközökkel is
igazolt. Az autizmus esetében ugyanis, a ma
elérhető számos fejlesztési lehetőség közül,
kétségkívül a megfelelő szakértelemmel
végrehajtott ABA-terápia hatékonyságát
igazolja a legtöbb nemzetközi tudományos
folyóiratban publikált tanulmány és vizsgálat. Olyan országokban, ahol ez a módszer
már elterjedtebb gyakorlat mind a korai
fejlesztésben, mind a nagyobb gyermekek
fejlesztésében és tanításában, az érintett
szülők elégedettségét mérő vizsgálatok is
ugyanezt az eredményt támasztják alá: a
legtöbb szülő az intenzív viselkedésterápiás
beavatkozás során tapasztalta a legkomolyabb előrelépést gyermeke fejlődésében.
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VISELKEDÉSELEMZÉS
ALAPOK

Az alkalmazott viselkedéselemzés elméleti alapjait az 1930-as évektől kezdve egymás után megjelenő munkáiban B.F. Skinner amerikai kutató fektette le, akit ma is
e tudomány alapítójaként tisztelnek, azzal
együtt, hogy az azóta eltelt évtizedek során
az alapelvek értelmezése természetesen
sok esetben átalakult, illetve újabb ismeretek egészítették ki azokat. Az alapelvekből következő módszerek is folyamatosan
fejlődnek, napjaink kutatási eredményeire
támaszkodva alakulnak egyre tovább.

nálható keretet adnak az emberi viselkedés
megfigyeléséhez, elemzéséhez és értelmezéséhez. Az alkalmazott viselkedéselemzés célja, hogy azokat a készségeket,
amelyek az egyén boldogulásához, elégedettségéhez és társadalmi beilleszkedéséhez szükségesek, minél hatékonyabban
tanítsa, azokat a viselkedésformákat pedig,
amelyek károsak, veszélyesek és társadalmi beilleszkedést akadályozzák, szociálisan elfogadhatóbb, biztonságosabb
viselkedésformákra cserélje a tanuló eszközkészletében.

Megfigyelései és az általa kidolgozott alapelvek többsége azonban máig is jól hasz-

Ehhez alapvetően a következő kérdések
tanulmányozásán keresztül jutunk el:

Milyen szabályszerűségek
mentén alakulnak
ki bizonyos
viselkedésformák?

Hogyan befolyásolja
a környezet az egyén
viselkedését és fordítva?

Hogyan történik a
tanulás? Mely tényezők
befolyásolják a tanítás
hatékonyságát?

3.1.1 A megerősítésről

3.1. A viselkedés
szabályszerűségei
(az ABA Alapelvei)
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A legfontosabb alapelv a viselkedéselemzésben annak felismerése, hogy a viselkedés soha nem történik a környezetből (ez
lehet külső vagy belső környezet is) érkező
előzmények és következmények nélkül,
melyek meghatározóak a viselkedés jövőbeli előfordulására, gyakoriságára vagy ép-

pen hiányára nézve. Bármilyen előzmény
is vált ki azonban valakiből egy adott viselkedést, nagyon fontos tudni, hogy ezt a bizonyos viselkedést az illető a jövőben attól
függően fogja egyre többször – vagy éppen ellenkezőleg, egyre ritkábban– választani, hogy közvetlenül a viselkedést követően milyen élmény érte az adott szervezetet.
Ha az élmény számára pozitív visszajelzést
ad, ha valamit elért vele, ami számára fontos, vagy más módon azt jelezte a szervezete számára, hogy ez a viselkedésforma
az adott helyzetben célravezető („megéri”), akkor nagy valószínűséggel a jövőben
egyre gyakrabban fogja ezt a viselkedést
alkalmazni. Ezt a hatást megerősítésnek
nevezzük. Amilyen sokszínű az emberi viselkedés, nagyon egyéni lehet, hogy kinek
mi számít megerősítőnek: ami az egyik
embernek finom, a másik soha többé a
szájába sem veszi; ami az egyik embernek
kellemes, valaki más számára egyenesen
visszataszító lehet; ami az egyik embernek
tetszik, egy másik határozottan csúnyának
találhatja. Ezért csak úgy tudjuk megállapítani, hogy egy gyermek számára mi számít
megerősítőnek, ha a viselkedését megfigyeljük és elemezzük. Azt ugyanis nagyon
fontos tudni, hogy csak akkor tudunk bárkit
(autizmussal élő gyerekekre ez különösen
igaz) hatékonyan tanítani, ha ismerjük és
elfogadjuk, hogy az ő számára egyénileg
mi számít megerősítőnek. Hiszen a tanítás
során a célunk nem más, mint hogy az általunk tanított viselkedésmintát a gyermek
a jövőben egyre többször alkalmazza! Ha
egy adott viselkedés jövőbeli előfordulását
az növeli, hogy megerősítő következmény
követi, akkor bármi is legyen a gyermek
számára megerősítő élmény, azt kell a tanulás következményévé tennünk, ha azt

szeretnénk, hogy egyre többet, egyre több
mindent tanuljon.
Például: Marci 3 éves volt, amikor először
találkoztam vele, a család pár héttel korábban vette át a szakvéleményt, amely autizmus spektrum zavart állapított meg nála.
Még nem beszélt, hangokat sem igazán
hallatott játék közben, csak akkor kezdett
sírni, ha valamit el akart érni, meg akart szerezni; de nem volt rá más eszköze, mint a
sírás, hogy ezeket a vágyait szülei tudtára
adja. Az első találkozásunk során arra szerettem volna rájönni, hogy mit szeret igazán
játszani, minek örül, mivel lehet a későbbiekben motiválni. Kiderült, hogy nagyon szereti a játékautóit sorba rendezgetni, láthatóan pontos terv volt a fejében arról, hogy mi
az autók helyes sorrendje, és hosszasan,
elmélyülten tudott azon dolgozni, hogy ez
az ideális sorrend a szőnyegen kialakuljon.
Mivel én is egy játékokkal teli bőrönddel
érkeztem, az általam felkínált játékok közül egy műanyag golyópálya tetszett meg
neki, amelyen különböző színű és anyagú
golyókat lehetett lecsúsztatni és figyelni. Itt
is fontos volt neki, hogy a golyók egy bizonyos sorrendben guruljanak le.
Ebből látszott, hogy Marci számára megerősítőként használhatunk kisautókat, de
csak meghatározott sorrendben adogatva
azokat, és golyókat is, attól függően, hogy
éppen mivel van kedve játszani. Eleinte
egyszerűen csak segítettem neki, mindig
olyan autót adtam, amire szüksége volt, és
a golyókat is összeszedtem és egyenként
adogattam a pályához. Hamar összebarátkoztunk. A következő lépésben, több óra
feltétel nélküli közös játék után nekiláttam,
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nítás felé. Az első cél egyszerű utasítások
követése (pl. adj egy pacsit!), és az utánzás
tanítása volt, ezért a délután folyamán úgy
alakítottam a közös játékot, hogy az összes
golyó nálam legyen és Marcinak egy pillanatra rám kelljen néznie, amikor a következő golyót keresi. Ez a pillanat, amikor a
gyermek keres, vár, szeretne tőlem valamit,
ez a tanítási pillanat. (Amikor én szeretném,
hogy ő tanuljon, az sajnos nem tanítási
pillanat, csak a saját akaratom próbálnám
keresztülvinni, a legtöbbször teljesen hiába vagy csak nagyon korlátozott sikerrel.)
Egyszer csak egy pillanatra megállítottam
a tevékenységet, odébb húztam a kezem
a golyóval és kértem egy pacsit. Marci nem
igazán értette, mit szeretnék, ezért nagyon
gyorsan felemeltem a kezét, segítettem,
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hogy az én kezembe csaphasson, és mire
felocsúdott, már nála volt a golyó, mi pedig
hangosan örültünk, dicsértük a szüleivel:
De szép pacsit adtál! Meglepett arcocskájából arra következtettem, hogy ilyesmit
gondolhat: Szóval ez egy pacsi volt? Mindegy, kaptam érte golyót és még örülnek is
a szüleim. A következő pár golyó után ezt
a folyamatot megismételtük, először ismét
egy pacsit kértem, most már alig kellett
segítenem, egyre jobban értette, hogy mit
szeretnék és mivel mindig gyorsan meg is
kapta a következő golyót (sőt, ha még kevesebb segítséggel sikerült a pacsi, még
több golyót kapott) nem tanúsított ellenállást a tanítással szemben, pedig korábban
hiába kértek tőle ilyesmit. Ezután még jó
pár golyót lecsúsztattunk közösen, majd

„A megerősítéssel ellentétben,
ha a gyermeket egy adott
viselkedést követően olyan
következmény éri, ami számára
nem hoz eredményt vagy más
okból visszatetsző, netán
elrettentő, akkor azt a viselkedést
a jövőben várhatóan egyre
kevesebbet fogja választani.“
ismét távolabb tartottam a kezem a következő golyóval és azt kértem: csinálj így! És a
magasba emeltem a kezem. Mivel tudtam
róla, hogy nem szokott utánozni, nem vártam sokat, szinte azonnal át is nyúltam és
megemeltem a kezét, mintha csak ő emelte volna ugyanabba a pózba, mint amit én
mutattam. Azonnal megkapta a következő
golyót és nagyon megdicsértük, őszintén
örültünk neki: De szépen utánoztál! Hát te
ilyen ügyes fiú vagy? Ismét kicsit meglepődve nézett körül, de látta, hogy a szülei
örülnek, a mozdulat nem volt fáradtságos,
hát nem bánta a dolgot. Ezt folytattuk addig, amíg késő délutánra el nem unta a
golyópályát, de addigra 10–12 alkalommal
volt lehetőségünk az utánzást gyakorolni, a szülők pedig másnap is folytatták a
gyakorlást. Így végül két nap alatt sikerült
Marcinak ezt a nagyon fontos alapvető
készséget megtanítani a saját megerősítőit
használva, azáltal, hogy azokat az új, tanítandó viselkedés következményévé tettük. Az utánzás nagyon fontos képesség a
gyermekek spontán fejlődése során, azok
az autista gyermekek, akik maguktól valamilyen ok miatt nem kezdenek el utánozni,
rengeteg tanulási lehetőségből maradnak
ki, ezért nagyon gyakran választjuk ezt a
készséget az első tanítási célok egyikének.

A jó ABA-programok egyik elsődleges célja tehát a gyermek természetes, saját megerősítőit azonosítani, hogy aztán azokat a
megfelelő tanítási tevékenység során a tanulás, a gyakorlás következményévé téve
használhassuk fel a motiválására.

3.1.2 A büntető hatásról
A megerősítéssel ellentétben, ha a gyermeket egy adott viselkedést követően
olyan következmény éri, ami számára
nem hoz eredményt vagy más okból vis�szatetsző, netán elrettentő, akkor azt a viselkedést a jövőben várhatóan egyre kevesebbet fogja választani. Itt is ugyanúgy
érvényes azonban, hogy mindenki számára
más számít kellemesnek és kellemetlennek, másként érzékeljük és másként is értékeljük a következményeket, mint esetleg
más embertársaink.
Például: Dávid magasan funkcionáló, nagyon okos kisfiú, Asperger-szindrómával él.
Gondjai vannak a társas viselkedés szabályainak megértésével és alkalmazásával,
beilleszkedési nehézségekkel is küzd. Matematikából viszont kiugróan tehetséges,
nemrég megnyerte a körzeti matematikaverseny esedékes versenyét. Tanító nénije
annyira örült Dávid teljesítményének, hogy
a verseny másnapján az egész osztálynak
elmesélte Dávid sikerét, akik erre hangosan megtapsolták. A tanító néni nem tudta
azonban, hogy Dávid nem szereti, ha a többiek figyelme ráirányul, szorong a nyilvános
szerepléstől és túl erős zaj számára a taps.
Nem értette, hogy fülére tapasztott kézzel
miért rohan ki a teremből és miért nem indult többé tanulmányi versenyeken.
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Bár nem annak szánta, akaratán
kívül a tanító néni és az osztály
sajnos büntető következményt
biztosítottak Dávid számára.
Szaknyelven büntető hatásnak
nevezzük, ha a következmény
hatására a viselkedés jövőbeli
előfordulása csökken.
Általános szabály ugyanis, hogy
nem az a megerősítés, amit mi
annak szánunk, hanem csak az, ami valóban megerősítőként is működik, tehát
megnöveli annak a viselkedésnek a gyakoriságát, ami után következett. Ugyanez
érvényes a büntetésre is, nem a szándék
dönti el, hogy valóban ilyen következménnyel találkoztunk-e, hanem a hatás!
Mindannyian megfigyelhetjük ezt a jelenséget olyan esetekben, amikor egy szülő
a számára nem kívánatos viselkedés után
megszidja a gyermekét, azonban nagyon
úgy tűnik, hogy ezzel nemhogy nem csökkentette az adott viselkedés jövőbeni előfordulását, hanem még nőtt is a szidással
büntetni kívánt viselkedés gyakorisága!
Ilyenkor egyszerűen arról van szó, hogy
bárminek is szánja a szülő azt a szidást,
vannak olyan gyerekek (ez egyénileg eltérő), akik a szidásban is találnak valami értéket, ami ezért a szülő akarata ellenére a
helyzet megerősítéseként működik. S hogy
mi lehet vajon értékes, azaz megerősítő hatású egy szidásban? Ehhez vizsgáljuk meg
a különböző alapvető funkciókat, amelyeket az emberi viselkedés szolgál.
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3.1.3. Korábban
megerősített viselkedések
törlése / kioltása.
A harmadik lehetséges következményfajta,
ami egy adott viselkedést követhet a megerősítésen és a „büntetésen” túl, igazából az,
ha nem történik semmi. Pontosabban, ha egy
korábban megerősített viselkedés után egyszer csak elmarad a megerősítés, kioltásról
vagy más szóval törlésről (extinction) beszélünk. Ha például korábban az áruházi kuncsorgás, pityergés azt az eredményt hozta,
hogy a gyermek végül mégis megkapta a kívánt édességet, vagy ha nem azt kapta meg,
helyette esetleg kapott valami mást, akkor
ha ezen egy nap a szülők változtatni szeretnének és kategorikusan nemet mondanak
gyermekük minden kérincsélésére és pityergésére, akkor tulajdonképpen egy „törlést”
hajtanak végre. Ezzel azonban számos probléma adódhat, ezért igazából nem ajánlatos
akármilyen körülmények között hirtelen változtatni a következményeken. Nem jellemző
ugyanis, hogy (a fenti példánál maradva) az

a gyermek, aki megszokta, hogy pityergése
finom falatokat hoz neki, hirtelen felhagy ezzel a módszerrel, amikor először nemet mondanak neki. Ellenkezőleg, mindannyian úgy
működünk, hogy ha valami hirtelen nem úgy
történik, ahogy eddig történt, akkor az eddig
megszokott és bevált viselkedés intenzitását
növeljük meg, nem pedig új viselkedésforma
után nézünk. A korábbi pityergés valószínűleg egyre erősebb sírásba, akár tombolásba
is fordulhat, amit már nem biztos, hogy egy
zsúfolt áruház „közönsége” előtt minden
szülő rezzenéstelen arccal, higgadtan tud
kezelni. Fennáll a veszélye, hogy valahol
félúton beadja a derekát és mégis vesz valamit a hisztiző gyermek megnyugtatására.
Ezt mindannyian megértjük; aki próbált már
kisgyermekkel vásárolni, valószínűleg átélt
már hasonlót. A szülők fején valószínűleg
a „hagyd magad, előbb szabadulsz” gondolatsor suhanhat át, és a rövid ideig beálló
csend is elég megerősítő számukra ahhoz,
hogy ezt a megoldást válasszák. Ezzel azonban nagy valószínűséggel csak rontottunk az
eredeti helyzeten, a gyermekek ugyanis hamar rájönnek, hogy a kis pityergés hatásfokát
messze meghaladja egy igazi tombolásé,
több figyelmet kapnak, kevesebb ideig kell
kunyerálni, tehát valószínűleg a jövőben előre haladva azt tapasztaljuk, hogy egyre több
ilyen komolyabb hangerővel járó helyzetbe
kerülünk az áruházi vásárlásaink során.
Éppen ezért ezt az eljárást nem ajánljuk „házi
használatra” addig, amíg nem lehetünk benne biztosak, hogy a változást végig is tudjuk
vinni, miközben mindenki nyugodt és biztonságban marad. Ha súlyosan veszélyes, agresszív, önveszélyeztető viselkedést szeretnénk megváltoztatni, mindenképpen fontos
képzett viselkedéselemző szakember be-

vonása, hiszen a helyzet akárcsak átmeneti
romlása is komolyan veszélyes lehet vagy a
gyermekre vagy a környezetére nézve.

3.2. A viselkedés
lehetséges funkciói
3.2.1 Figyelem
Röviden összefoglalva, a legtöbb tevékenységünk, viselkedésünk csak néhány alapvető funkciót szolgál. Az egyik ilyen alapvető
szükségletünk, amelynek eléréséhez rengeteg fajta viselkedést választhatunk, az az
igény, hogy figyeljenek ránk. Gyermekek
számára különösen értékes az őket ellátó
felnőtt figyelme, hiszen kisbaba koruk óta
megszokták, hogy bármilyen szükségletük
van, ahhoz az első lépés az, hogy magukra kell vonniuk a felnőtt figyelmét. A kisbaba
ezt sírással teszi, majd hamar megtapasztalja, hogy a figyelem nagyon értékes, hiszen a
felnőttek csak akkor tudják kitalálni, hogy mi
a baba baja, igénye, ha először odalépnek,
megfigyelik, nem fázik-e, megvizsgálják a
pelusukat stb. Embertársaink ránk irányuló figyelme felnőve is komoly érték marad,
nagyon fontos mindenki számára az elismerés, a figyelem. Ezt az is jól bizonyítja, hogy a
társadalom egyik legkomolyabb büntetése
ennek a figyelemnek a teljes megvonása,
amit a magánzárka jelent.

„Természetesen nagyon sok
mindent azért teszünk, hogy
megszerezzük azokat a kézzel
fogható dolgokat, amikre
szükségünk van az életünk során.“
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3.2.2 Kézzel fogható dolgok
megszerzése
Természetesen nagyon sok mindent azért
teszünk, hogy megszerezzük azokat a kézzel fogható dolgokat, amikre szükségünk
van az életünk során. Kisgyermekek esetében itt elsősorban enni- és innivalóra, játékokra gondolhatunk, a felnőttek pedig hihetetlen összetett és folyamatosan bővülő
cselekvéssorokat, viselkedéseket tanulnak
meg, hajtanak végre és választanak újra és
újra azért, hogy egy pénz nevű eszközhöz
jussanak, amiért amivel aztán más kézzel
fogható dolgokat szereznek meg.

3.2.3. Kibúvó
A harmadik funkció, ami sok viselkedésforma megjelenéséért felelős, az úgynevezett
„kibúvó” funkció. Ez azt jelenti, hogy valamit
azért csinálunk, hogy valamilyen számunkra kellemetlen ingertől (zajtól, fénytől, hidegtől stb.) vagy kellemetlen helyzettől
megszabaduljunk. Ezt a funkciót azonosítani egy picit több gyakorlatot igényel,
mert nagyon változatos és egyéni módon
tudunk egy helyzettől megszabadulni. Például gyakori szokás még ma is bizonyos
iskolákban, hogy a rendetlenkedő, hangoskodó gyermeket kiküldik az osztályteremből. Ha ez a következmény hosszú
távon nem oldja meg a helyzetet, hanem
azt tapasztaljuk, hogy a gyermek akkor is
egyre többet rendetlenkedik órán, ha tudja,
hogy ezért esetleg ki fogják küldeni, akkor
bátran kiindulhatunk abból, hogy a folyosón töltött idő számára több megerősítést
ad, mint a matematikaórán való részvétel.
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Ilyenkor nagyon is elképzelhető, hogy a
„kellemetlen inger”, amitől a gyermek szeretne megszabadulni, valószínűleg maga
a matematikaóra, és ennek eszköze a rendetlenkedés.

3.2.4. Önstimuláció
A negyedik alapvető kategória, illetve
funkció, ami autista gyermekek esetén
akár sok furcsa viselkedésre magyarázatot
adhat, az az „önstimulációnak” vagy „automatikus megerősítésnek” nevezett funkció. Akkor beszélünk erről a lehetőségről,
ha a megfigyeléseink azt mutatják, hogy
ezt a viselkedést a gyermek (vagy felnőtt)
mások reakcióitól függetlenül, csak azért
csinálja, mert az neki önmagában jó, kellemes, örömet szerez. Azért is hívják „automatikus megerősítésnek”, mert az ilyen
viselkedéseket akkor is választjuk, ha nem
lát minket más, a megerősítés ugyanis
nem a külvilágtól, másik embertől függ és
érkezik, hanem a szervezet magának okoz
ezzel örömet. Ilyen lehet például a pörgés,
pörgetés vagy éppen a repkedő kézmozdulatokban való elmerülés. De ugyanúgy
ide sorolható, ha valaki például nem azért
megy el futni, hogy mások megdicsérjék,
hanem azért, mert a mozgás neki önmagában is örömet okoz, még ha azt senki
sem látja és nem is tud róla.
Miért fontos megvizsgálni, hogy egy-egy
viselkedés a fenti funkciók közül melyiket
szolgálja autista gyermekek fejlesztése
esetén? Azért, mert kommunikációs eszközök hiányában vagy azok korlátai miatt ők
gyakran szavakkal nem tudják elmondani,
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hogy mit miért csinálnak. Jobb eszközök
híján céljaikat esetleg olyan viselkedésekkel érik el, amelyek viszont hátráltatják
a beilleszkedést, a tanulást, a közösségi
életet. Ha szeretnénk nekik ezek helyett az
előnytelen viselkedésformák helyett jobbat
tanítani, akkor nagyon fontos, hogy értsük,
mit is szerettek volna elérni, mik a valós
igényeik, hiszen csak ezek ismeretében és
tiszteletben tartásával várhatjuk el, hogy az
általunk javasolt, társadalmilag jobban elfogadott viselkedésformákat válasszák az
eddigiek helyett.

3.3 Viselkedésnapló
– minta
Problémás viselkedés esetén az alábbi
egyszerű napló rendszeres kitöltésével
és elemzésével sokkal jobban megérhetjük azon gyermekek viselkedését is, akik
még nem tudják szavakkal megindokolni
érzelmeiket, cselekedeteiket.
A napló kitöltésekor arra érdemes figyelni,
hogy minél objektívabban írjuk le, hogy mi
történik. Az a cél, hogy olyasvalaki is minél
pontosabban maga elé tudja képzelni az
Dátum
időtartam
2012. 04. 11.
9:25

Körülmények

Előzmény

Viselkedés

Következmény

Funkció

Anya régóta
telefonál.

Tomi odavitt egy
játékot anyához,
hogy játszanak
együtt, de Anya
nem, figyel rá.

Tomi kiabálni kezd
és tárgyakat dobál
anya felé.

Anya leteszi a
telefont.

Figyelem

Ebéd

Petinek meg
kellene ennie a
húslevest.

Kiborítja a tányért,
közben kiabál.

Megkapja leves
evés nélkül
a másodikat.

Kibúvó

kb. 2 perc

2012. 04. 11.
12:00

eseményeket, aki nem volt jelen, amikor
megtörténtek. Az előzmény rovatba egyszerűen azt kell írni, ami a problémát okozó
viselkedés előtt közvetlenül a gyermekkel,
vagy a környezetben történt. Nem kell az
általunk elképzelhetőnek tartott okokat keresni. Ha úgy látjuk, hogy nem történt a viselkedés előtt semmi, akkor írjuk le, amit a
külső megfigyelő láthatott aznap, akkor, ott
a helyszínen: hol állt/ ült a gyermek, milyen
fények érték, milyen zajok hallatszottak stb.
Gyakran éppen az vált ki egy adott viselkedést, hogy „nem történik semmi”. A viselkedés rovatba az adott viselkedés minél
pontosabb, kézzelfoghatóbb leírása kerüljön, ne írjunk olyanokat, hogy „Peti hirtelen
agresszív lett” (mert sokféleképpen lehet
agresszívnak lenni), hanem inkább konkrétan azt, hogy „felpattant és bokán rúgta
testvérét”. A következmény rovatba pedig a
környezetet, azaz legtöbbször a szülő, gondozó vagy éppen a testvérek reakcióit kell
leírni az adott esetre. Bármit is mondanak,
csinálnak, reagálnak ugyanis a környezetében élők a viselkedésre, rá nézve ez lesz
a tette következménye. (Pl. anya rákiabált:
Ne bántsd a húgodat!). A funkció rovatot
legtöbbször az elemzést végző szakember
tölti ki az adatok alapján, de persze ha van
meglátásunk, érdemes odaírni azt is.
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04

AZ ALAPELVEK FELHASZNÁLÁSA
A FEJLESZTÉSBEN,

AZ ABA
TANÍTÁSI
TECHNIKÁI

E kiadvány terjedelme nyilván csak rövid bepillantást enged abba a rendkívül
gazdag eszköztárba, amit az elmúlt évtizedek során a viselkedéselemzéssel
foglalkozó kutatók és gyakorlati szakemberek összeállítottak és publikáltak.
Igyekszem azonban a leglényegesebbeket röviden bemutatni.

4.1. Pairing
Mivel nagyon fontos, hogy a fejlesztő foglalkozások oldott, elfogadó hangulatban
történjenek, ez a leghatékonyabban az ún.
pairing eljárás tudatos és rendszeres alkalmazásával érhető el. A pairing (azaz párosítás) elnevezés a viselkedéstudomány egyik
ismert jelenségéből, az ún. „inger-inger párosítás” elméletéből alakult ki, és igazából
azt jelenti, hogy önmagunkat „párosítjuk” a
gyermek megerősítőivel, azaz kedvelt tárgyaival, játékaival és tevékenységeivel. Célunk, hogy a gyermeket tanulásra fogékony,
motivált állapotba hozzuk. Általános szabályai: figyeljük meg és fogadjuk el a gyermek
érdeklődését, bármilyen furcsának is tűnnek azok időnként vagy eleinte. Azokba a
tevékenységbe próbáljunk meg bekapcsolódni, amelyeket ő választ és örömmel fogad, úgy, hogy az jelenlétünkkel még jobb,
a gyermek számára még élvezetesebb,
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szórakoztatóbb legyen. Fontos, hogy úgy
érezze, velünk játszani jobb, mint egyedül!
Ehhez lényeges, hogy ne tegyünk fel kérdéseket (különösen nem-beszélő gyerekek
számára lehet ez frusztráló), ne adjunk utasításokat, használjunk leíró, elbeszélő nyelvet, meséljünk neki arról, amit csinálunk és
jelezzük felé, hogy nem várunk el tőle teljesítményt, elfogadjuk őt annak és olyannak,
amilyen. Ezzel azt üzenjük felé: Úgy vagy jó
nekem, ahogy vagy! Ahogy te játszol, az nekem is jó!
Ez az eljárás, ami igazából egy elvárások
nélküli közös együttlétet, játékot jelent,
egyrészt motiválttá teszi a gyermeket a
foglalkozáson való részvételre, hogy keresse a vele foglalkozók társaságát, másrészt
arra is kiválóan alkalmas, hogy folyamatosan új és hatékony megerősítőket hozzunk
létre és fedezzünk fel együtt, amit a tanítás
során is használhatunk.

A pairing és a közvetlen, ún. „direkt tanítás”
arányával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy eleinte általában azt szoktuk javasolni, hogy az együtt töltött idő kb. 70%-át
a kötetlen és kérdésektől, elvárásoktól, új
feladatoktól mentes pairing–helyzet töltse ki, és 30%-ot tegyen ki az a rész, ahol a
gyermeknek viszont követnie kell a tanítási
instrukciókat, akár valamilyen kérdést te-

szünk fel, akár azt kérjük, hogy utánozzon
minket, vagy éppen valamilyen párosítós
feladatot végezzen el, hogy csak pár példát említsünk. (Figyeljünk arra, hogy csak
olyat kérdezzünk, amire biztosan tudja a
választ. Ha még nem beszél, NE tegyünk
fel olyan kérdést sem, amit aztán mi megválaszolunk helyette.)

Célszerű a foglalkozásokat pairinggel kezdeni és azzal is zárni, ezzel ugyanis azt
érjük el, hogy a gyermek már előre várja a következő foglalkozást.

4.2. „Hibamentes tanulás”
Az ún. hibamentes tanulás (errorless learning) igazából egy olyan tanítási módszer,
ami lehetővé teszi azt, hogy a hagyományos tanítási technikákkal nagyon nehezen
tanítható, nehezen bevonható gyerekek is
sikerélményként éljék meg a tanulási folyamatot, teljesen függetlenül a képességeiktől vagy más limitáló tényezőktől. Kifejlesztői
felismerték ugyanis, hogy az autizmussal
érintett gyerekek tanulásának egyik legkomolyabb gátja az, hogy a hagyományos
szülői vagy pedagógiai módszerekkel már
nagyon korán rengeteg kudarcélmény éri
őket, ezért hamar megtanulják, hogy a tanulásra, mint elkerülendő feladatra tekintsenek. Bár sokszor nem tudják szavakkal
kifejezni, már kora gyermekkoruktól az a
tapasztalat uralja az érzéseiket, hogy „nekem ez nem megy!”. Az viszont szinte általánosságban kijelenthető, hogy nem szeretünk olyan dolgokat hosszasan gyakorolni,
amikről az az alapvető élményünk, hogy
„nekem ez nem megy!”. Azokból lesz sikeres versenyző az élet bármely területén,

akik ügyesek, akiknek hamar sikerélményük
lesz például valamilyen sportágban, kicsit
ügyesebbnek érzik magukat az átlagnál és
ez az élmény motiválja aztán őket, hogy
minél többet gyakoroljanak, minél tovább
tökéletesítsék a tudásukat. Nagyon ritkán
lesz több ezer óra gyakorlás után olimpiai
bajnok olyan gyerekekből, akik az első pár
próbálkozás során kifejezetten ügyetlennek,
tehetségtelennek tűntek egy területen, és
akiknek ezek az első próbálkozások semmilyen örömöt nem okoztak. Az autizmussal
érintett gyerekek sem kapnak kedvet ahhoz,
hogy olyan, számukra nehéz készségeket
gyakoroljanak, amik a környezetükben élő
többi gyereknek szemlátomást semmilyen
nehézséget nem jelentenek. Míg a többség
szinte automatikusan, „magától” tanul meg
beszélni, kommunikálni, ők gyakran úgy
gondolnak erre a képességre, hogy „nekem
ez nem megy” és ezért nem is motiváltak a
terápiás helyzetekben ennek hosszas gyakorlására, holott szerencsétlen módon pont
erre lenne a legnagyobb szükségük.
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Ahhoz, hogy ebből az ördögi körből kiléphessünk, egy olyan eljárásra van szükség,
ami szinte minden körülmények között
biztosítani tudja, hogy a gyermek sikeres
lehessen a feladataiban, ne érje kudarc,
ne hibázhasson, ami frusztrációhoz vezetne. Ezért hívják az alábbi eljárást hibamentes tanulásnak.
A menete a következő lépésekből áll: Először is fontos, hogy eleinte csak olyan tanítási utasítást adunk a gyermeknek, aminek
a teljesülését azonnal és fizikailag segíteni
tudjuk. Például nagyon hasznos dolog, ha
utánozni tanítunk egy arra eddig képtelen
kisgyermeket, hiszen ezzel a kooperáció
fejlesztésén túl eszközt adunk neki arra
is, hogy később spontán, a kortársaitól, a
környezetétől is tanulhasson. Ilyenkor azt
az utasítást adjuk neki, hogy „csinálj így”,
és mondjuk a fél karunkat a magasba lendítjük (bármilyen könnyű mozdulat utánzásával lehet kezdeni). Ha itt arra várnánk,
hogy a gyermek ezt utánunk csinálja, máris
frusztráció-veszélyes helyzetbe kerülnénk.
Ehelyett amint kimondtuk az utasítást és
megmutattuk a mozdulatot, azonnal átnyúlunk és gyengéden megfogjuk a karját és a magasba lendítjük. Így a gyermek
tulajdonképpen teljesítette a kérésünket
(még ha segítséggel is), ezért azonnal meg
tudjuk dicsérni és jutalmazni. Mivel ez a
folyamat nem igényelt tőle nagy erőfeszítést, de azonnali jutalomhoz vezetett, máris
egy fokkal ügyesebbnek érezheti magát
tőle a tanítványunk. Ezután hamar megismételjük az eljárást, megint kiadjuk az utasítást, megint segítünk és ismét jutalmat
is kap, hangos dicséret is örömnyilvánítás
kíséretében. Ezután még egy hasonló kör
következik, de már egy picit kevesebbet
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segítünk, csak megérintjük a karját vagy
mutatjuk, hogy mit kell csinálnia, annak
függvényében, mennyire látjuk a gyermeken, hogy érti már, hogy mit szeretnénk
tőle és meg is tudja azt tenni. Ezt így folytatjuk mindaddig, amíg azt nem tapasztaljuk, hogy már nem kell segítenünk, az
utasítás kiadása és a mi mozdulatunk után
már önállóan is oda emeli a karját, ahová
mi mutattuk. Ezután sorban további mozdulatok utánzását tanítjuk meg ugyanezzel
a módszerrel, úgy, hogy közben a gyermek
végig azt érzi, hogy ő ügyes, mindent meg
tud csinálni, amit kérünk, és együtt örülünk
a tanulási folyamatnak!
A tapasztalat és a szakirodalmi adatok is
azt mutatják, hogy az ezzel a módszerrel,
vagyis folyamatos sikerélmények segítségével tanított gyermekek sokkal szívesebben vesznek részt a terápiás munkában és
szívesebben gyakorolnak olyan készségeket is, amikkel eddig foglalkozni sem voltak
hajlandóak. Ezzel a módszerrel lépésenként aztán szinte bármilyen más képességet is meg tudunk tanítani nekik. A fizikai
segítségnyújtáson kívül természetesen
még rengeteg más lehetőségünk is van
arra, hogy sikeressé és ezáltal motiválttá
tegyük azokat a gyerekeket is, akiket eddig
a kezdeti kudarcok a rendszeres gyakorlástól, tanulástól távol tartottak.
A fent leírt eljárás természetesen csak egy
példa, még rengeteg tudományosan igazolt lehetőség áll az ABA-szakemberek
rendelkezésére, amelyek közül mindig az
adott gyermek szükségleteit figyelembe
véve, egyénre szabottan választanak olyan
módszert, eszközt vagy eljárást, amellyel
tanulását maximálisan segíteni tudják.

4.3.

Adatrögzítés

Az alkalmazott viselkedéselemzés fontos
jellemzője, hogy a terápiás döntéseket
mindig valós adatokra kell alapozni feltételezések, szubjektív vélemények helyett.
Ezért is hívják ezt a tudományt és az ezen
alapuló terápiás beavatkozásokat „evidence based”, azaz bizonyítékokon alapuló
stratégiának. Az adatgyűjtés elsődleges
módja a közvetlen megfigyelés, ami azt
jelenti, hogy amikor egy gyermekkel először találkozunk, igyekszünk minden (akár
magából a diagnózisból fakadó) előfeltételezést félretenni és a gyermek viselkedését minél objektívebben megfigyelni és
dokumentálni. Ez a megfigyelés természetesen a gyermek készségeire is kiterjed,
azokról is részletes adatokat rögzítünk és
a szülők számára jól érthető grafikonokon
is megjelenítünk olyan részképességekre
bontva, mint a kooperáció, a beszédértés,
az utánzás, a beszédprodukció, a vizuális
képességek, az önellátás stb. Ez lesz az ún.

„baseline”, azaz kiindulási szint, ennek alapján készítjük el az első, írásban is rögzített, a
szülőkkel is részletesen átbeszélt fejlesztési tervet. Ez minden területen olyan feladatokat tartalmaz, amelyek a kiindulási szintről könnyen elérhető következő lépcsőfok
elérését célozzák meg. Ha a gyakorlás
hatására ezt a következő lépcsőt sikerült
elérni, akkor újabb feladatokkal megint az
ezután következő lépcsőfokot célozzuk
meg, egészen addig, amíg a gyermek vagy
el nem éri a kortársai szintjét azon a területen (sokszor ugyanis ez történik), vagy egy
olyan szintet el nem ér, ami már az adott
gyermek esetében a minél önállóbb életvitelhez elégségesnek bizonyul.
Ezen a képen (Lásd: Ábra 1.) az egyik lehetséges felmérő rendszer, az ABLLS (Assessment of Basic Language and Language
Skills) egy tipikusnak mondható grafikonja
látható, ahol minden szín egy felmérési időpontot jelöl, és a grafikonon az látható, hogy
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az adott gyermek mikor, melyik felmérés (a
januári, a májusi vagy a novemberi) idején
érte el a tornyokkal jelölt készségcsoportok
egy bizonyos szintjét. Például: az első felméréskor már meglévő, a gyermek által akkor
már használt készségeket sárgával jelölték,
és azokat a készségeket kezdték gyakorolni,
amit ekkor még nem tudtak kiszínezni, mert
nem voltak a gyermek eszközkészletében
tetten érhetőek. A következő felmérés idejére
elért készségek piros jelölést kaptak, a fejlesztési tervben pedig a sorrendben következő
szint készségeinek gyakorlására helyezték a
hangsúlyt. A harmadik alkalommal (ismét pár
hónap elteltével) pedig kékkel színezték ki
azokat a rácsokat, amelyek az addigra elsajátított és akkor már mérhető készségeknek
feleltek meg. Így mindig jól lehet követni a
haladás ütemét és azt is, hogy pontosan mely
területek szorulnak még gyakorlásra.
A korábban bemutatott viselkedésnaplók
adatainak elemzése is egy adatrögzítési
módnak számít, hiszen például kizárólag a
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szülők elbeszélése alapján egy adott viselkedésproblémáról csak szubjektív benyomásokat szerezhetünk. Ahhoz, hogy minél
sikeresebb viselkedésterveket állíthassunk
össze, a naplók több napon, gyakran heteken át tartó adatgyűjtésére van szükség,
hogy a helyzetet minél nagyobb objektivitással átlátva készíthessünk átfogó tervet
egy esetleges beavatkozásra.
Természetesen a fentieken túl, bármilyen
adatrögzítési módot is választ a szakember,
mindig nagy szükség van a szülők együttműködésére és aktív közreműködésére, hiszen ők töltik a legtöbb időt gyermekükkel,
nekik van lehetőségük a legpontosabb adatok megfigyelésére és rögzítésére. A legpontosabb és ezért többnyire a leghatékonyabb viselkedés- és fejlesztési tervek ezért
mindig a viselkedéselemző szakemberek, a
szülők, gondozók, valamint a gyermeket tanító, ellátó pedagógusok szoros együttműködésének eredményeképpen születnek.
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HOVÁ
FORDULHATOK?

Amennyiben többet szeretne az ABA-ról,
illetve az itthon elérhető ABA-terápiás
lehetőségekről tudni, a nemzetközileg
képesített viselkedéselemző szakemberek listáját itt találja:

www.bacb.com
A „Find a Certificant/BCBA” menüpontban
lehet beállítani, hogy mely országban tevékenykedő viselkedéselemzőket szeretné elérni. Európában országonként, az
Amerikai Egyesült Államokban államonként lehet keresni. A felület arra is lehetőséget ad, hogy felvegyük a kapcsolatot a
kiválasztott szakemberrel. A szakemberek
neve mögötti betűjelek a képesítés szintjét jelölik, a BCaBA főiskolai, a BCBA egyetemi szintnek felel meg.

ABA
Magyarország

Hazánkban jelenleg az alábbi szervezetek foglalkoznak ABA-terápiás ellátással:
Szent Lukács Görögkatolikus
Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs
Központ
Debrecen - ABA Program
(Szupervizor: Ujhelyi-Illés Orsolya, BCBA)
GAPS Alapítvány
Budapest
(Szupervizor: Ujhelyi-Illés Orsolya, BCBA)
Kis Lépések Alapítvány
Budapest
(Szupervizorok: Herman Alexandra, BCBA,
Sulyovszki Éva, BCBA)
ABA Magyarország
Budapest
(Békési Edina, BCBA)

Szent Lukács Görögkatolikus
Korai Fejlesztő és
Gyermekrehabilitációs
Központ
Kis Lépések
Alapítvány

GAPS
Alapítvány
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A JÓ ABATERÁPIA
ISMÉRVEI

Végezetül harminc pontban összefoglalhatjuk
itt a szakszerű ABA terápia legfontosabb jellemzőit.

1. A tanuló SZERETI a foglalkozásokat.
2. Szoros együttműködésben történik a
családokkal, lehetőleg a nagycsalád és az
oktatási intézmények bevonásával.
3. A tanuló érdeklődésére és motivációjára
alapozza a tanítást.

16. A jó ABA-programok kiszámíthatóságot és
átláthatóságot jelentenek a gyermek és a
szülő számára is.
17. A tanítás során az oktató azonnali visszajelzést ad a tanuló számára.
18. Hibamentes stratégiák használata jellemzi.

4. Nagy hangsúlyt fektet olyan készségek tanítására, amik a minél önállóbb, függetlenebb
élethez segítik a tanulót.

19. A program felügyeletét, szupervízióját egy
képesített viselkedéselemző szakember
(BCBA) látja el.

5. Strukturált környezetben zajlik.

20. Személyre szabott figyelmet biztosít
a tanulónak.

6. Előre eltervezi, hogy a tanított készségek
hogyan kerülnek adaptálásra és felhasználásra a gyermek természetes környezetében. Ügyel a generalizációra, tehát arra,
hogy az életben nagyon gyorsan alkalmazhatóvá, hasznossá váljanak a tanultak.
7. Hangsúlyt fektet arra, hogy a legszükségesebb készségek rutinszerűvé váljanak
a tanuló életében, ne kelljen hosszasan
gondolkodnia a válaszokon.
8. A játék/szabadidős készségek oktatására és
a társadalmi lehetőségek megkönnyítésére
is figyel.
9. Lehetőséget kínál a megszerzett készségek
gyakorlására, megakadályozza a regressziót.
10. A felmérések az egyénre szabott oktatást
szolgálják.
11. Beszerzi a megfelelő szülői hozzájárulásokat az értékelések elvégzése vagy a viselkedési tervek végrehajtása előtt.
12. Folyamatosan rögzíti a tanulással kapcsolatos adatokat, az előrehaladás ütemét.
13. Az előrehaladást vizuális eszközökkel (grafikonokon) is megjelenítjük.
14. A tanítási program módosításait, változtatásait mérésekre alapozza.
15. Hangsúlyt fektet a viselkedés funkcióinak
meghatározására és az ún. helyettesítő
viselkedés azonosítására.
(A https://www.behaviorbabe.com/quality-indicators oldalról adoptálva.)

21. Az ABA-programok általában intenzívebbek,
mint a hagyományos oktatási megközelítések.
22. Írásban rögzített viselkedésterveket használ.
23. Növeli az aktív tanulói válaszadás lehetőségét. Azon dolgozik, hogy a tanuló minél
több helyes választ adjon.
24. A tudományosan, empirikusan igazolt tanítási technikákra támaszkodik.
25. Interdiszciplináris; együttműködést von
maga után más tudományágakkal, ideértve
a gyermeket ellátó oktatási és egészségügyi intézményeket is.
26. Hangsúlyt helyez olyan készségek oktatására,
amelyek segítségével további készségek épülhetnek ki. (Lavina- effektus elérésére törekszik.)
27. Figyelembe veszi a család, a szülők igényeit is.
28. Önellenőrzési / önmenedzsment technikák
használata elősegíti a tanulók független
életvitelének megteremtését.
29. Az oktatási programokat és a viselkedési
terveket folyamatosan nyomon követik és
frissítik (az előrehaladás mérése alapján).
30. Minél fiatalabb korban kezdődik, annál jobb!
Azonban korhatártól függetlenül, mindig
van lehetőség jelentős életminőség-javulás
elérésére, ezért az ABA kora gyermekkortól
egészen felnőttkorig bármikor alkalmazható
beavatkozási lehetőség.

KÉRJÜK SEGÍTSE ALAPÍTVÁNYUNK MUNKÁJÁT
ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
KÖSZÖNJÜK!
Adószám: 18561438-1-09

ELÉRHETŐSÉGEINK:
www.koraszulottekert.hu
tenyernyicsoda@gmail.com
Szent Lukács Görögkatolikus Korai
Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központ
4031 Debrecen, Lóskúti utca 4.
Mobil: +36 30 172-1041
Telefon: +36 52 742-442

A projekt a Széchenyi 2020
program keretében
a Magyar Állam és
az Európai Unió
támogatásával
valósul meg.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

