
 

________________________  autizmussal él. 
Ez azt jelenti, hogy: 
- nehezebben érti meg a beszédet, mint kortársai, és Önök, 
- nehezebben vagy egyáltalán nem tudja kifejezni amit gondol, akar, 
illetve, amit közölni szeretne a körülötte lévőkkel; 
- nehezen érti, hogy a környezetében tartózkodóknak mik lehetnek a 
szándékaik, elvárásaik; 
- a bejósolhatatlan, kiszámíthatatlan helyzetek óriási feszültséget 
jelentenek a számára. 
Ezekből a nehézségeiből fakadóan nem tud várakozni, gyakran 
viselkedhet a helyzetnek, elvárásoknak nem megfelelően és feltétlenül 
az őt jól ismerő felnőtt/szülő segítségére szorul. 
Kérjük, hogy a gyermeket/fiatalt NE VÁRAKOZTASSÁK és engedjék 
meg, hogy a vizsgálaton/beavatkozáson a szülő is jelen lehessen, 
illetve, hogy szükségleteinek megfelelően készíthesse fel a gyermeket 
a várható eseményekre! Segítségüket köszönjük 
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