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Előszó helyett 
 

 

Kedves Olvasónk, Kedves Kollégánk! 

 

 
 „A gyógypedagógiai törekvések sine qua nonja  

a rehabilitációs célkitűzés.” 
 

(dr. Göllesz Viktor) 
 

 

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete örömmel teszi közzé második 
on-line kötetét, amely a 2019. évi, Gárdonyban (Pro Rekreatione Közhasznú 
Nonprofit Kft, Gárdony, Tóparti Szakszolgálat és Tóparti Szakambulancia) 
rendezett 47. országos szakmai konferenciánkon elhangzott előadásokra 
épül. 

Az éves rendezvények jól mutatják szakosztályaink színes, tartalmilag 
gazdag palettáját, és híven tükrözik az intézményekben, a területen folyó 
munkát. „A szó elszáll, az írás megmarad” – mondja a közmondás. Ezért is 
bátorítjuk előadóinkat, hogy ne csak ott, akkor, egyszeri alkalommal 
számoljanak be munkájukról, eredményeikről, gondjaikról, tapasztalataikról, 
hanem tegyék azt közkinccsé, írásos formában is, a jelen nem levők számára 
hozzáférhetővé. A Gyógypedagógiai Szemle 2019/4. száma, ahogy ezt 
hagyományosan tesszük, - az absztraktokon keresztül - betekintést nyújt az 
elhangzott mintegy 110 előadás gazdag kínálatába, amelyeknek kibontására 
előadóinknak csak egy része vállalkozott. Bízunk benne, hogy évről évre 
egyre többen lesznek, akik a közzététel jelen formájában is megosztják 
velünk elgondolásaikat. Kötetünk ezért is választotta azt a megoldást, hogy 
ne szakosztályi megközelítésben, hanem tematikus blokkokba rendezve 
adjuk közre a beérkezett, lektorált anyagokat.  A rendezés „újszerűsége” 
egyúttal arra is példa, hogy a szakterületi és szakosztályi 
megközelítésekben, problémafelvetésekben sok a közös elem. 

A konferencia tematizált szakmai anyaga – az ISBN számmal ellátott 
kötetben – hivatkozható publikációnak számít. Gyarapítja az MTMT 
adatbázisba bekerülő közlemények számát, ezért is érdemes törekedni az 
elhangzottak írásos közzétételére. Tudományos minősítéssel rendelkező 

szerzőink esetében a megszerzett fokozat feltüntetésétől jelen esetben 
eltekintünk, ez az egyéni publikációs listákban helyet kap. 

A konferencia kerettémája és a kötetünkben olvasható közlemények 
jól illeszkednek a Gyógypedagógiai rehabilitáció – életkorok, intézmények, 
szükségletek és lehetőségek a szolgáltatások hazai rendszerében 
kerettémához. S egyúttal alkalom arra, hogy hagyományainkhoz híven 
emlékezzünk - halálának 20 éves évfordulója alkalmából - dr. Göllesz 
Viktorra (1930. 05. 1999. 03.11), a hazai fogyatékosságügy, a 
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A hetedik ajtó— félelmeink, titkaink, kérdéseink és 
fogyatékosságaink a kultúra diskurzusában 

 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Fogyatékosság és 

Társadalmi Részvétel Intézet 
 

Flamich Mária, flamich.maria@gmail.com  

Hoffmann Rita, hoffmann.mariarita@gmail.com  

 

 

„Haj regő rejtem, 
Hová, hová rejtsem, 
Hol volt, hol nem volt, 

Kint-e vagy bent? 

Régi rege, haj, mit jelent, 
Urak, asszonyságok? 

Ím, szólal az ének, 
Ti néztek, én nézlek. 
Szemünk pillás függönye fent: 
Hol a színpad: 
Kint-e vagy bent, 

Urak, asszonyságok?”  
(Balázs Béla) 
 

A fogyatékos személyek jogi mozgalmai egyidejűleg tették láthatóvá, 
erőssé, ugyanakkor érezhetően sebezhetőbbé a fogyatékossággal élő 
személyeket. Váratlan, és egyre aktívabb jelenlétük felkészületlenül érte a 
többségi társadalmat a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan hazánkban is. E 
felkészületlenség számos problémára, mint például a fogyatékos identitás 
tagadása, vállalása és túlvállalása, vagy az integrált és inkluzív oktatás 
vitatott és vitatható gyakorlata, bizonyos mértékben adhat ugyan 
magyarázatot, megoldásokat előmozdító, támogató iránymutatást azonban 
nem feltétlenül. Ez alkalommal — a tömegeket érintő előírásokkal, korábbi 
kísérletekkel szemben — az egyén felől közelítünk, az inkluzív társadalom 
megvalósítása felé. Mind az ép, mind a fogyatékos egyén felől, mivel 
mindkettőnek vannak félelmei, fenntartásai, titkai, kérdései és mondandója 
a fogyatékossággal kapcsolatosan, amelyek gyakran jelennek meg írott 
formában, ezért tanulmányozhatók. Írásunkban a fogyatékossággal élő 
személyek ön/életrajzi írásaira, a fogyatékosságmemoárra az irodalomban 
és a zenében fókuszálunk, továbbá az így etikusan nyerhető, a későbbi 
kommunikációt megalapozó tudásra, és annak a 
gyógy/pedagógusképzésben betölthető szerepére hívjuk fel a figyelmet. 
Kinyitjuk a hetedik ajtót, ami mögött nem rejtegetni való, múltbéli titkok, 
hanem a jelen bizonytalanságai rejlenek. Ezeket oldjuk fel és mutatjuk meg, 
hogyan formálhatók tudássá a kulturális fogyatékosságtudomány 
segítségével az inkluzív jövő reményében. 

mailto:flamich.maria@gmail.com
mailto:hoffmann.mariarita@gmail.com
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Bevezetés 

 
Amikor megkaptuk a megtisztelő felkérést a konferenciának e 

szekciójában való részvételre, arra gondoltunk, számos közös ponton 
találkozunk, mivel a Felnőtt Fogyatékosságügyi Szakosztály és a Súlyosan és 
halmozottan fogyatékosokat segítők Szakosztálya — hozzánk hasonlóan —
eddig megválaszolatlan kérdésekre keres választ. Közös kérdéseink 
sokunkat foglalkoztatnak, akár fogyatékossággal élő személyként, akár 
érdeklődőként közelítünk a fogyatékossághoz. Mivel gyakran tapasztaljuk, 
hogy a többségi társadalom főleg misztikus kontextusban kezeli a 

fogyatékosságot, mi is ezt a módot választottuk. Ezért helyeztük el 
tökéletességet remélő személyiségünk titkainkat, félelmeinket rejtő zugába, 
a “ hetedik ajtó” mögé. Ezért választottuk keretül Bartók Béla és Balázs Béla 
A kékszakállú herceg vára című operájának misztikus, több irányból 
megközelíthető tartalmát, üzenetét. A cím elemzése után leírjuk az opera 
cselekményét azzal a céllal, hogy feltáruljon az összefüggés az írás címe és 
titkaink, félelmeink között.  

Ezt követően felvázoljuk, hogy a fogyatékosság miért rejtőzhet lelkünk 
“hetedik ajtaja” mögött. Feltételezésünket szemléltetni, ugyanakkor 
magyarázni igyekszünk a kultúrák által rögzített, majd átörökített, a 
fogyatékosság-felfogás morális modelljével.  

Az írás fő témája a fogyatékosság kulturális reflexiói a “hetedik ajtó” 
metafora összefüggéseinek vonatkozásában, gyakorlati, megélt 
tapasztalatok, saját narratívák segítségével. Elérkezve a fogyatékosságot 
feldolgozó saját narratívákhoz, folytatjuk utunkat a fogyatékosság-

narratívák jelentőségének diszciplináris alátámasztásával, illetve a 
diszciplína relevanciájának implikálásával a gyógy/pedagógusképzésben. 

A diszkusszió indikálja, hogy a fogyatékosjogi mozgalmak előíró 
politikái nem garantálják azok sikeres végrehajtását a fogyatékossággal 
élhető élet mélyebb, kulturális alapokon nyugvó feldolgozása, megértése 
nélkül, tehát szükség van arra, hogy saját magunk és a társadalom felé 
egyaránt kinyissuk a félelmeinket rejtő “hetedik ajtót”. 
 

 

Néhány szó az írás címéről  
 

— Miért épp A kékszakállú...? 
Fogyatékossággal élő és ép személyek narratívái gyakran sugallják, hogy 
létezik a “másság” misztikus világa. Ez az ismeretlenség, titokzatosság 
egyrészt kíváncsivá tesz, másrészt félelemmel tölt el szinte mindannyiunkat. 
E két pólus között egyensúlyozunk több-kevesebb sikerrel. Balázs Béla A 
kékszakállú herceg vára című 1910-ben megjelent misztériumjátéka és 
Bartók Béla azonos című, 1918-ban bemutatott operája (Máté, 2015) 
drámaian érzékelteti a kettősséget. Írásunk címe — a metafora-kompozíció 
segítségével — erre a különös, bizonytalan attitűdre világít rá a 
fogyatékosság kontextusában. 
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— Az opera cselekményének rövid áttekintése 

Judit, családját, vőlegényét elhagyja és követi a Kékszakállú herceget a 
herceg komor várába. Nem törődik a Kékszakállúról szóló kósza hírekkel. 
Amikor megérkezik, zárt ajtókat lát, ezért kéri a herceget, adja oda neki a 
kulcsokat, hogy fényt varázsolhasson szerelme sötét várába. A Kékszakállú 
hárít, Judit nem tágít. Az első ajtó kínzókamrát rejt, a második fegyvertárat. 

A harmadik kincseket őriz, de a legszebb ékszereken vérfoltok láthatók. A 
negyedik ajtó mögött csodálatos virágok nyílnak, ám földjük véres. Az ötödik 
ajtó a Kékszakállú hatalmas birodalmát tárja fel, de kisvártatva véres felhő 
árnya borul a tájra. A várban egyre nő a fény, a herceg szerelmesen ölelné 
magához asszonyát. Judit azonban előbb minden ajtót ki akar nyitni. 
Szerelme megingathatatlan, és semmilyen titoktól sem riad vissza. A hatodik 
kulcsot nehezen szerzi meg. Az ajtó mögött csendes tó vize csillan fel. A tó 
a könnyek tava. A vár már nem lehet fényesebb. Kékszakállú egyre 
sürgetőbb szerelemmel hívja Juditot. Végül az utolsó ajtó is kinyílik. Három 
régi asszony lép elő, halotthalványan, pompás öltözékben, tündöklő 
ékszerekkel. Judit kétségbeesetten tiltakozik, de a régi asszonyok már 
közelednek felé. Lehajtott fejjel, némán lépi át a hetedik ajtó küszöbét, hogy 
kövesse a halott asszonyokat. (Classica, n.é.) 
 

— A hetedik ajtó és ami mögötte van... 
Mindannyiunk életében, mint ahogy ezt Balázs Béla misztériumjátéka és 
Bartók Béla a misztériumjátékot feldolgozó, a zene diskurzív elemeivel 
elmesélt opera-drámája világosan és félreérthetetlenül megfogalmazza, 
lelkünkben létezik egy hetedik ajtó (Vajda, 2015), amit gyakran mi magunk 
is igyekszünk kerülni. Az ajtó titkainkat zárja el a világ elől — és előlünk. E 
titkok nem csupán múltunk feledésre itélt pillanatai, hanem félelmeink is 
mindattól, ami ismeretlen, szokatlan, más. Mint például a fogyatékosság. 
“Félnek tőlünk, mert Mások vagyunk; fogyatékossággal élő emberekkel 
kapcsolatos attitűdök a mai Oroszországban” címmel tette közzé 
tanulmányát Elena Nosenko-Stein 2017-ben, de nem kell Oroszországig 
menni, hogy megtapasztaljuk a fogyatékosságtól való félelem létezését, 
számtalan hazai példa, személyes narratíva bizonyítja korokon átívelő 
jelenlétét. 
 

— A hetedik ajtó és a morális modell 
Bár mindig léteztek emberek, akik nagyon keveset, vagy egyáltalán nem 
láttak, alig, vagy egyáltalán nem hallották meg, ha valaki szólt hozzájuk, 
vagy csak nehezen, esetleg segítséggel jutottak el oda, ahova menni 
akartak, a fogyatékosság fogalom mindössze a XIX. Században született 
(SEP, 2016). Azt jelenti, valami hiányzik (Goodley, 2011), ellentéte a 
tökéletesség (Hernádi, 2014). Ezen ellentétpár magyarázza a fogalom 
negatív konnotációját, “nemkívánatos mivoltát” (Hoffmann, 2018:39). 
Számos kultúrában “a fogyatékossághoz, mint kulturális konstrukcióhoz az 
értékvesztettség, természetellenesség és abnormalitás társul.” (uo.). Az 
értékvesztettségtől való félelem korokon átívelő annak ellenére, hogy a 
fogyatékosságtudomány szakirodalma a elmúlt évezredek, évszázadok mára 
már elfelejtett, a fogyatékossággal kapcsolatos, a középkorban kiteljesedett 



13 
 

attributumának tekinti azt a szemléletet, amely szerint a nem tökéletes elme 
és test kiválasztottságot, gyakran Isten büntetését jelenti, így a tökéletlen 
testet és / elmét birtokló ember egyrészt kiválasztott, másrészt azonban 
legtöbbjük nem érdemli meg életet (Hernádi, 2014:17, Kálmán és Könczei, 
2002). Ez a felfogás a morális modell címszó alatt íródott be a 
fogyatékosságtudomány fogalomtárába (Flamich, 2018; Hoffmann, 2018), 

és mint valami búvópatak, bukkan elő emberi sorsokban az emberré válástól 
napjainkig, mivel az értékvesztettségtől való rettegés, félelem az ember 
egyetemes és állandó tulajdonsága, ami ott lapul a titkainkat rejtő hetedik 
ajtó mögött. 
 
 

A fogyatékosság kulturális reflexiói a “hetedik ajtó” kontextusaiban 
 

A fogyatékosság 
 

Számtalan narratíva bizonyítja, hogy az értékvesztettségtől, 
kirekesztettségtől való rettegés állandósága gyakran lassítja és teszi 
elviselhetetlenné a fogyatékossá válás elfogadásának folyamatát. 
“Könyörgöm, legmélyebb titkaid között őrizd siketségem tényét, ne beszélj 
róla senkinek, akárki kérdez is felőlem...” (Beethoven, 1801). 
A példát Beethoven jó barátjához Karl Amendához 1801. július 1-én írott 
leveléből idéztük, de a zeneszerző végleges csendtől való félelme más 
dokumentumban is fellelhető: 
“...Két éve kerülünk szinte minden társasági eseményt, mert képtelen 
vagyok rá, hogy megmondjam az embereknek, siket vagyok. Talán, ha más 
mesterséget űznék, könnyebb lenne, de az én hivatásom esetében ez 
szörnyű, félelmetes...”  (uo.) 

Az értékvesztettség érzésének narrativái a fogyatékosságfelfogások 
folytonos, nyomonkövethető és naprakész reflexiói, így jól jelzik a 
fogyatékossággal élő személyek megítélését csakúgy, mint megítélésükre 

vonatkozó megélt tapasztalatait. Következésképpen, releváns forrásoknak 
bizonyulnak az inkluzív társadalom tudatos kialakításában. Úgy véljük, e 
szemléletváltó folyamat egyik első lépését azonban nekünk magunknak kell 
megtennünk; célszerű szembenéznünk saját fogyatékosság felfogásainkkal, 
amelyeket gyakran az évezredes sztereotípiákon alapuló paradigmák 
határoznak meg (Hoffmann & Flamich, 2016), azaz nekünk kell kinyitnunk 
titkaink, félelmeink “hetedik ajtaját.” 

 
— “Az ilyeneket ki se kéne engedni az utcára!” 
Az idézet 1979-ből, az utcáról, egy kapualjból való. Egy hajlott hátú 

öregasszony mondta, amikor meglátta az előtte kerekesszékkel elsuhanó, a 
gyermekbénulástól különösre torzított testű fiatal lányt. Pedig már 
Magyarországon is voltak, akik reménykedve ajánlották egymásnak, vagy 
tervezték szakdolgozatban elemezni Peter Marshall (1964): Tombol a hold 
(The Raging Moon) című regényét, valamint a regény 1971-ben készült 
filmadaptációját. Ekkor már a beszűrődő nyugati példák nyomán itthon is 
írók, újságírók merészkedtek az intézetek el/zárt világába, és “tudósítottak” 
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a szocialista, “vasember” példakép-szemléletnek megfelelően. Jól illusztrálja 
ezt László Anna Vaspólya című szociográfiájának Vidám ház a dombtetőn 
bevezető fejezete (László, 1979:7; Könczei, Hoffmann, & Flamich, 2016), és 
a könyv fülszövege: 

 
"Hőseim a gyermekparalízis két utolsó - az 1957-es és 1959-es - 

magyarországi dúlásának legsúlyosabb áldozatai. Nemcsak rokkanttá 
váltak, légzőszerveik is megbénultak. Gépek adagolják a levegőjüket. 
Többségük fiatal, ma húsz-huszonnégy éves. Kortársaiktól eltérő a testi 
állapotuk, az életmódjuk, a neveltetésük. De dolgozni és szórakozni 
vágyók, reménykedők, szerelmesek, sokszor háborgók és jogaikat 
követelők. Könyvem elsősorban arról szól, hogy ugyanolyanok." (László, 
1979) 
 

A fogyatékossággal élő személyek jogi mozgalmainak következtében a 
világ számos országában még ma is egyre-másra nyílnak ki az intézetek 
ajtajai, és lépnek az utcára az évszázadokon át láthatatlanságra, vagy 
koldulásra ítélt fogyatékossággal élő emberek (Flamich, 2018; Hernádi, 
2014; Hoffmann, 2018), továbbá érzik, hangsúlyozzák, és jelölik meg 
követendő irányként sokan a “Semmit rólunk, nélkülünk” (Charlton, 1998) 
koncepciót, és mozdulnak el a hatalommal való felruházás gyakorlata felé. A 
hatalommal való felruházáshoz, az empowerment-hez azonban hosszú időre 
volt szükség. Ez alatt az idő alatt meghatározó tudománnyá nőtt az egykor 
kirekesztettek, azaz a siketek, a vakok, a mozgásukban, gondolkodásukban, 
valamint kommunikációjukban korlátozottak, ma egy fogalmi ernyő alatt álló 
emberek, a fogyatékossággal élő személyek oktatása, a gyógypedagógia, 
aminek történeti áttekintése kívül marad írásunk fókuszpontján. Amire 
azonban különös figyelmet fordítunk, az a fogyatékosság kulturális 
megjelenését feldolgozó diszciplína, a kulturális fogyatékosságtudomány és 
a gyógypedagógia kapcsolódási pontjai, tekintve hogy mindkettő számos 
alternatívát kínál a fogyatékossággal élő személy holisztikus megismerésére, 
következésképpen, az inkluzív társadalom tudatos megvalósítására. 

 

— Amikor kinyílik a “hetedik ajtó”:  
A fogyatékosság narratív megközelítései 

A hajlott hátú asszony bántó megjegyzését képtelen volt elnyomni a 
belvárosi öreg ház csikorgó kapuja, így az éles pengeként ült a 
kerekesszékes légzésbénult lány testén. Pedig nem történt más, mint 
évezredek megöröklött előítélete, az értéktelenséget hangsúlyozó 
sztereotipikus felfogás szólt hangosabban, mint az utcazaj. Sok ember osztja 
és örökíti tovább még ma is az asszony véleményét. Legtöbben hoztunk 
magunkkal és gondolunk valamit a fogyatékosságról. Elgondolásainknak 
azonban gyakran kevés köze van a fogyatékossággal élő személy megélt 
tapasztalataihoz, ezért nehezen igazodunk el saját elgondolásainkon.  
 

A szépirodalom és a zeneirodalom gazdag kínálata kiapadhatatlan 
forrásnak bizonyul a fogyatékosságnak tulajdonított “speciális” élethelyzet 
feldolgozásához, megértéséhez, (Mitchell & Snyder, 2000; Lerner & Straus, 
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2006) bizonytalanságaink megközelítéséhez. Mivel azonban a művészeti 
ábrázolás gyakran a hétköznapok (kreatív) tükröződése (Couser, 2009), 
tematikus elemzése jelentős segítséget nyújt saját és mások fogyatékosság-

felfogásának kritikus megközelítéséhez, megértéséhez (Flamich, 2018; 
Hoffmann, 2018). E megközelítésből fejlődött diszciplínává a kulturális 
fogyatékosságtudomány elsősorban a nyugati kultúrában. Az akadémiai 
diskurzusban világszerte egyre szélesebb összefüggésben bizonyítja 
létjogosultságát a kulturális fogyatékosságtudomány, így — remélhetőleg — 

hazánkban is hamarosan meghonosodik. 
 

— Hangok a “hetedik ajtón” innen és túl; a fogyatékosságmemoár, 
autopatográfia... 
A fogyatékossággal élő személyek egyre jellemzőbb láthatósága, aktív 
társadalmi szerepvállalása, saját maguk és társaik iránt érzett felelőssége 
sokakat késztet arra, hogy egyrészt szembenézzenek saját fogyatékosság-
felfogásukkal, másrészt felülírják azt, mivel a fogyatékosjogi mozgalmak 
következményeképpen az inkluzív társadalom kialakítását célzó politikák 
előírják a befogadást. Az előírás azonban gyorsabban fogalmazódott meg, 
mint ahogy a kulturális paradigmaváltás megtörténhetett volna. Részben 
ezzel is magyarázható az öregasszony felkiáltása és az ahhoz hasonló 
megjegyzések előfordulása, a fogyatékossággal élő személyek direkt és 

indirekt elutasítása különféle helyzetekben  
A változó világ változó paradigmáinak köszönhetően, nem maradt 

időnk, hogy kinyissuk a saját titkainkat, félelmeinket rejtő “hetedik ajtót”. 
Számtalan fogyatékos személy azonban megtesz minden tőle telhetőt, hogy 

megkönnyítse társadalmi befogadást. Törekvéseiket jól illusztrálja 
önéletrajzi írásaik közzététele, ezáltal néhány új műfaj megjelenése, mint 
például a fogyatékosságmemoár és az autopatográfia (Flamich, 2018; 
Hoffmann, 2018; Esterházy, 2014; Aronson, 2000; Couser, 1991; Karinthy, 

1936; Smetana, 1876). Ezen új narratívák nem minden esetbentekinthetők 
szépirodalmi alkotásoknak. Céljuk lehet a társadalmi be- és elfogadás, a 
figyelemfelhívás, illetve a fogyatékossággal élő szerző életének bemutatása. 
A fogyatékosságmemoár, csakúgy, mint az autopatográfia lehetővé teszi, 
hogy olyan, más módon nem, vagy csak nehezen hozzáférhető információhoz 
jussunk, ami jelentős mértékben megkönnyítheti a másik ember 
megismerését, továbbá a társadalmi inklúziót (Flamich, 2018; Hoffmann, 

2018). Ezen attribútumai teszik alkalmassá arra is, hogy a művek kritikus 
elemzése segítse, megalapozza a gyógy/pedagógusképzést. Különösen 
azért, mert e műfajok provokatív természete egy lehetséges kulcs az 
évszázadokon át szándékosan zárva tartott “hetedik ajtóhoz”. 
 
 

Összegzés 
 

— Vajon mi rejtőzik a “hetedik ajtó” mögött? 
— Vajon csak mások elől rejtjük el félelmeinket, titkainkat, vagy 

magunk is kerüljük lelkünk “hetedik ajtaját”?  
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A két alapvető kérdést vizsgáljuk a fogyatékossághoz kapcsolódó évezredes 
narratívák kontextusában. Bár már hazánkban is tapasztalható elmozdulás 
az inkluzív oktatás és inkluzív kutatások irányába, mégis számos nehézség 
lassítja a fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadását. 
Feltételezhetően e folyamat lassúsága annak tulajdonítható, hogy a 
paradigmaváltást a fogyatékossággal kapcsolatos, évezredes negatív 
kulturális örökség feldolgozásának kihagyásával igyekeznek megvalósítani. 
Ebből következik, hogy minden jószándék ellenére, még mindig létezik a 
“hetedik ajtó, ami hosszú ideig elzárja a társadalmi inklúziót. 

 

Írásunk azzal a céllal született, hogy felhívja a figyelmet a 
fogyatékosság, mint kulturális konstrukció megértésére az egyén és a 
társadalom szintjén. Ezért saját egyéniségünk misztikus mivolta, 
személyiségünk rejtett titkai irányából közelít a fogyatékosság, mint 
kirekesztő tényező felé. A fogyatékosságtól való félelem, tartás egy azok 
közül a titkok közül, amit gyakorta elsősorban negatív kulturális örökségünk 
vált ki. Következésképpen, a fogyatékosságkonstrukció kulturális 
feldolgozásának negligálása nehéz helyzetbe hozhatja mind a 
fogyatékossággal élő személyeket, mind pedig a többségi társadalom tagjait. 
Éppen ezért írásunk bemutat néhány alternatívát, amelyek segítségével a 
gyógy/pedagógusképzés szereplői számára lehetővé válik, hogy 
megkönnyítsék a hallgatók és a fogyatékossággal élő személyek első 
közvetlen találkozásával járó gyakran nehéz pillanatokat. E megközelítés 
egyik, ezen írásban felvázolt tudományos alapja a kulturális 
fogyatékosságtudomány, amelynek segítségével megfogalmazhatjuk saját 
félelmeinket az értékvesztettségtől, a fogyatékosságtól, mindamellett 
felerősödik a fogyatékossággal élő személyek hangja anélkül, hogy áruba 

kellene bocsátani saját fogyatékosságukat. A saját narratívára építendő 
elméleti és gyakorlati megalapozás új aspektusaival holisztikusabb képet 
kapunk önmagunkról és egymásról, mivel kinyílik végre a “hetedik ajtó”. 
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Az egyes szakpolitikák jellemzőinek összeállítása számos szempont 
alapján történhet, így az ennek alapján alkotott csoporttípusok is 
meglehetősen változatos képet mutatnak. Nincs ez másként a 
fogyatékosságügyi szakpolitika esetén sem, melynek tipológiája számos 
hazai és nemzetközi történeti előzményt mutat, melyek közül csak néhányat 
ragadok ki illusztrációként. 

Mindenekelőtt arra az előfeltevésre érdemes rávilágítanunk, mely 
szerint a fogyatékosság alapvető szakmai, elvi megközelítése – paradigmája 
– közvetlenül hat arra, hogy miként (milyen szerepben) tekintünk a 
fogyatékos emberre, és ennek alapján milyen főbb jellemzők figyelhetők meg 
a születő jogszabályokban és a szakpolitika más elemeiben. Robert F. Drake 
(1999) szerint ez a kapcsolat egészen közvetlen: a fogyatékosság 
mibenlétéről alkotott kép alapvetően befolyásolja a jogalkotási, stratégiai és 
egyéb szakpolitikai irányokat, sőt, mindenekelőtt azt, hogy egyáltalán önálló 
szakpolitikaként tekint-e a fogyatékosságügyre. Erre az alapvetésre épülnek 
Könczei György paradigmákhoz kapcsolt törvényalkotási modelljei is 
(Kálmán & Könczei, 2002, 2.1 táblázat), amely a szakmai (rehabilitációs) 
megközelítés alapján határoz meg különböző jogalkotási sajátosságokat. 
Ettől részben eltérő, nem kifejezetten a szakmai paradigmával, hanem a 
diszkriminációval való összefüggésre épülnek Kálmán Zsófia jogalkotási 
modelljei (Kálmán & Könczei, 2002, 3.5.1 fejezet), melyek alapvetően 
pozitív, negatív diszkriminációs modelleket illetve vegyes megközelítést 
vázolnak.  

Más megközelítésű tipológiával találkozhatunk Christoph Tschanz és 
Ivo Staub munkájában (2017), amelyben a szerzők a fogyatékosságpolitika 
három dimenziójaként a szociális védelem, a munkaerőpiaci integráció és a 
(szociális és polgári jogi) jogvédelem szintjét határozták meg. A jogvédelmi 
szint értékelésének egyik fontos szempontja a fent már említett 
antidiszkrimináció, de ide sorolják a szerzők például a hozzáférhetőség egyes 
aspektusait is. Mindezek összehasonlító elemzése során megfigyelhető, hogy 
ebben a megközelítésben már nemcsak a fogyatékosság uralkodó 
paradigmája, hanem más – egyebek mellett kulturális, geopolitikai vagy 
társadalmi – körülmények is szerepet játszanak az értékelésben. Ezt jól 
szemlélteti, hogy a szerzők az általuk ily módon alkotott klasztereket többek 
között kelet-európai vagy katolikus jelzővel látják el, vagy északi modellnek 

nevezik. 
A fenti példákban tetten érhető tartalmi aspektust szem előtt tartva, 

kutatásom során azt kívánom vizsgálni, hogy mindezek milyen 
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összefüggésben állnak a fogyatékosságügyi szakpolitika néhány más 
dimenziójával. Ezek közül hármat helyezek fókuszba, melyeket az 
alábbiakban röviden bemutatok, egyúttal vázolom az adott szemponttal 
kapcsolatos jelenlegi magyar helyzetet. 

 

Jogalkotási szempontból kiinduló kérdésnek tekintem a 
fogyatékosságügyi szabályozásnak az adott állam jogrendszerében elfoglalt 
helyét. Ennek részeként külön vizsgálom, hogy létezik-e az adott államban – 
és ha igen, milyen tartalmú – fogyatékosságügyi kódex, azaz olyan 
jogszabály, amely a fogyatékossággal kapcsolatos egyes alapjogi és egyéb 
rendelkezéseket átfogóan tartalmazza. Hazánkban ezt a szerepet a 
Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) tölti be, amely 
megszületésekor nemzetközi viszonylatban is igen progresszív 
szabályozásnak számított. Bár jellegét tekintve kódex típusú szabályozásnak 
tekinthetjük, sajátossága, hogy számos olyan vonást hordoz magán, amely 
e tekintetben atipikusnak mondható. Ilyen a jogszabály teljes III. fejezete 
(Az esélyegyenlősítés célterületei), amely sokkal inkább mutatja egy 
szakpolitikai stratégia jegyeit, mintsem egy klasszikus alapjogi kódexét, 
illetve az V. fejezet (A fogyatékossági támogatás), amely egy konkrét – a 

jogszabály által bevezetett – pénzbeli ellátás részletszabályait rögzíti. A 
törvény mindemellett több olyan alapelvet vagy alapelvi jelentőségű 
rendelkezést tartalmaz, amelyet az azóta megszületett jogszabályok sok 
esetben korszerűbb fogalomhasználattal, esetleg némileg eltérő tartalommal 
megjelenítenek. Ezzel rá is mutattunk e sajátosság egyik legfőbb okára: a 
Fot. születésekor nem léteztek azok a jogszabályok és közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, amelyek azóta a hazai fogyatékosságügyi 
szakpolitika meghatározó tényezőivé váltak. Mindenekelőtt ide sorolandó a 
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-Egyezmény (a 
továbbiakban: Egyezmény), az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
biztosításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a mindenkori Országos 
Fogyatékosságügyi Program és az ahhoz kapcsolódó kormányzati intézkedési 
terv, az intézményi férőhelykiváltásról szóló koncepció, és nem létezett több 
szakmai, érdekképviseleti fórum, amelyre a későbbiekben még utalok. A Fot. 
születésekor a jogalkotó mindezen hiányokat láthatóan egyetlen jogalkotási 
eszközzel kívánta kezelni, így váltak a jogszabály részévé azok a kissé 
szokatlan tartalmi elemek is, amelyek szerepét illetően – épp a fent említett 
párhuzamosságok miatt – ma már kérdések merülnek fel. 
 

Államigazgatási szempontból két fő kérdést kívánok körbejárni: az 
egyik a fogyatékosságügy kormányzaton belüli telepítésének helye, a másik 
pedig annak vizsgálata, hogy a fogyatékosságügy jellegéből adódó 
horizontalitás milyen strukturális megoldások és milyen koordinációs 
mechanizmusok útján érvényesül az egyes államokban. Érdekes megfigyelni, 
hogy miközben a fogyatékosságot immáron évtizedek óta nem a 
gondoskodás és a passzív segítségre szorulás, hanem a társadalmi részvétel 
és az emberi jogok oldaláról közelíti a szakma, a fogyatékosságügy az 
európai államok jelentős részében – így Magyarországon is – 
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hagyományosan a szociális ágazat és így a szociálpolitika része az 
államigazgatási struktúrában. Ennek természetesen felidézhetők történeti és 
szakmai okai, illetve bőségesen sorakoztathatók érvek mellette és ellene is, 
kutatási fókuszom szempontjából azonban inkább a kormányzaton belüli 
feladat- és hatáskörmegosztás szempontjából van jelentősége. A 
fogyatékosság ugyanis – jellegéből adódóan – az élet minden területét érintő 
állapot, így annak érdekében, hogy a fogyatékosságügyi szempontok a 
szabályozás és a közszolgáltatás-szervezés terén egyaránt hatékonyan 
megjelenjenek, a fogyatékosságügy az államigazgatáson belül egyfajta 
horizontális szakpolitikaként kell, hogy működjön. Ez azonban roppant nehéz 
feladat, ha az adott szakpolitikáért felelős szervezeti egység (államtitkárság, 
helyettes államtitkárság, főosztály) egy a sok közül, a többi ágazat 
intézkedéseire hatni képes speciális hatáskör vagy felhatalmazás nélkül. A 
hazai államigazgatási szervezetrendszerben alapvetően a Miniszterelnökség 
és jogelődjei rendelkeztek olyan feladat- és hatáskörrel, amely a kormányzat 
más ágazatainak működését közvetlenül érintő intézkedésekre jogosítja, a 
fogyatékosságügyért is felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
jogelődjei ilyennel sosem bírtak. Annak ellenére sem, hogy a kormányzat 
egésze számára határidőhöz kötött feladatokat rendelő Országos 
Fogyatékosságügyi Program előkészítése és végrehajtásának koordinálása 
mindig is a fogyatékosságügyért is felelős szociális ágazat feladata volt. 
Főképp erre a felismerésre épült hazánkban a Fogyatékosságügyi Tárcaközi 
Bizottság 2015. évi létrehozása, amelynek fő feladata „a minisztériumok 
fogyatékos embereket érintő tevékenységének összehangolása”. A testület 
eddigi működésének illetve hatásköre gyakorlati érvényesülésének elemzése 
fontos és tanulságos munka, amit kutatásom későbbi szakaszában tervezek 
elvégezni. 
 

Harmadik kutatási fókuszom a fogyatékos emberek participációja a 
fogyatékosságügyi szakpolitika alakítása során, amit két fő irányból kívánok 
megközelíteni. Egyrészt azt vizsgálom, hogy milyen államigazgatási 
mechanizmusok miként biztosítják a fogyatékos emberek illetve az őket 
képviselő szervezetek részvételét a szakpolitikai folyamatok – mindenekelőtt 
a jogalkotás és a szakpolitikai stratégiák – formálásába. Másrészt fontosnak 
látom áttekinteni, hogy mely döntéshozó pozíciókat tölti be aktuálisan 
fogyatékos személy, ami a participáció egy fontos terepe. Magyarországon a 
fogyatékos emberek érdekképviselete és a kormányzat közötti egyeztetés 
legfőbb fóruma a kormány közvetlen tanácsadó, javaslattevő testületeként 
működő Országos Fogyatékosságügyi Tanács (a továbbiakban: OFT). A 
testület elnöke a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős 
miniszter – aki ezt a gyakorlatban tradicionálisan a szociális ügyekért felelős 
államtitkárra delegálja –, tagjai pedig a fogyatékos személyek érdekeit 
képviselő szervezetek további 14 delegáltja. Fontos felidéznünk, hogy az OFT 
létrejöttében rendkívül hangsúlyos szerepet játszottak a Fot. előkészítése 
során aktív civil szervezetek, ugyanakkor jogi státuszát tekintve a testület 
mindig is a kormányzat által létrehozott, működtetett és elnökölt grémium 
volt. A szakterület szempontjából meghatározó pozícióban lévő fogyatékos 
személyek közül a kézirat leadásakor Szekeres Pál, a fogyatékos emberek 
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társadalmi integrációjával kapcsolatos kormányzati intézkedések 
végrehajtásának koordinációjáért felelős miniszteri biztos és Orsós Zsolt, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi Főosztályának 
vezetője említhető. 

Az alapvető hazai sajátosságok felvázolása után rövid kitekintést 
teszek a visegrádi országok berendezkedésére is. Az ennek alapjául szolgáló 
adatok forrása és általában a fogyatékosságügyi szakpolitikai modellek 
feltérképezése szempontjából azonban lényegesnek látom előzetesen 
bemutatni az általam használt európai adatbázist, illetve az Egyezmény 
közvetett hatását a nemzeti szakpolitikák összehasonlító elemzésére. 

Az Egyezmény 35. cikke alapján a részes államok az Egyezménynek az 
adott államra vonatkozó hatálybalépését követő két éven belül, majd azt 
követően legalább négyévente kötelesek beszámolni az ENSZ 
Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) felé az Egyezményben foglaltak végrehajtása érdekében tett 
intézkedésekről, ezek előrehaladásáról. Beszédes, hogy míg a jelentések 
áttekintését, az arról szóló írásbeli, majd szóbeli egyeztetést és javaslatok 
megfogalmazását magába foglaló mechanizmust a Bizottság konstruktív 
párbeszédnek nevezi, addig a hazai államigazgatási köznyelvben ezt az 

eljárást leggyakrabban a védés kifejezéssel illetik. Meglátásom szerint 
azonban mindez nem pusztán attitűdbeli különbségekből fakad. Bár az 
Egyezmény szövege és a Bizottság hivatalos retorikája is törekszik kerülni 
minden olyan kifejezést, amely egyfajta ellenőrző szerepet sugallna, a 
jelentéstételi eljárás írásbeli és személyes állomásain ez a szerep mégis 
érezhető. 

A nemzeti jelentések és az ahhoz kapcsolódó egyeztetési mechanizmus 
kontroll szerepén túl azonban jelentős hozadéka, hogy – az Egyezmény nagy 
számú ratifikációjából adódóan – rendkívül széles körben tette nyomon 
követhetővé és összehasonlíthatóvá, hogy az egyes államok milyen politikai, 
szakmai és szervezeti keretek között törekszenek megvalósítani az 
Egyezményben foglaltakat. Ennek felismerésén alapult a Disability Online 
Tool of the Commission (DOTCOM) nevű eszköz létrehozása, amelyet az 
Academic Network of European Disability experts (ANED) fejlesztett az 

Európai Bizottsággal együttműködve. Ahogy az eszközt bemutató írás 
(Priestley & Lawson, 2015) is kiemeli, a strukturált adatbázis nemcsak 
hatékony, bárki számára hozzáférhető monitoring eszköz, hanem az európai 
szakpolitikák összehasonlító elemzését támogató rendszer is kíván lenni.  

A többségében a DOTCOM adatbázisaiból nyert információk alapján az 
egyes államok sajátosságait a mellékelt táblázatban szemléltetem, az alábbi 
sorokban az ezek összehasonlításából eredő megállapításokat a 
korábbiakban már bemutatott három fő szempont mentén kívánom vázolni. 

Jogalkotási oldalról érdemi különbség mutatkozik Magyarország és a 
többi visegrádi állam között, ugyanis egyedül hazánk rendelkezik olyan, 
kifejezetten fogyatékosságügyi törvényi szabályozással, amely érdemi 
rendelkezéseket tartalmaz. Lengyelországban 1997-ben elfogadták ugyan a 
Fogyatékos Személyek Chartáját, ez azonban egy erősen deklaratív, 
egyetlen érdemi paragrafusból álló jogszabály, amely a kormányt és az 
önkormányzatokat kéri fel a fogyatékos emberek társadalmi integrációja 
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érdekében megteendő intézkedésekre. Szlovákia és Csehország gyakorlata 
erős hasonlóságot mutat: önálló fogyatékosságügyi szabályozásuk nincs, 
alapvetően az antidiszkriminációs törvényükből vezetik le a fogyatékosságot 
érintő jogosultságokat és kötelezettségeket. Fontos hasonlóság még, hogy 
mindkét ország alkotmánya, illetve Szlovákia esetében a polgári jogi 
szabályozás is tartalmaz fogyatékosság-specifikus szabályozási elemeket. 

Az államigazgatási és koordinációs mechanizmus szempontjából sokkal 
nagyobb hasonlóságot mutat a négy állam. A fogyatékosságügy – hozzánk 
hasonlóan – mindenütt a szociális ágazat része, emellett mindegyik államban 
működik a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottsághoz hasonló koordinációs 
mechanizmus. Lengyelországban ezt a szerepet egy ún. Implementációs 
Testület tölti be, amelyet a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségének 
Kormánybiztosa vezet. Ez a tisztán kormányzati összetételű, 16 
minisztériumi képviselőből álló testület – ahogy a neve is sugallja – szorosan 

összekapcsolja az Egyezmény végrehajtását és az ágazatközi koordinációt, 
hiszen utóbbit kifejezetten az Egyezmény implementálására építi. 
Csehországban a Fogyatékos Személyek Kormányzati Bizottsága vegyes, de 
többségében kormányzati összetételű testületként, hasonló céllal működik. 
Szlovákia két szempontból is különbözik a fentiektől: egyrészt a 
koordinációért a minisztériumi szervezetrendszeren belüli Fogyatékos 
Személyek Integrációs Főosztálya felel, másrészt a jogvédelem 
szempontjából fontos szerepet játszik a Fogyatékos Személyek Biztosa, aki 
lényegében egy fogyatékosságügyi ombudsman. 

A participáció terén egy nagyon szembetűnő azonosság, és egy magyar 
részről mutatkozó különállás figyelhető meg. Egyrészről mindegyik V4 
államban működik a hazai Országos Fogyatékosságügyi Tanácshoz hasonló 
testület, ám míg az OFT deklaráltan a kormány véleményező, javaslattevő, 
tanácsadó szerveként működik, addig a lengyel, szlovák és cseh grémiumnak 
nincs semmilyen formális összeköttetése a kormányzattal, teljes egészében 
civil összetételűek, szervezetileg függetlenek az államigazgatástól. 
Mindhárom testület rögzíti, hogy együttműködésre és rendszeres 
egyeztetésre törekszik a mindenkori kormányzattal, ez azonban láthatóan 
nem a testületben való kormányzati tagság útján valósul meg. 

Az itt bemutatott, rendkívül sommás áttekintés alapján talán az 
olvasóban is számos kérdés fogalmazódik meg az egyes modellek gyakorlati 
működéséről, hatékonyságáról. Kutatási célom az egyes jogalkotási, 
koordinációs és participációs modellek mélyebb feltárása illetve a minta 
szélesítése, ezek összehasonlító elemzése, értékelése, végül pedig jó 
gyakorlatok felkutatása és adaptációs lehetőségek vizsgálata útján egy 
kifejezetten Magyarországra szabott javaslatcsomag kidolgozása. 
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Szemléletformálás participatív módszerrel 
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Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar, Atipikus Viselkedés és Kogníció 

Gyógypedagógiai Intézet 

 

Kármán Bianka, karman.bianka@barczi.elte.hu  
 

 

Jelen tanulmányban a doktori kutatási témám egy kis, ám annál 
fontosabb szeletéről szeretnék beszélni. Arról, hogy az értelmileg 
akadályozott emberek hogyan vonódhatnak be aktívan a róluk és velük 
kapcsolatos előítéletek leküzdésén dolgozó szemléletformálásba. 

A cikkben röviden ismertetem az inkluzív kutatások fajtáit, annak 
elméleti alapjait, majd bemutatom a szemléletformáló eljárásunk alapjául 
szolgáló kontaktus hipotézist, a konkrét módszertant, a részvétel formáit és 
lezárásként a tapasztalatokról is lesz szó. 

Inkluzív kutatásnak nevezzük azokat a kutatásokat, melyekben 
fogyatékos személyek egyenrangú partnerként vesznek részt nem 
fogyatékos emberekkel. Sándor Anikó (2018) alábbi ábrája jól szemlélteti 
azt, hogyan fejlődött a tudományterület ebből a szempontból. Balról jobbra 
tekintve a részvétel aránya egyre inkább nő. Hagyományos kutatások esetén 
ugyanis a fogyatékos személyeket csak a kutatások tárgyaként tekintették, 
majd később alanyaivá váltak, s a kutatások alapvetően már értük folytak, 
bár a bevonásuk nélkül. Az új kutatási paradigma szerint azonban az érintett 
személyek is hozzá tudnak járulni tapasztalataikkal és munkájukkal az őket 
érintő kutatásokhoz. Ezeket nevezzük inkluzív kutatásoknak, melyen belül 
szintén két csoportot különböztetünk meg. Participatív kutatásnak nevezzük, 
amikor a fogyatékos személyek partnerként kapcsolódnak be a kutatásokba, 
emancipatív kutatásoknak pedig azokat, ahol a fogyatékos személy, mint 
hivatásos kutató, a szakterületen végzettséget szerzett személyként vezeti 
a kutatást. Az értelmileg akadályozott személyekkel való munkában a 
participatív kutatások a hangsúlyosabbak (Sándor, 2018). 
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Fontos még kiemelni az inkluzív kutatások néhány elméleti alapját. Az 
alább ismertetett fogalmak és szerzők nem a kifejezések/elméletek alapvető 
megjelenését jelzik, hanem azt, hogy hol és mikor jelent meg az inkluzív 

kutatások kontextusában. Marton és Könczei 2009-es cikke úttörő volt a 
hazai kutatási gyakorlat tekintetében, mely összefoglaló cikk az új kutatási 
paradigmáról. Ők írják le, hogy a normalizációs elv elterjedésének hatására 
tudtak nemzetközi szinten megjelenni fogyatékos emberek a róluk szóló 
kutatásokban, ezzel is növelve a szociális szerepüket, társadalmi 
integrációjukat. A szociális modell megjelenésével szintén egyre 
egyértelműbbé kezdett válni, hogy nem csak az ellátásban, de a kutatásban 
is központi szerepet kell betölteniük a fogyatékos személyeknek (Marton & 
Könczei, 2009). A részvételi paradigma szintén fontos elméleti keret, 
melynek lényege, hogy a kutató hosszabb időt tölt el egy szervezetben vagy 
közösségben és a résztvevőkkel interakcióba lép (Heiszer, 2015). Az inkluzív 
kutatások kifejezetten jó teret teremtenek az empowerment, vagyis a 
hatalommal való felruházás valódi elősegítésére, ugyanis az ilyen 
kutatásokban az érintett személyek hangja könnyebben és markánsabban 
jelenik meg (Sándor, 2018). 

A kontaktus hipotézis pedig a szociálpszichológia régen ismert 
elmélete, miszerint külső csoporttaggal való személyes találkozás előítélet-
csökkentő hatású lehet. A területen végzett kutatások azonban kimutatták, 
hogy ez kontraproduktív is lehet egy “szimpla” találkozás esetén. Allport már 
az ’50-es években leírta azt a négy feltételt, melynek teljesülnie kell a 
személyes találkozásnál, ha előítélet-csökkentő hatást szeretnénk elérni. 
Ezek a résztvevők egyenlő státusza, közös cél, kooperáció és az intézményi 
támogatás. A modern kutatásokban megjelent a kiterjesztett és az elképzelt 
kontaktus hatásának vizsgálata is, ám erről most részletesen nem beszélnék, 
ugyanis a mi módszerünk a szemtől szembe kontaktusra és a részvételre 
épül (Allport,1954). A modern előítéletkutatás területén megjelent a 
kiterjesztett- (Wright és mtsai, 1997) és elképzelt kontaktus (Crisp & Turner, 
2009) fogalma és vizsgálata is, azonban ez jelen cikkben nem kerül külön 
kifejtésre. 

Programunkat eredetileg középiskolás fiatalok számára dolgoztuk ki, 
de néhányszor egyetemi csoportoknál is jártunk már. 90 perces 
foglalkozásokat tartunk, melyek az értelmileg akadályozott emberek 
élethelyzeteivel foglalkoznak. Csatlakoztunk a Civil Kurázsi nevű 
programhoz, melyben hasonló felépítésű, emberi jogi szemléletű, többféle 
kisebbségi/elnyomott csoporttal foglalkozó szervezet tevékenykedik. Az 
érintett kollégák - tapasztalati szakértők - a Down Alapítvány munkatársai, 
akik érdeklődésük nyomán önként vállalják a programban való részvételt. 
Optimális esetben két elméleti szakember (gyógypedagógus és/vagy 
pszichológus) és két tapasztalati szakértő érkezik egy osztályhoz. 
Alapvetőnek tartjuk a foglalkozásvezetők közötti partneri viszonyt, ezért 
hosszú ismerkedési, csiszolódási, felkészülési szakasz után kezdtük csak 
meg közös munkánkat. 

Egy tipikus foglalkozás felépítése a következő: bemutatkozással és a 
téma megjelölésével kezdjük az eseményt, a fiatalokat tegeződésre kérjük 
(ezzel is elősegítve a könnyen érthető kommunikációt). Ezután a tanulók 
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vélekedését és tudását próbáljuk megismerni az “értelmi fogyatékosság” 
hívószó alapján, majd egy rövid fogalmi tisztázás következik. Egy ideje ezt 
már digitális, anonim formában hajtjuk végre, amely segíti a diákokat abban, 
hogy könnyebben és őszintébben megnyilatkozzanak asszociációikról. Erről 
a részről a cikk későbbi részében még lesz szó. Ezután egy “jégtörő” játék 
következik, melyet általában egy tapasztalati szakértő kolléga vezet. Ezek 
témája a másság-hasonlóság-kirekesztés, valamint cél a csoport 
megmozdítása, aktivizálása is. Miután ez és a feldolgozás megtörtént, az 
értelmileg akadályozott felnőttek beszélnek a csoportnak az életükről 5-10 
percben. A leggyakrabban megjelenő témák a munka, iskola, hobbi, 
lakhatás, étel, sport, kávé. Személyiségtől és hangulattól függően a 
szerelemről, utazásról, a felnőtt lét változatos kérdéseiről szokott még szó 
esni. Ezután a tanulóknak lehetőségük van kérdéseket feltenni. Érdekes, 
hogy általában az elméleti szakemberekhez fordulnak kérdéssel, pedig az az 
érintett személyekről szól. Ekkor ajánlani szoktuk, hogy nyugodtan szólítsák 
meg őket, kérdezzenek tőlük. Gyakran előfordul az is, hogy túl bonyolult 
vagy többszörösen összetett kérdést tesznek fel, ekkor segítünk az 
akadálymentesítésben. Ezek a szituációk jó mintát és alaptudást adnak a 
diákok számára. Ezen kívül még egy gyakorlatot/feladatot szoktunk tervezni, 
amely vagy sajátélményű vagy az előítéleteinkkel való szembesülést segíti. 
Általában valamilyen hiányos vagy nehezített információval kell elboldogulni 
és megoldásra jutni, vagy éppen képek alapján megítélni, hogy ki lehet 
értelmileg akadályozott személy, majd a végén kiderül, hogy kinézettől és 
tevékenységtől függetlenül mindenki érintett. Ezt szintén a tapasztalati 
szakértőink szokták vezetni. Ezek a tapasztalatok nagyon fontosak, mert 
általában ezen a ponton tapasztalják meg a nehézségeket vagy 
szembesülnek saját előítéleteikkel, így a tanulókban gyakran intenzív 
érzések és “aha élmény” fogalmazódnak meg. Az óra végén igyekszünk még 
időt hagyni a kérdéseknek és egy rövid záró kört tartani, ami hasznos 
reflexiókat tartalmaz és elősegíti az élménymegosztást. 

A fent leírtakból látható, hogy nem csupán egyféle forgatókönyv szerint 
dolgozunk, hanem egy konkrét struktúrában a csoport és saját igényeink 
alapján válogatunk az általunk elsajátított gyakorlatok közül. Mérlegelni 
szoktuk pl. a meghívó iskolát, a korosztályt, az előzetes tudást, jártunk-e 

már náluk. Az összes foglalkozástartó kollégával együtt dolgozzuk ki az 
általunk vélt legoptimálisabb alkalmat az említett információk alapján. 
Szétosztjuk az előkészítő feladatokat, megtervezzük az utazást. Nagyon 
fontos hozzájárulása még a tapasztalati szakértő kollégáknak a konkrét 
jelenlét és közös tevékenység, valamint a saját életük megosztása, melyet 
mindannyian tudjuk, nem könnyű, főleg, amikor a saját másságunkról kell 
beszélni. Pusztán a szóbeli visszajelzések alapján, a diákoknak nagyon sokat 
ad az, hogy valóban megismerkedhetnek érintett személyekkel és közös időt 
tölthetnek el velük.  

Zárásként pedig álljon itt két szófelhő, mely érzékletesen demonstrálja 

a személyes kontaktus hatékonyságát. Természetesen a program hatását 
nem ezzel szeretnénk mérni, azonban azt gondolom ez egy kifejezetten jó 
vizualizációja a változásnak.  
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Asszociációs szófelhő a foglalkozás elején  

 

A felső képen egy konkrét osztály első gondolatainak szófelhője látszik az 
értelmi fogyatékossággal kapcsolatban. A képen minél inkább kiemelkedik 
(nagyobb) egy kifejezés, azt annál többen írták. Az alsó kép, ugyanezen 
osztály gondolatait tükrözi közvetlenül a foglalkozás után.  

 
Asszociációs szófelhő a foglalkozás végén 

 

Jól látszik, hogy a megkülönböztetésről, ápolásról és segítésről inkább a 
barátságosságra, szeretetre, kedvességre, jófejségre és megértésre került a 
fókusz, ami markáns változást jelent. Azt gondolom, bár több kutatás azt is 
igazolta, hogy a puszta ismeretátadás is előítélet-csökkentő hatással bír, 
tapasztalati szakértők nélkül nem érhetnénk el ennyire markáns hatást és 
talán a fókuszpontok sem az érintett személyeket valóban érintő kérdések 
felé tolódnának. 
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Az inklúzió térhódításával a sajátos nevelési igényű gyermekek nagy 
részének nevelés-oktatása többségi intézményekben történik, egy 
osztályban tipikus fejlődésű társaikkal. A fogyatékossággal kapcsolatos 
attitűdformáló programok az egész iskolai környezetet befolyásolják, 
ugyanakkor az egyének szintjén fejtik ki leginkább hatásukat, ami által a 
diákoknak lehetőségük van az egész társadalmat tekintve jobb polgárokká 
válni (Lindsay & McPherson, 2011). Az attitűdök mindig valamilyen 
társadalom által létrehozott, társadalmilag konstruált dologra (eszmére, 
tárgyra, személyre, folyamatra, eseményre stb.) vonatkoznak, de egyénileg 
kivitelezett lelkiállapotként állnak előttünk. Feltételezhető, hogy a legtöbb 
attitűd tanulás révén alakul ki. Amikor az emberek megismernek egy 
attitűdtárgyat, felépítik a tárgy kognitív reprezentációját. Ez a reprezentáció 
a tárggyal kapcsolatos kognitív, affektív és konatív információkat tartalmazza 
(Jain, 2014). Az attitűdformálás igen hatékony mód az előítéletek 
felszámolására és a különbségek elfogadásának támogatására, a 
fogyatékossággal élő diákok iránti pozitív attitűdök kialakulására (Gasser, 
Malti & Buholzer, 2013). 

A gyermekek hozzáállásának formálódása érdekében, szükség van 
arra, hogy tudomást szerezzenek és tájékozódjanak a fogyatékossággal 
kapcsolatos kérdéskörben. Fontos, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos 
ismeretközvetítés a pozitív szemlélet irányába vezesse a gyermekeket. A 
szemléletformáló programok kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be a 
figyelem fogyatékosságra irányításában, illetve a fogyatékos személyek 
hosszú távú elfogadásával kapcsolatban (Murfitt, 2006). 

2017-ben, a spanyolországi Spanyol Vakok Nemzeti Szervezete 
(ONCE) már több, mint 35 éve sikeresen működő szemléletformáló 
programjának mintájára a Szerencsejáték Zrt. támogatásával, valamint a 
Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa és az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar szakmai segítségével, a Salva Vita Alapítvány országos 
pályázatot hirdetett általános iskolai felső tagozatos-, illetve középiskolás 
diákcsoportok számára „Adj egy ötöst!” címmel. 
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Módszerek 

 

A Salva Vita Alapítvány által kiírt pályázatra több, mint 90 iskola 
jelentkezett Magyarország különböző tájairól, melyből a szakmai zsűri 75 
iskola előzetes programtervét találta megfelelőnek arra, hogy 
megvalósításra kerüljenek. A pályázat lebonyolításával párhuzamosan 
kezdtük el a megvalósításra kerülő programok eredményességének mérését 
kérdőíves módszerrel. Fontos volt, hogy egy olyan eljárást válasszunk, ami 
lehetővé teszi a széles körű, egyidejűleg lebonyolítható felmérést. Az 
adatgyűjtés strukturált, előre rögzített kérdéssor mentén, papír alapon 
történt, mely a bemeneti- (BE) és a kimeneti (KI) kérdőívek esetén is 
többnyire nyitott végű kérdések sorozatából állt. Összesen négy fajta kérdőív 
készült, kettő a diákoknak, kettő pedig a tanároknak. (1. melléklet) A 

kérdőívek kérdései három fő tényező mentén épültek fel, elsősorban az 
előzetes tudás, az emóciók és a tapasztalat feltérképezésére vonatkoztak, 
ugyanakkor megjelent a személyes vélemény megismerését  célzó kérdéskör 
is.  

A papír alapú kérdőívek feldolgozását a Microsoft Excel táblázatkezelő 
program segítségével végeztük el. Az adatok tisztítása után különböző 
számolótáblákat hoztunk létre, melyekbe a kérdőíveknek megfelelően 
formázott adatokat helyeztünk el. A program beépített függvénytárának 
segítségével, illetve a beépített programozási felületben alkotott saját 
függvények használatával végeztük el a kutatáshoz szükséges statisztikai és 
matematikai műveleteket. Ezeket a különböző munkalapokon összesítettük, 
és azok alapján készítettük el a továbbiakban látható diagramokat, 
elemzéseket. A felhasznált statisztikai számításokat a továbbiakban 
részletezzük. Összevetni a BE és KI kérdőíveket csak bizonyos korlátok 
között lehetséges. A két kérdőív elemszáma nem megegyező, ennek okán 
nem is megfeleltethetőek egymásnak, ugyanakkor mégis megkíséreltük a 
statisztikai szempontú vizsgálatot, hiszen a minta viszonylag nagynak 
mondható (n=535). 
 

 

Eredmények 

 

A gyógypedagógiai tipológia szerint a fogyatékosság típusalkotása, 
osztályozása két szinten történik: először a főcsoportok megjelölése a 
feladat, majd ezek belső csoportosítása, osztályozása (Gordosné, 1996). A 
kérdőív első része arra irányult, hogy a kitöltők milyen fogyatékossági 
csoportokat ismernek. A mai fogalomalkotás szerint ezek lehetnek: értelmi 
akadályozottság, tanulásban akadályozottság, hallássérülés, látássérülés, 
mozgássérülés, autizmus spektrum zavar, beszédfogyatékosság, 
pszichoszociális fogyatékosság. Ebből a BE kérdőívet 244, míg a KI-t 215 
diák; illetve 36-40 pedagógus töltötte ki. A 2. mellékletben található ábrán a 
teljes mintában megjelenő fogyatékossági kategóriák helyes 
megnevezésének átlaga látható, a BE és KI kérdőívek eredményei szerint. A 
3. melléklet táblázata megmutatja, hogy a maximálisan elérhető 8-as 
értékhez képest mind a BE, mind pedig a KI kérdőívek eredményei jelentősen 
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alacsonyabbak. A BE esetén a tanárok és diákok által együttesen, helyesen 
megnevezett fogyatékossági csoportok átlaga 2,59, ehhez képest a KI-ben 
ugyanez az érték alacsonyabb, 2,35. A szórásértékek mind a két esetben 
meghaladják az átlagok felét, amely azt mutatja, hogy a kérdőívek kitöltői a 
0-8-as tartományban meglehetősen szórtan jelölték a fogyatékossági 
kategóriákat, akadtak, akik akár 5-6 kategóriát is jelöltek, de emellett sok 
volt a 0-1 megnevezés is. A kétmintás t-próbát ebben az esetben p<0,1 
szignifikancia szinten végeztük. Ezen a szinten az átlagok szignifikáns 
eltérést mutattak, tehát statisztikailag alátámasztva a bemeneti és kimeneti 
kérdőívek, a fogyatékossági kategóriák helyes megnevezésének 
tekintetében eltérnek egymástól.  

A támogatás tekintetében a diákok többnyire általánosságokat soroltak 
fel, de gyakran megnevezték a lelki támogatást szükségességét. A kimeneti 
kérdőívekben szembetűnő változásra lettünk figyelmesek. Sokkal inkább 
személyes megközelítésűvé váltak a nagy általánosítások, a diákok 
megértették, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek mind egyéni 
szükségleteik vannak. Ugyanakkor a lelki aspektus továbbra is hangsúlyos 
szerepet töltött be a válaszokban. Ezen felül megjelentek a mindennapi 
élethez szükséges, praktikus dolgokra irányuló válaszok is pl. „Átsegítem a 
zebrán, ha kell”. Ebből arra következtetünk, hogy a vizsgált diákok ismeretei 
– a fogyatékossággal élő személyekkel való találkozás hatására – a program 

folyamán bővültek, a támogatás tekintetében hozzáállásuk változott.  
A gyermekek több, mint fele (135 fő) jelezte, hogy náluk nincs az 

iskolában fogyatékossággal élő gyermek, 34% (82 fő) viszont igennel 
válaszolt. 20 esetben kitöltetlen volt a kérdés, míg 7 esetben nem tudták 
megmondani a választ. Ezzel ellentétben, ha szembetűnő egy személy 
fogyatékossága, pl. Down-szindróma vagy mozgássérülés esetén, a diákok 
is megbízhatóbban jeleztek „igen”-el. A következő táblázat (4. melléklet) 
összefoglalja, a kérdésekre adott válaszok függvényében a fogyatékossági 
kategóriák helyes megnevezésének átlagát. P<0,05-ös szignifikancia szinten 
az átlagok szignifikánsan nem egyeznek meg. Tehát szignifikáns különbség 
mutatható ki a két csoport között, amit azt jelenti, hogy amennyiben az adott 
intézménybe jár fogyatékossággal élő gyermek, úgy a válaszadók több 
kategóriát tudtak helyesen megnevezni. A különböző csoportok (fogyatékos- 

és nem fogyatékos gyermekek) közötti személyes kapcsolat megkönnyítheti 
a sztereotípiák leküzdését és a csökkentheti a hosztilitást. (Barr & Bracchitta, 

2008) Hunt és Hunt (2000) kutatásukban megállapították, hogy akik 
kapcsolatban állnak fogyatékossággal élő személyekkel, azok hozzáállása 
kedvezőbb ezen személyek tekintetében.  

A humánspecifikus motiváció tárgyalásánál általában két típust 
különítünk el, az extrinzik (eszköz jellegű v. külső) és az intrinzik 
(önjutalmazó v. belső) motivációt. A bemeneti kérdőívek diákok számára 
készített változataiban a 9. kérdés „Kinek, vagy minek a hatására döntöttél 
úgy, hogy részt veszel a programban?” azt igyekszik feltárni, hogy a válaszok 
alapján a gyermekek milyen motivációval vágnak neki a pályázati 
programnak.  A kérdésre adott válaszokat tartalom alapján osztottuk be 
három kategóriába, belső-, külső- és vegyes motiváció szerint. 17 esetben 
nem érkezett válasz a kérdésre, de az 5. melléklet ábráján jól látható, hogy 
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a diákok több, mint felét (126 fő) extrinzik motivációs célok vezérlik a 
programban való részvételre.  

A kimeneti kérdőívek diákoknak szánt változatának 14. kérdése „Mi 
volt számodra a legjobb élmény a programban?” volt. A válaszok 
elemzésével információt nyerhetünk arról, hogy a gyerekek, hogyan is 
érezték magukat, milyen véleményük alakult ki, milyen érzésekkel és 
attitűddel rendelkeztek a program véghezvitele után. A kapott válaszokat 
pozitív, negatív, semleges vagy vegyes kategóriába soroltuk. A válaszok 
alapján, végső soron csak három csoportba kerültek adatok, mivel a 'negatív' 
halmazba nem kerültek válaszok. Két esetben nem érkezett válasz, így 
ezeket a 'nincs adat' címkével jelöltük. (6. melléklet) A diákok válaszai 110 
esetben a fogyatékossággal élő személyekkel való időeltöltésre vonatkozó 
pozitív tartalommal voltak telítettek. Ehhez kapcsolódik az 50 vegyes válasz, 
mely százalékos értékben is alig marad el a semleges válaszok arányától, 
azaz 53 esettől. Jól látható, hogy a pozitív élmény túlnyomó többségben van 
a pusztán semleges tapasztalatokhoz képest, s ami igen kiemelkedő a 
program sikeressége szempontjából, hogy egyetlen diák sem fogalmazott 
meg negatív érzést, rossz élményt sem a programmal kapcsolatban, sem 

pedig a fogyatékossággal élő személyekhez kötődően. 
 

 

Diszkusszió 

 

Az eredmények és a kérdőívek értékelése alapján a szemléletformáló 
program során sem a diákok, sem pedig a tanárok számára nem tisztázódtak 
kellő mértékben a fogyatékossági csoportok megnevezései. Ennek több oka 
is lehet. A program során minden iskolai csapathoz egy (vagy több) 
tapasztalati szakértő csatlakozott. A mentorpedagógus (aki nevezett a 
pályázatra) szakmailag is felügyelte a folyamatot, míg a tapasztalati szakértő 
végigkövette, részt is vett a programon. A kérdőívek elemzésénél feltűnt, 
hogy ha egy-egy programban adott fogyatékossági csoportba tartozó 
személyek vettek részt, pl. látássérült személyek, akkor a diákok és a 
tanárok is hajlamosak voltak a „látássérült” főcsoportot és annak típusait 
(vak, gyengénlátó) felsorolni, holott a bemeneti kérdőívek során helyesen, 
ennél több kategóriát is jelöltek. Ennek ellenére az adatok további elemzése 
során világossá vált, hogy a gyermekek minimális személyes kapcsolat 
esetén is informáltabbak, illetve a fogyatékossággal élő gyermekek 
jelenlétével is többnyire tisztában vannak saját környezetükön belül. 
Természetesen a kérdőív számszerűsített adataiból nem lehet következtetni 
a válaszadó diákok attitűdjére, csupán azt mutatják meg, hogy van kapcsolat 
a gyermekek előzetes tudása és a környezetükben élő fogyatékos személy 
jelenléte között. A motiváció és az élmények összevetését illetően a pályázat 
által megnyerhető pénzösszeg megléte nagymértékben hozzájárult a magas 
arányú külső motiváció megjelenéséhez. A jelenlegi kutatások azt mutatják, 
hogy a jutalmazás hatása nem növeli egyértelműen az elvárt viselkedés 
megerősítését, tehát ez esetben maga a pénzjutalom nem feltétlenül fog egy 
a fogyatékosság iránti pozitívabb attitűdöt eredményezni. Akkor van jól 
felépítve a jutalmazó rendszer, ha annak információs aspektusa a domináns 
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(Kim, 1998). Ugyanakkor lényeges eredménynek mondható, hogy a diákok 
az élmény tekintetében nem rendelkeztek negatív tapasztalatokkal és a külső 
motivációs tényező tulajdonképpen a legtöbb gyermeknél át tudott alakulni 
valamilyen pozitív élménnyé a fogyatékos személyek tekintetében. Pettigrew 
és Tropp (2008) kutatásai alapján elmondható, hogy a strukturált 
környezetben való kapcsolatkialakítás és az intézményi támogatás tovább 
növeli a pozitív attitűdök kialakulásának valószínűségét. Meyer, Gouvier, 
Duke és Advokat (2001) arról számoltak be, hogy a diákok kedvezőbb 
hozzáállást tanúsítottak a fogyatékossággal élő társaikkal szemben, ha egy 
projekt keretein belül lehetőségük adódott velük együtt kooperálni. Az „Adj 
Egy Ötöst!” program kifejezetten ezt a célt szerette volna szolgálni, mintegy 
hidat képezve a fogyatékossággal élő személyek és a többségi 
intézményekben tanuló diákok, pedagógusok között. Nem csak oktatási, 
ismeretanyag-átadási szinten, hanem egy testközelből való tapasztalás 
szintjén, amiből mindegyik résztvevő fél képességeinek megfelelően 
profitálhat. 
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1. melléklet A bemeneti és kimeneti kérdőívek kérdései 

TANÁR DIÁK 

BEMENETI 

1. Milyen fogyatékossági csoportokat ismer? 

2. Melyik fogyatékossági csoport van Önhöz a 
legközelebb? Miért? 

3. Hol találkozik leggyakrabban 
fogyatékossággal élő emberrel? 

4. Van-e/volt-e személyes kapcsolata 
fogyatékossággal élő emberrel? 

5. Volt/van fogyatékossággal élő tanítványa? 

6. Saját véleménye szerint milyen 
ismeretekkel rendelkezik ebben a témában? 

(Kérem, helyezze el a fogyatékossággal 
kapcsolatos ismereteit egy skálán 1-10-ig) 

7. Mi az a terület, amiben bővítené ismereteit? 

8. Van Önnek a témában szakirányú 
végzettsége? Ha igen, milyen? 

9. Véleménye szerint fog-e Önben változni 
valami a program során? Ha igen, mit vár? 

10. Véleménye szerint fog-e változni valami a 
tanítványaiban a program során? Ha igen, 
mi? 

11. Ha van egyéb megjegyzése, észrevétele, 
kérjük ide írja le! 

BEMENETI 

1. Milyen fogyatékossági csoportokat 
ismersz? Kérjük, sorold fel őket. 

2. Kérjük, sorold fel, hogy az általad 
ismert fogyatékossági csoportokhoz 
hány ember tartozik 
Magyarországon. 

3. Mindennapjaid során hol találkozol 
leggyakrabban fogyatékossággal élő 
emberrel? 

4. Van-e/volt-e a múlt hónapban 
legalább egyszer személyes 
kapcsolatod fogyatékossággal élő 
emberrel? Húzd alá: igen-nem 

5. Volt/van fogyatékossággal élő 
iskolatársad? Amennyiben igen, írd le 
milyen fogyatékossági csoporthoz 
tartozik/nak? 

6. Szerinted milyen támogatásra van 
szüksége egy fogyatékossággal élő 
embernek? Kérlek, sorold fel. 

7. Mit vársz a csapatod által 
megvalósítandó programtól? 

8. Miben segíted a programotok 
megvalósulását? 

9. Kinek, vagy minek a hatására 
döntöttél úgy, hogy részt veszel a 
programban? 

KIEMENTI 

12. Milyen fogyatékossági csoportokat 
ismer? 

13. Melyik fogyatékossági csoport van 
Önhöz a legközelebb? Miért? 

14. Hol találkozik leggyakrabban 
fogyatékossággal élő emberrel? 

15. Van-e/volt-e személyes kapcsolata 
fogyatékossággal élő emberrel? 

16. Volt/van fogyatékossággal élő 
tanítványa? 

17. Saját véleménye szerint milyen 
ismeretekkel rendelkezik ebben a témában? 
(Kérem, helyezze el a fogyatékossággal 
kapcsolatos ismereteit egy skálán 1-10-ig) 

18. Hozzájárult-e a program ismereteinek 

bővüléséhez? 

19. Véleménye szerint változott-e valami 

Önben a program során? Ha igen, mi? 

20. Véleménye szerint, változott-e 

tanítványaiban valami a program során? 

21. Kérjük, ide írja le programmal 
kapcsolatos megjegyzéseit, észrevételeit. 

KIMENETI 

10. Milyen fogyatékossági 
csoportokat ismersz? Kérjük, sorold fel 
őket. 
11. Írd le, hogy szerinted miben 
tudsz segíteni egy fogyatékossággal élő 
embernek. 

12. Véleményed szerint mi változott 
benned az Adj egy ötöst! program során 
a, tudásodban? b, hozzáállásodban? 

13. Miben járultál hozzá a program 
megvalósulásához? 

14. Mi volt számodra a legjobb 
élmény a programban? 

15. Mi az, amin változtatnál a 
jövőben a programmal kapcsolatosan? 
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22. Melyek Ön szerint az Adj egy ötöst! 
program erősségei? 

23. Mi az, amit a jövőben másképp 
csinálna? 

24. Elég segítséget kapott-e a program 

során? 

25. Ön szerint jó eszköz-e a 

fogyatékossággal kapcsolatos attitűd 
formálásának ez a program? 

 

 

 

 

2. melléklet A vizsgálatban szereplő teljes minta által helyesen megnevezett 
fogyatékossági kategóriák átlaga 

 

 

p<0,1 elemszám (n) átlaguk a minta szórása 

 

BE 280 2,59 1,57 

 

KI 255 2,35 1,36 

3. melléklet BE és KI-ben a teljes vizsgálati minta által helyesen megnevezett 

fogyatékossági kategóriák átlaga, szórása 

 

 

 

p<0,05 elemszám (n) átlaguk a minta szórása 

igen 82 2,92 1,3 

nem 135 2,07 1,54 

4. melléklet A helyesen megnevezett fogyatékossági kategóriák átlaga, szórása az iskolába 
járó fogyatékossággal élő gyermek függvényében (igen – jár az iskolába; nem – nem jár 

az iskolába) 
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5. melléklet A diákok programban való részvételének motivációja típusok szerint 

 

 

 

6. melléklet A programban való részvétel élménye 
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Hogyan tovább pszichopedagógia? 

  

Miskolci Egyetem, BTK 

  

Takács István, istvan.takacs.dr@gmail.com 

 

 

 In memoriam Volentics Anna 

10 éve, 2009-ben halt meg a 

Pszichopedagógiai Tanszék 
meghatározó alakja 

 

 

Nagy elődök nyomdokain – avagy akik a viselkedészavarral 
foglalkoztak, mielőtt a szakirány megszületett volna 

 
Utalásszerűen, néhány kiragadott példával kívánjuk érzékeltetni, hogy 

a pszichopedagógia létrejöttét megelőző évszázadnyi időszak bővelkedik 
olyan szakemberekben, akik lényegében azonos módon gondolkodtak, mint 
a szak létrehozói. 

Roboz József, az „Emberbaráti Tanintézetek Országos 
Szakfelügyeletével megbízott Váczi Magyar Királyi Országos Siketnéma 
Nevelő- és Tanítóképző-intézeti Igazgatója”-ként írt munkájában ha 
érintőlegesen is olyan gyermekekről, akik elsősorban családi környezetük 
miatt váltak veszélyeztetetté. A családi veszélyeztetettség lehetőségére az 
értelmi fogyatékossággal foglalkozó kötetében ír, s arról tesz említést, amit 
néhány évtizeddel később „erkölcsi fogyatékos” fogalommal illet a 
gyógypedagógiai irodalom (példaként Tóth Zoltán, 1933-ban): „csak az 
esetben vegyük ki onnan (a családból – a szerző megjegyzése), ha az a 
sajnos eset állna fenn, hogy a gyermek környezete veszélyeztetné a gyermek 

erkölcsi életét” (Roboz, 1898,28). 
A múlt század elején két törvény is született, melyek a 

pszichopedagógia előtörténetéhez sorolhatók. Az 1901. évi VIII. tc. valamint 
az 1901. évi XXI. tc. az árván maradt gyermekek állami gondoskodásának 
kereteit rögzítették. Az előbbi törvény a hétévesnél fiatalabbakra, a második 
a hét-tizenöt év közötti gyermekekre vonatkozóan állapított meg állami 
kötelmeket. A törvények gyermekmenhelyek létesítéséről intézkedtek – 
melyek az országban mindenütt, szükség szerint felállítandók voltak. 

Ranschburg Pál több esetben foglalkozott a mai értelemben 
pszichopedagógiai népességhez sorolható emberekkel: „Mert először is néha 
igenis a gyógypedagógia már mai, s bizonyára nem végleges magaslatán is 
megszüntet, sőt a hibásságot előidéző okok felderítésével s a működések 
helyesbítő irányításával meggyógyít egy-egy könnyebb beszédhibát 
(selypítés, dadogás) vagy fogyatkozást (hallónémaságot), sőt kellő 
kíméletes gyakorlással egy-egy könnyebb értelmi gyengeséget, egy-egy 

kisebb jellembeli hibásságot is” (Ranschburg, 1909,43). 
Ugyancsak egy Ranschburg írásból citálva az akkori 

fogalomrendszerben erkölcsi fogyatékosnak nevezettekkel kapcsolatban így 
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ír: „A belső, szervezetbeli okoknál fogva züllésre vagy bűntettességre hajló, 
erkölcsileg fogyatékos elméjű egyéneknél ugyancsak nagy szerepe jut a 
szülők alkoholizmusának, bujakórjának, de egyáltalán a családi örökletes, 
nevezetesen a kriminális terheltségnek”(Ranschburg, 1924, 34). 

A két Ranschburg idézetből is kitűnik, a viselkedés zavara már a 20. 
század elején is szerves részét képezte a gyógypedagógiai gondolkodásnak. 
Mi több, nem csupán a nevelés kapcsán foglalkozott mindezzel, hanem a 
kriminalitással összefüggésben is: a Belügyminisztérium számára készített 
útmutatója a „züllésnek kitett” fiatalok pszichiátriai, gyógypedagógiai 
megfigyelésének protokollját írta le (Ranschburg, 1907). 

A Vértes O. József által indított Ideges Gyermekek Iskolája Náray-
Szabó Sándor – akkori államtitkár – és a Ranschburg Pál vezette Magyar 
Királyi Gyógypedagógiai-Pszichológiai Kísérleti-lélektani laboratórium 
közreműködésével alakult meg: „Hosszas megfontolások, iskolatervek, 
szervezeti szabályok mind közelebb vitték az eszmét a valósághoz. Végre 
megszületett az új intézet.” (Vértes O.,1911.  1912., 5). Ekkor 1909-et írtak, 
azaz éppen 110 éve alakult meg Vértes O. vezetésével az iskola. 

A 20. század eleji történésektől évtizedekkel később újabb lendületet 
kapott a viselkedészavarról szóló gondolkodás. Illyés Gyuláné Kozmutza 
Flóra a majdani gyógypedagógiai pszichológia meghatározó alakjaként 
fontosnak tartotta, hogy a széles értelemben vett környezeti ártalmak 
meghatározó befolyással bírnak a gyermek fejlődésére (Illyés Gyula, 1939). 
A hivatkozott Illyés-kötetben arról írtak, hogy a – mai fogalmaink szerinti – 

szociokulturális miliő, a Volentics Anna által oly gyakran használt „nehezen 
nevelhető, hátrányos helyzetű, inadaptált” (Volentics, 1996) 
gyermeknépesség, a „sok kicsi lélek riasztó sorsa, jövendője” (Ortutay, 
1940) milyen szoros összefüggést mutat. Tegyük hozzá, a mai 
pszichopedagógiai gondolkodásban is meghatározó szerepe van a 
gyermeket, a fiatalt körülvevő családi, társadalmi közegnek. 

A második világháború utáni gyógypedagógus-képzésben Bárczi 
Gusztáv előterjesztésében a javító-nevelő intézetek személyzetének 
továbbképzése is megfogalmazódik. Levéltári dokumentumra hivatkozik 
Szabóné Gordos Anna, ezzel mintegy utalva arra, hogy a pszichopedagógiai 
megközelítés látensen, sporadikusan, konkrét formában is meg-megjelenik 

a Főiskola oktatóinak gondolkodásában (Gordos, 1977). 
Közvetlen előzményként a Gyógypedagógiai Főiskola nevelőtanár 

szakja említendő. Ezt követte, váltotta ki a pszichopedagógia szak. Így nem 
meglepő, hogy a pszichopedagógiai képzés indításán munkálkodók között 
volt Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra, Gordosné Szabó Anna és Murányi Kovács 
Endréné. 

A Pszichopedagógiai Tanszék történetiségéhez tartozik, hogy a tanszék 
vezetői 2009-ig a következők voltak: 

Murányi-Kovács Endréné 1973-1980 
B. Aczél Anna –1980-83 

Volentics Anna 1983-2009 (közben, mert Volentics Anna kandidátusi 
értekezésére készült Domszky András 1991-1992 között vezette a 
tanszéket) 
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A tanszékvezetést ellátók az indulást vezénylő Murányi Zsuzsán kívül, 
aktív kapcsolatban voltak a hazai gyermekvédelem különféle szervezeteivel, 
illetve vezető tisztségeket töltöttek be a területen. 

  

  
Elméleti megközelítések  

  
Nemzetközi kitekintésben a Fogyatékosságtudományi Társaság 1998-

ban kiadott, A fogyatékosság definíciói Európában címmel megjelent 
tanulmánykötetéből emelünk ki két releváns tételt. 

„A Képességcsökkenések, fogyatékosságok és hátrányok nemzetközi 
besorolása (ICIDH) című dokumentumot az 1970-es években dolgozták ki, 
és a WHO 1980-ban publikálta. A besorolás három fogalmat határozott meg, 
ezek a képességcsökkenés (funkcionális/strukturális testi rendellenesség), a 
fogyatékosság (képességcsökkenés által okozott személyes tevékenységi és 
viselkedési problémák) és a hátrány (a fogyatékosságból fakadó társadalmi 
hátrányok).” (2009,28) Az idézett szövegrészben a fogyatékosság fogalmába 
értendő a viselkedéssel összefüggő zavar. A kötet idézi az Írországban 
elfogadott Foglalkoztatásegyenlőségi törvényt (1998.) A törvény által 
megfogalmazott fogyatékosság-definíció a törvény 2. szakaszában a 
következőt is tartalmazza: „…olyan állapot vagy betegség, amely hatással 
van a személy gondolati folyamataira, valóságérzékelésére, érzelmeire vagy 
ítélőképességére, és ezáltal zavarodott viselkedést idéz elő;” (2009, 61) 

  
  

Fogyatékosság vagy nem? 
  

A polémia nem újkeletű. Közel száz évvel ezelőtt is komoly viták 
bontakoztak ki arról, hogy mely másság, hová tartozzon. Ezzel foglalkozott 
Tóth Zoltán is: „Oly felfogás is hangzott el már, hogyha az értelmileg nem 
súlyosan fogyatékosok, valamint az erkölcsi fogyatékosok, idegesek és 
nyomorékok stb. pedagógiája gyógypedagógia, akkor a vakok, siketek és 
súlyos értelmi fogyatékosságban szenvedők nevelése nem az. Ha pedig az 
utóbbi csoportok nevelését minősítjük gyógyító nevelésnek, akkor az előbbi 
csoportoké nem gyógypedagógia.” (Tóth, 1933, 140-141.) A későbbiekben 
így ír: „Beszélünk hülye, gyengeelméjű, gyengetehetségű, imbecil, kretén, 
erkölcsi fogyatékos, társadalomellenes, degenerált, abnormis, ideges, 
nehezen nevelhető, züllő, züllött, bűnöző stb. egyénekről, anélkül, hogy e 
kifejezések használatánál egymást teljesen megértenénk. E felsorolt 
csoportfogalmak között még ma nem sikerült rendet teremteni, mert e 
csoportfogalmak tartalmát különbözőképen értelmezzük és ha meg is értjük, 
nem törekszünk azok neveléstudományi értékű összefoglalására” valamint 
„csavargó, hazudozó, erőszakos, féktelen stb. egyéneket, mint ösztön- és 
akaraterős (aktiv, agressiv) egyének” és „ösztönösen és akaratilag gyengék” 
(Tóth, 1933, 180-183.) Az idézet jól mutatja, hogy a tudomány-rendszertani 
kérdések akkor is foglalkoztatták a terület szakembereit – s akkor sem jutott 

nyugvópontra a sokféle másságról folyton-folyvást alakuló koncepció. 
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Ranschburg Pált is foglalkoztatta ez a téma. A klasszikus 
fogyatékosságokról és az „erkölcsileg” fogyatékos emberekről rendre együtt 
gondolkodott, azaz mindkét területet a gyógypedagógia szerves részének 
tételezte (Ranschburg, 1927) 

  
  

A pszichopedagógiai képzés indulása 1973-ban 
  

A pszichológus végzettségű Murányiné-Kovács Endréné – Lányiné 
Engelmayer Ágnes szerint – egy úttörő szemlélettel jelentkezett a hetvenes 

évek gyógypedagógus-képzésében. Ez a következő volt: „a gyógypedagógia 
illetékességébe tartozó népesség megítélésénél nemcsak a tartós biológiai 
károsodás lehet mérvadó, hanem a pszichés hátterű, esetleg csak átmeneti 
jellegű zavarok és szociális ártó hatások, hátrányok is.” (Lányiné Engelmayer 
Ágnes, 1997, 28). Ezzel Murányi Zsuzsa az elődök többsége által már 
körvonalazott szemlélet mellett kötelezte el magát: a viselkedészavar – 

prevenciója, ellátása – klasszikus gyógypedagógusi feladat. 
  

  

A pszichopedagógia kompetenciaköreinek kijelölése  
  

Jellemző hangsúlyeltolódások észlelhetők a tanszéket egykoron 
irányítók gondolkodásában. A változó világ változó feladatokkal jelentkezik, 
mint ahogyan a pszichopedagógia létrejöttekor a nevelőtanári teendők 
meghaladása volt a cél – úgy mást, másként súlyozott Murányi Zsuzsa, B. 
Aczél Anna és Volentics Anna is – ideértve Domszky Andrást is. A tendencia, 
a szakterület érdeklődése, kutatásai erőst a gyermekvédelem felé mozdult. 

Murányi Zsuzsa a személyiségzavarok egy részének pszichopedagógiai 
kompetenciává tett részéről a következőket írta: „Nem foglalkozunk a 
személyiségzavaroknak organikus elváltozások okozta csoportjával, ami a 
gyógypedagógiai lélektan tantárgy anyaga, sem a pszichózisokkal, amelyek 
a pszichiátria körébe tartoznak. Fennmarad részünkre egy széles sáv: azok 
a személyiségzavarok, amelyek az egyént nem teszik ugyan képtelenné arra, 
hogy a társadalom egyenrangú, úgynevezett ’normális’ tagjaként éljen, de 
tartósan és lényegesen megnehezítik helyzetét a társadalomban – ideértve 
a családot és az iskolát is – súlyos beilleszkedési, alkalmazkodási 
konfliktusokat okozva. Valójában tehát a személyiségzavarok igen nagy 
csoportját tárgyaljuk: azokat a komplex pszichikus zavarokat, amelyeknek 
kutatásához az utóbbi évtizedekben a különböző tudományok – a genetika, 
az idegélettan, a klinikus pszichológia, a fejlődéslélektan, a 
szociálpszichológia – együttműködése nagy lendületet adott.” (Murányi-
Kovács, 1983, 3) 

A Murányi Zsuzsát követő B. Aczél Anna egyfajta átmenetet jelentett, 
amennyiben pszichológusként, s ezzel együtt elkötelezett gyermekvédelmi 
szakemberként vitte a tanszéket. Ugyanakkor sajátos színt vitt a képzésbe 
azzal, hogy a Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Komplex Elemzése (TBZ) 
interdiszciplináris kutatási program munkatársa lett. A pszichopedagógiai 
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gondolkodás a teoretikus-klinikus Murányi Zsuzsa – féle megközelítéstől a 
praktikus társadalmi-devianciakezelés irányába tolódott. 

B. Aczél Anna rövid időszakot felölelő tanszékvezetését követően egy 

elkötelezett gyermekvédelmi orientációjú gyógypedagógus, Volentics Anna 
vette át a tanszék irányítását. Ezzel tovább erősödött a gyermekvédelmi 
megközelítés, amit kiegészített a deviáns karriert megélt tanulók iskolai 
ellátására fókuszáló gondolkodás, valamint a büntetés-végrehajtás 
kanalizálása a pszichopedagógiai gondolkodásba. Ugyanakkor kezdődött egy 
közeledés az egészségügy felé, a gyermekek kórházi ellátásának, a 
szenvedélybetegségeket ellátó klinikai megsegítésnek a pszichopedagógiával 
karöltve megvalósuló rutinjai kidolgozásával. Ez később további kórházi 
irányok feltárásához járult hozzá, aminek következtében az úgynevezett 
kórházpedagógia is szervesült a pszichopedagógiai ellátásba. 

Volentics Anna halálával ez az ív megtört. Azóta az útkeresés jellemzi 

a szakmát – miközben a Bárczi Kar hegemóniája eltűnt azzal, hogy több 
vidéki gyógypedagógus-képző megpróbálkozott, próbálkozik a 
pszichopedagógus-képzéssel. 

Hogyan tovább? Nos, az alapok szilárdak, s a Murányi Zsuzsa által 
kijelölt út változatlanul aktuális. Mindezzel együtt megemlítendő, hogy a 
kompetenciahatárok kijelölésére, a tudományközi kapcsolatrendszer 
tisztázására a közel fél évszázad során, nem került sor. Természetes 
tudományterületi kapcsolatai vannak a pszichopedagógiának az általános 
gyógypedagógiával, a pedagógiával, a pszichológiával, a szociológiával, az 
orvoslással. Segítség a kompetenciahatárok kijelölésében a BNO-10 és a 
DSM-5 továbbá az FNO, mint az a három alapdokumentum, amelyek 
segítségével kellő árnyaltsággal lehet – és kell – a pszichopedagógia 
területeit meghatározni. E munkára elengedhetetlenül szükség van/lenne – 

így fontosnak tartjuk, hogy mielőbb álljon fel egy olyan szakmai közösség, 
amely ezt az aprólékos munkát elvégzi. 

A pszichopedagógia illetékessége mindezek alapján fennáll a mentális 
és viselkedészavarok jelentős részében – a BNO-10 fogalomrendszerét 
használva – illetve az idegfejlődési, bipoláris, depresszív, szorongásos, 
obszesszív-kompulzív, traumához és stresszorhoz kapcsolódó, végül a 
neurokognitív zavarok körében – a DSM-5 klasszifikációja alapján. Mindkét 
osztályozás – valamint az abból levezetett előbbi felsorolás – tartalmazza a 
demens jelenségek körét is. Ezért itt külön magyarázattal tartozunk. A 
gyógypedagógia általában vallja, hogy kompetenciája életkort illetően a 
születéstől a halálig terjed. Ebből következően a geronto-pszichopedagógia 
fogalmat is bevezetjük a pszichopedagógia általános kompetenciája leírása 
alkalmával. A geronto-pszichopedagógia – koncepciónk szerint – mindazon 

funkciókiesések pszichopedagógiai aspektusú prevenciójával, terápiás 
korrekciójával foglalkozik, amelyek az idősödő egyént életvitelében 
akadályozzák (Takács, Gelencsérné Bakó Márta, 2015). 

A pszichopedagógiai tevékenység klasszikusan igényli a team-munkát. 
(Talán ez is a magyarázata annak, hogy kompetenciahatárait oly nehezen 
képes leírni.) Orvos, pszichológus, szociális munkás és pedagógus egyaránt 
természetes kapcsolat a pszichopedagógus számára, s jellemzően az eset 
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körülményei, az érintett személy állapota, kezelésének-ellátásának aktuális 
főiránya szabja meg, mely szakember a team vezetője. 

A bio-pszicho-szociális megközelítés jelentős távlatokat adott a 
pszichopedagógiának a gondolat eredeti megfogalmazója – Murányi Zsuzsa 
– idejében is. Kiterjesztjük e fogalomrendszert, és bio-pszicho-szociális-
kulturális konceptussal élünk a jövőben (Takács, Gráf, Egri, Séllei, 2018). Az 
ok társadalompolitikai, kulturális antropológiai: a kulturális különbözőségek 
egy adott társadalmi közösségen belül is olyan variabilitást mutatnak, amely 

okán nem hagyható figyelmen kívül mindaz, amit multikulturalitásnak, 
kulturális diverzitásnak nevezünk. A multikulturalitás jellemzően befolyásolja 
a társas kapcsolatok viselkedésmintázatait – ebből eredően (példaként) a 
deviancia-fogalom is, kulturálisan nagy variabilitást mutat – ebből 
következően pedig a pszichopedagógiai megközelítés is a kulturális 
árnyaltság figyelembevételével lehet csak progresszív. 

A pszichopedagógia diverzitását mutatja a felsőoktatási 
alapképzéseket meghatározó miniszteri rendelet – 18/2016. (VIII.5.) EMMI 

rendelet – melyben a pszichopedagógus tudása definiálásában a tanulási, 
érzelmi és a viselkedészavarok továbbá globálisan a személyiségfejlődés 
sajátosságaival összefüggő sajátosságok fogalmazódnak meg. A színtereket 
illetően köznevelési-, szociális és gyermekjóléti-, egészségügyi 
intézményekről, valamint a javító-nevelés és a büntetés-végrehajtás 
intézményeiről tesz említést a szöveg.  Érintőlegesen az orvoslás 
gyakorlatából a krónikus betegek ellátásában nyújtott pszichopedagógusi 
szerepről is említést tesz a rendelet. A jogszabálynak – a színterekre 
vonatkozó részének – elemzése arra a következtetésre juttathatja az 
olvasót, hogy elsősorban a gyermek- és ifjúkor időszakában releváns a 
pszichopedagógiai ismeret, segítség. Praktikus tudásunk van azonban arról, 
hogy az egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) nem 
csupán a Gyermekpszichiátriai Osztályán adott teret a pszichopedagógiai 
ellátásnak, hanem a felnőttellátásban is a gyógyító team részeként számított 
a pszichopedagógusokra (Takács, Szaffner, 2007). Az egészségügyi 
ellátórendszerben a hosszan elhúzódó, krónikus betegségek széles köre 
igényli a pszichopedagógiai megsegítést a kezelésekre való felkészülésben, 
a betegségtudat pozícionálásában, a fájdalmak enyhítésében, a 
foglalkoztatások megszervezésében-megvalósításában. Ilyen területek 
többek között a pszichoaktív szerek használata, a súlyos krónikus 
betegségek – különösen a daganatos megbetegedések – amelyek ágyhoz 
kötik a beteget, de ide tartozó terület a jelentős kockázatú, s gyakorisága 
okán súlyos problémának tekinthető obesitas is. 

Külön tárgyalandó a teljesítményzavar, ami iskolai környezetben a 
részképességzavarokkal társultan jelentős mértékben ront/hat/ja az érintett 
tanuló közérzetét. Ugyanez a felnőtt, s az idős népességben is jelenség – 

igaz, nem skolasztikus megközelítéssel, inkább az életminőséget 
kedvezőtlenül befolyásolva. Az iskolai környezet esetében a 
pszichopedagógus helye, szerepe – szakmai megközelítésben – viszonylag 
egyértelmű: feladata a zavar oki hátterének feltárása, az állapotváltozás 
terápiás befolyásolása. A felnőtt, idős népesség esetében intézményes 
háttere az ellátásnak jelenleg nincs – ezért is nehézkes elfogadtatnunk, hogy 
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a pszichopedagógusi megsegítésnek az életút további állomásain – 

különösen az elakadások idején – szerepe van. Jelezzük, az intézménye 
idősellátási formák mindegyike alkalmas (lehet) a pszichopedagógusi ellátás 
befogadására. 

Itt említendő, hogy Volentics Anna úgy gondolta, a legerősebb szakmai 
kapcsolat a pszichológia-pszichopedagógia kapcsolat. meglátása szerint a 
pszichológussal együttműködve, annak munkáját kiegészítve láthat el 
terápiás feladatokat a pszichopedagógus. Megemlíti, hogy a fentieken túl 
képességfejlesztő, a figyelem, az emlékezet korrekcióját, 
viselkedéskorrekciót befolyásoló terápiás teendői is vannak/lehetnek 
(Volentics, 1989, 81). 

A pszichopedagógiai tevékenység kompetenciahatárai kijelölésekor 
egy szemléletbeli megközelítésről is szükséges értekeznünk. Ez a 4P, azaz a 
prediktivitás, a prevenció, a perszonalizáció és a participatórikus szemlélet. 
A prediktivitás alatt a viselkedéssel kapcsolatos bejósló attitűdöt értjük, ami 
a személy és környezete számára egyaránt hasznos ismeret a 
társaskapcsolatok alakulására, kilátásaira nézve. Ebben, azaz a 
viselkedésmintázat alakulásának értelmezésében, a pszichopedagógia 
teoretikus és praktikus ismeretei jó szolgálatot tehetnek az egyénnek csak 
úgy, mint a környezetében élőknek. A preventív megközelítés ugyancsak 
fontos opció, amennyiben az érintettet és környezetét pszichopedagógiai 
segítségnyújtással felkészíthetjük várható helyzetekben való viselkedésre, 
káros behatások kivédésére, hatásaik enyhítésére. A perszonalizáció az 
egyénre fókuszáló, személyre szabott ellátást jelenti, amennyiben a 
pszichopedagógiai ellátás a kliens sajátos szükségleteire reflektálón ad 
segítséget (az anamnesztikus adatok, s a státusz jellemzői 
figyelembevételével). A pszichopedagógiai proaktivitást jelentő, a kliens 
részvételén alapuló participatórikus megközelítés adja meg azt a 
lehetőséget, hogy a megsegített személlyel együttesen szándékolt és 
megvalósított eljárások realizálódhassanak az előzetesen megfogalmazottak 
mentén (keretek, célképzetek, terápiás szerződés). 

A pszichopedagógiai ellátás rutinjai – a Volentics Anna által 
megfogalmazottak szellemiségét követve – a pszichológiai ellátásban 
érvényesülő preventív szemléleten és gyakorlaton alapul. Használja az 
explorálás, anamnézis felvétel gyakorlatát, a keretek által meghatározott 
terápiás jellegű ellátásokat, végül a rehabilitációs gondozást, utógondozást. 

A pszichopedagógiai ellátás vizsgálóeszközeivel kapcsolatban 
meghatározók a Magyar Pszichológiai Társaság Tesztbizottságának 
irányelvei. A bizottság minden hazai pszichológiai teszt esetében 
meghatározta a felvétel, a teszthasználat, az értékelés-értelmezés, továbbá 
a szakvélemény kiadásának szabályait. Ezeken túl a pszichopedagógia a 
releváns társtudományok által használt eszközrendszerekkel, valamint 
önállóan kialakított vizsgálóeszközökkel vizsgál. 
 

Összefoglalás 
 

A pszichopedagógiának számos területen szükséges újszerű 
válaszokkal előállnia. Elengedhetetlen, hogy a tudományterülethez 



46 
 

legközelebb álló szakterületek képviselőivel alkotó, a kompetenciahatárokat 
aktuálisan rendező diszkussziót folytasson, s azokat folyamatosan elemezze, 
értékelje – alkalmasint beavatkozzon, s korrekciókat hajtson végre. Ehhez a 
fentieken túl a pszichopedagógusi munkakörökben, tevékenységi körökben 
működő szakemberekkel is ki kell alakítania az állandó kapcsolatot, hogy a 
gyakorlatban jelentkező szükségletek teoretikusan is megjelenhessenek a 
pszichopedagógiai irodalomban.  
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Látás- és hallássérült (siketvak) gyermekek megsegítésének 
lehetőségei az ismeretszerzés hatékonyságának érdekében 

 

Siketvakok Országos Egyesülete 

 

Királyhidi Dorottya 

kiralyhidi.dorottya@siketvakrehab.hu 

 

 

Egyre több halmozottan sérült gyermek kerül be a közoktatási 
intézményekbe. Jelen vannak a szegregált és az integrált oktatásban is, ahol 
sokszor érzik azt a velük foglalkozó szakemberek, és a szülők is, hogy 
tanácstalanok. A halmozottan sérült gyermekek között vannak siketvak 
gyermekek is.  

Siketvaknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és 
hallássérülése egyidejűleg fennáll, és ezért csak speciális módszerekkel lehet 
velük felvenni a kapcsolatot, a kommunikációt kialakítani, fenntartani. 
Oktatásukban is sajátos módszereket kell alkalmazni.  A siketvak kifejezés 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki teljesen siket és teljesen vak, hanem 
ide soroljuk azokat is, akiknek ugyan van látás- vagy hallásmaradványa, de 
támogatásuk, fejlesztésük és kommunikációjuk csak a két sérülés együttes 
jelenlétének figyelembevételével képzelhető el. A velük való foglalkozás 
során a számukra szervezett segítségnyújtás (oktatás, tolmácsolás, kísérés, 
személyi segítés) is csak a kettős sérülés figyelembevételével szervezhető 
meg. 

A siketvak állapot meghatározása során nincs megjelölve konkrét vízus 
(látásélesség) értékhatár és a hallássérülés mértéke sem került 
meghatározásra decibelben pontosan. Ennek oka, hogy a két érzékszerv 
egyidejű sérülése egészen másképp hat az egész személyiségre, mint egy 
érzékszerv sérülése. A lényeges szempont, hogy mindkét sérülés jelen 
legyen az adott személynél és tapasztalható legyen, hogy a két serülés 
együttes jelenlétének figyelembevétele elkerülhetetlen az egyéni fejlesztés, 
kommunikáció és önálló életvezetés során. Siketvak személyek megsegítése 
csakis speciális siketvakos módszerekkel képzelhető el.  

Fontos ennél a célcsoportnál, hogy felismerjük a látás- és hallássérülés 
jelenlétét, mert sokszor ezek a nehézségek a többi fogyatékosság 
jelenlétében (intellektuális képességzavar vagy súlyos mozgássérülés) 
háttérbe szorulnak. Sok esetben jól használhatók a látás- és 
hallássérülteknél alkalmazott oktatási módszertanok, de ezek egyéni 
adaptációjára mindenképp szükség van. Ez az adaptáció jelenthet kihívást a 
velük foglalkozó szakembereknek. A másik kihívás, hogy veleszületetten 
siketvak gyermekek esetében legtöbbször még további területeken is 
tapasztalhatók sérülések. 

A korai fejlesztés időszakában mind a szakemberek, mind pedig a 
családok nehéz helyzetbe kerülnek. A családok esetében még mindig 
esetleges, hogy megtalálják-e a számukra leginkább releváns fejlesztő 
központot. Vannak családok, akik több helyre is járnak, mások pedig 
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egyetlen helyet sem találnak meg. Az egészségügyből az oktatásba nincs 
szervezett átjárás, átirányítási rendszer. Ennek protokollja és 
jelzőrendszerének kiépítése a jövő feladata.  

A siketvak személyekkel foglalkozó szakembereknek továbbá meg kell 
tanulniuk team-ben dolgozni, ki kell építeniük saját kapcsolatrendszerüket, 
hogy legyen, akivel a különböző fogyatékossági területet érintő kérdésekben 
konzultálni tudjanak. Senki nem érthet egyszerre minden fogyatékossági 
területhez olyan mértékben, hogy a tudása professzionális legyen.  

A szülőknek is komoly nehézséget jelent, hogy nincs egy kifejezetten 
halmozottan sérülteket vizsgáló bizottság, ahol egy helyen kaphatnák meg a 
szakvéleményt, a szükséges fejlesztési területek listáját és az erre való 
jogosultságot a gyermek minden fejlesztési szükségletével kapcsolatban.  

A korai évek után az oktatási intézményekbe való bekerülés sem 
egyszerűbb. A súlyosan, halmozottan sérültek esetén, sok esetben nem 
megoldás az integrált vagy inkluzív oktatási forma, viszont a szegregált 
oktatási intézményekben gyakori a szakemberhiány és maga az oktatási 
rendszer sem tud teljes mértékben igazodni a súlyosan, halmozottan sérült 
és siketvak gyermekek és családjaik igényeihez és szükségleteihez. A 

szakemberek számára ebben az életkori szakaszban is elengedhetetlenné 
válik a hatékony team munka, a team-ben való együtt gondolkozás. Fontos, 
hogy a területen dolgozó szakembereknek legyenek eszközei a gyermek 
fejlesztésével és felmérésével kapcsolatban. Kevés a jól használható 
szakirodalom a témában. Nincs kiépített tanácsadó szolgáltatás vagy 
módszertani központ, ahová szakmai kérdésekkel fordulni lehet. Minden 
szakembernek magának kell kiépítenie a saját kapcsolatrendszerét.  

A közoktatás éveiben ugyan vannak nehézségek, de közel sem 
akkorák, mint a felnőttkori szakaszban. Sajnos a súlyosan halmozottan sérült 
fiatalok ellátására, támogatására egyáltalán nincs felkészülve a rendszer. 
Azok esetében különösen nehéz a helyzet, akik még a támogatott 
foglalkoztatás rendszerébe sem tudnak bekapcsolódni, hanem az élethosszig 
tartó tanulás elve alapján egy terápiás, támogató, fejlesztő, biztonságos 
közeg jelent megoldást számukra. 
 

A látássérült és siketvak személyek számára segítséget jelenthet a 
látássérültek országosan elérhető elemi rehabilitációs szolgáltatása, ahol 
lehetőség van a funkcionális látás- és hallásvizsgálaton túl az önálló életvitelt 
támogató modulok tanulására. Ilyen a mindennapos tevékenységek, 
tájékozódás-közlekedés, informatika, látástréning, hallástréning és a 
kommunikációs készségfejlesztés is. A látássérültek elemi rehabilitációs 
szolgáltatása országosan több, mint nyolc helyszínen érhető el, ahol 
felkészült szakemberek tudják segíteni az éritett személyeket az önállóság 
minél magasabb fokára eljutni. A szolgáltatók segíteni tudnak a megfelelő 
segédeszközök kiválasztásában és használatának betanításában is.  
 

Összefoglalóan elmondható, hogy az oktatási rendszernek, a 
szakemberképzésnek és az intézményi ellátási rendszernek időszerű lenne 
igazodnia a tényhez, hogy a halmozottan sérült személyek, köztük a 
súlyosan, halmozottan sérült személyek aránya évről évre növekszik. Ennek 
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a ténynek kellene meghatároznia az oktatási rendszert, a szakemberek 
felkészülésének tartalmát és az intézményhálózatot is. 
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Összefüggések a születés módja és ideje, illetve a kialakuló 
izomtónus között 

 

ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

 

Bernolák Dóra, dbernolak@gmail.com  
 

 

Korai fejlesztő munkámban 12 éve jelentős mennyiségben végzek 
állapotfelméréseket. Nagyon sok esetben a felmért gyermekek további 
fejlesztésében is részt vettem/veszek valamilyen szinten. Ez általában a 
teljeskörű, komplex korai fejlesztést jelenti. Így megbízható képet kaptam a 
gyermekek alap-, illetve a fejlesztések hatására kialakuló állapotáról. 

Kb. 500 gyermek vizsgálata után kezdett kialakulni bennem egy 
benyomás arról, hogy összefüggés lehet a születés módja, ideje, illetve a 
kialakuló mozgásprobléma jellege között. Az összefüggés leginkább a 
kialakuló izomtónus alapján látszott kirajzolódni. Az izomtónus vizsgálata 
során nincs számszerűsíthető adat, ez egy minőségi vizsgálat, amelyet csak 
tapasztalati úton lehet megtanulni. Mivel az összes vizsgálatot én végeztem, 
az „azonos kéz, azonos minősítés” lehetősége fennállt. A téma egyre jobban 
kezdett érdekelni, így elkezdtem adatokat gyűjteni a leírt vizsgálati 
véleményekből. Az adatok alapján méréstechnikus és statisztikus 
szakemberek segítségével a feltételezett összefüggésekre célzottan 
rákerestünk, és az előzetes feltevések igazolódni látszottak. A kapott 
adatokkal nem elégedtem meg, az elméleti hátterét is keresni kezdtem. Így 
elmélyedtem a szakirodalomban, elővettem eddigi tanulmányaimat az 
idegrendszer fejlődésével kapcsolatban. Felvettem a kapcsolatot 
szakorvosokkal, az ő tapasztalataikat egyeztettem az általam talált 
eredményekkel. Az egészségügyi és gyógypedagógiai megfeleltetés nagyon 
jól sikerült, nemcsak a közös hangot, hanem a közös eredményeket is 
megtaláltuk. Munkám során arra is fény derült, hogy mik azok a dolgok, 
amelyben a magyarországi egészségügyi helyzetnek, kialakult szemléletnek 
változnia kellene a szülések tekintetében. Ennek nehézségeiről is 
beszélgettünk, a szemléletváltás fontossága és a háttérben húzódó, 
társadalmi korlátai, félelmei is megfogalmazásra kerültek. 
 

 

Az idegrendszer fejlődése méhen belül 
 

Katona Ferenc: Az öntudat ébredése (1979.) c. könyvében részletesen 
írja le az idegrendszer fejlődési folyamatát. Előadásomban ezt felhasználva 
röviden mutattam be ezt a folyamatot, fontosnak tartottam az elméleti háttér 
bemutatását. 

Az idegrendszer fejlődése már a néhány mm-es embrióban elindul. A 
3,2 mm-es embrióban megindul a nagyagyféltekék és a gerincvelő fejlődése, 
differenciálódása. A 10-11. héten a nagyagy és kisagy súlya gyorsan 

növekszik, és szaporodik az idegsejtek száma. Az érző és átkapcsoló 
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idegsejtek érése a 3. és a 4. embrionális hónapban kezdődik. Ugyancsak 
ekkor fejlődnek ki a középagyból a gerincvelőbe lefelé haladó idegpályák. 
Láthatjuk tehát, hogy már az első trimeszterben megindul az agy fejlődése, 
bár funkcionalitása még nincs. Az emberi idegsejtek oszlása 
legintenzívebben a 3-6. hónapban történik. Az 5. embrionális hónapban 
következik be a nagyagykéregből a gerincvelő mozgatóidegsejtjeihez haladó 
pályák érése. Megindul az idegrendszer legfontosabb működése, az 
összekapcsolás kialakítása. Az idegrendszer kezdetben velőshüvely nélküli 
tengelyfonalak képzésével fejlődik. A 20. magzati héten indul el a velősödési 
folyamat, amely nem zárul le a születésig. A velőhüvely növekedésével nő 
az ingerületvezetési sebesség. Az ingerület haladási sebessége a 
mozgásfejlődésben a későbbiekben nagy hangsúlyt kap, hiszen a mozgás 
egy folyamatos inger érzés-válasz metódus. A második trimeszter tehát az 
az időszak, amikor az agy már működni is kezd, az édesanya pedig ezt már 
a baba mozgásán keresztül észleli is. A 7. hónapban hirtelen felgyorsul az 
agynövekedés, agyfejlődés. Az idegsejtek száma ebben a hónapban közel 
eléri a felnőtt korban jellemző számot. A központi agykérgi terület a végleges 
helyét azonban csak a 8. magzati hónapban éri el. A 8. hónap előtt született 
kisgyermekekben még a születésük után is vándorol. A harmadik trimeszter 
nagyon fontos a már kialakult struktúrák érése szempontjából. Ezt az érési 
folyamatot már nagyon sok külső inger is befolyásolja (Katona, 1979).  

Az idegrendszer fejlődése nem zárul le a születéssel. A további 
fejlődéshez való feltételeket a környezetnek kell biztosítani. Az ép 
idegfejlődéshez elengedhetetlen a környezethez való alkalmazkodás 
képessége. A születés utáni 1,5-2 év az intenzív idegrendszeri fejlődés kora, 
ezért ebben az első időszakban a legfontosabb a megfelelő környezet 
biztosítása. 

  

  

A megfelelő idegfejlődés méhen belüli feltételei 
 

Megfelelő táplálás: A gyermeket váró édesanyák kiegyensúlyozott és 
megfelelő táplálkozásával a mai társadalom nagyon sokat foglalkozik, a 
védőnők kiemelt feladata nyomon követni és szükség esetén tanácsokkal 
ellátni az édesanyákat. A velőshüvely kialakulásához például sok fehérjére 
és zsírszerű anyagra van szükség, a nem megfelelő tápanyag ezek 
összetételén visszavonhatatlanul képes változtatni, és az idegsejtek 
fejlődését gátolni (Aranyosi, é.n.; Katona, 1979.). 

Megfelelő anyai hormonháztartás: A hormonok befolyásolják a 
sejtoszlást, a sejtképződést, illetve az idegsejtek differenciálódását. Az 

izomtónus alakulása esetén ez azért nagyon fontos, mert a tónus a 
testhelyzetekben történő változásra való reakció alapján alakul ki, amelynek 
rendkívül precíznek és gyorsnak kell lennie (Aranyosi, é.n.). 

Elegendő inger adása – vesztibuláris (egyensúlyi) ingerek: Az 
izomtónus megfelelő szabályozását a folyamatos testtartásbeli változásra 
adott reakció fejleszti. A gravitáció hatására minden mozdulás változást idéz 
elő, amelyre az idegrendszer már a magzati élet 7. hónapjában képes 
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reagálni. Az anyai mozgások mellett a magzati saját mozgások is folyamatos 
impulzust jelentenek a baba idegrendszere számára. (Katona, 1979.) 

Kiegyensúlyozott pszichés állapot: A koraszülés kockázata a stressz 
hatására megnőhet, azaz a baba a 40. hét előtt spontán megszülethet. 
Mindezek hátterében kémiai, hormonális folyamat áll. (Aranyosi, é.n.) 

  

 

Az ép izomtónus szabályozás feltételei  
 

Mindezek alapján ahhoz, hogy tökéletesen ép izomtónus szabályozás 
jöjjön létre, nagyon precíz fejlődésre van szükség. Az ép izomtónus 
szabályozásának feltételeit az alábbiakban foglalhatjuk össze röviden: 

 Az idegrendszer genetikailag meghatározott, ép irányú 
fejlődésmenete. 

 Elegendő mennyiségű méhen belüli idő, 40 hét.  
 Nyugodt környezet, az édesanya kiegyensúlyozott egészségi és 

pszichés állapota. 
 Megfelelő tápláltság. 
 Problémamentes születés. 

 

 

Születési módok, idő 

 

A születés ideje 

 

A várandósság „normál” ideje 40 hét. Jelen előadásomban a születési 
idő az egyik olyan tényező, amelynek mentén feltételezéseket tettem, illetve 
vizsgáltam a születési idő következményeit. A koraszülés rizikófaktorait és 
magyarországi protokollját „Az Egészségügyi Minisztérium szakmai 
protokollja – Fenyegető koraszülés” c. dokumentumalapján mutattam be.  

Koraszülésről beszélünk a terhesség befejezett 24-37. hete közötti 
időszakban. Magyarországon az összes születés kb. 8%-a koraszülés. A 
koraszülés következménye a születési hét növekedésével arányosan egyre 
enyhébb, de gyakori, hogy valami probléma jelentkezik. A túlélési esély a 
24. héten vagy az előtt 40%, a 26.-on már 75 %, 28. héttől pedig már 90% 
vagy afölötti. A viszonylag súlyos következményű állapotok mellett sok 
esetben találkozunk minimális eltérésekkel, a fejlődést, érést lassító, vagy 
annak minőségét megváltoztató tünetekkel, amelyek kezeletlen esetben 
egyre növekvő eltéréshez vezethetnek a későbbiekben. Ezért nagyon fontos 
és elengedhetetlen minden koraszülött fejlődésének szakszerű nyomon 
követése legalább 2 éves korig.  
 

A születés módja 

 

A másik ilyen szempont a születés módja. A születés történhet hüvelyi 
úton és császármetszéssel. Mindkét esetben megindulhat spontán, illetve 
sokszor fordul elő programozott és megindított szülés. Ennek magyarországi 
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protokollját az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja (Szülészeti és 
Nőgyógyászati Szakmai Kollégium, 2008a) alapján mutattam be.  

Kutatásomban azt is vizsgáltam, hogy van-e összefüggés a szülés 
indítása és a kialakuló izomtónus probléma között. 
 

 

Az ép mozgásszabályozás 

 

Az akaratlagos mozgás idegi szabályozása két neuron rendszeren 
keresztül történik: a felső motoros neuron és az alsó motoros neuron 
összehangolt működése alakítja a megfelelő mozgásokat. 

A felső motoros neuron a központi mozgató idegsejt, amely a kéregtől 
indul és a mozgató magvakon keresztül a gerincvelőig fut. Ez az ún. 
piramispálya. A piramispálya az akaratlagos, gyors és finommozgásokat 
megvalósító egyneuronos központi mozgató pálya.  Mind az izomtónusra, 
mind a saját reflexekre serkentő hatással van. Az agykéreg legfőbb irányító 
központként a nagyagyi, agykérgi és gerincvelői szerkezetek egységes 
egészként való működéséért felel. 

Az extrapyramidális pálya az agykéregből induló, a törzsdúcokban 
többször átkapcsolódó, majd önmagába visszatérő pályarendszer. A 
kisaggyal együttműködve fontos szerepe van az egyensúly megtartásában. 

A nyugalmi izomtónust fokozza, de a nagyagyi központok ezt 
mérsékelik, ennek eredménye a normál izomtónus. 

A kisagy feladata a mozgás koordinációja, a mozgás indítása és 
leállítása. Biztosítja az egyensúlyt, szabályozza a célvezérelt és finoman 
rendezett mozgást. Nagyon fontos szerepe van, a végső összehangolást 
végzi, a precizitásért ő a felelős.  

A gerincvelő mellső szarva a mozgatópálya környéki szakaszának 
kiinduló pontja. Az itt elhelyezkedő motoneuronoknak spontán aktivitásuk 
nincs, csak külső mozgató neuron ingerületével váltható ki aktivitás. A 
gerincvelő mellső szarva tehát a mozgató működés végső helye (Dr. Sólyom, 
1987; Bernolák, 1994). 
 

 

Az izomtónus szabályozása 

 

Az izomtónus az izom nyugalmi állapotú feszessége. Azok az izmok, 
amelyek a gravitáció hatása ellenére biztosítják a testhelyzet fennmaradását, 
állandóan többé-kevésbé összehúzódott állapotban feszülnek. Ez a jelenség 
az izomtónus, amely folyamatos reflexműködés eredménye. A mozgás precíz 
működésében elengedhetetlen a megfelelő izomtónus, amely a normáltól két 
irányban térhet el: lehet túl laza (hipotón) vagy túl feszes (spasztikus). A 
mozgásszabályozó működésért három központi szabályozó rendszer 
összehangolt működése felelős.  
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Az idegrendszer fejlődési zavara, az izomtónus eltérő alakulása 

 

A fejlődési zavarnál külön kell választanunk az idegrendszer organikus 
sérülését, valamint az ép, de lassabban fejlődő, azaz éretlen idegrendszert. 
Előbbi esetben az agyi károsodás bekövetkezése után az agy fejlődése kóros 
irányban halad tovább. Az agyi károsodás nem állítja meg, nem késlelteti az 
agy fejlődését, hanem eltorzítja, kóros irányba tereli. Utóbbi esetben nem 
történik sérülés, de valamilyen okból kevésbé jól fejlődik az agy. Mind a 
sérülés, mind az éretlenség jelentkezhet már méhen belül, vagy születés 
után is. A fejlődési zavar minden esetben megjelenik az izomtónus 
állapotában. Az izomtónus idegrendszeri beidegződése kb. két éves korra 
lezárul. Az addig történő helyes vagy helytelen tónussal történő mozgásokat 
az agy rögzíti, de ebben az időszakban még korrigálható. A korrekciós 
képesség a megfelelő terápia mellett a fent említett plaszticitástól függ. 

Az éretlenség nem jelent sérülést az idegrendszerben, hanem arról van 
szó, hogy valami miatt lassabban fejlődnek az idegsejtek, a velőshüvely vagy 
a szinapszisok. Éretlenséget legtöbbször koraszülött gyermekeknél 
tapasztalhatunk. A koraszülött csecsemők izomtónusa mindig hipotón, majd 
az elkövetkező hetekben az alsó végtagoktól kezdődően, felfelé haladva 
fokozódik a tónus, eléri a normotóniát. Ezt befolyásolhatják az esetlegesen 
bekövetkező traumák, mivel ebben a korai életszakaszban az idegrendszer 
rendkívül érzékeny. Leggyakrabban kétféle, a normáltól eltérő izomtónussal 
találkozunk a megkésett vagy akadályozott mozgásfejlődésű csecsemőknél. 
A tónus lehet hipotón vagy spasztikus. (Dr. Katona, 1999.) 

Ebben a kutatásban vizsgáltam azt is, hogy van-e összefüggés a 
születés hete, módja és a kialakuló kóros izomtónus között. Azért 
választottam az izomtónust mint vizsgálható tényezőt, mert annak bármiféle 
eltérése esetén megváltozik a mozgásfejlődés. Így egy viszonylag jól 
értelmezhető és csoportosítható adatot tudtam megfigyelni. 
 

 

Kutatás 

 

101 gyermek adatainak összevetésével bizonyos feltevések 
alátámasztására törekedtem. 

Előzetes megfigyelésen és tapasztalatomon alapuló feltevéseim a 
következők voltak: 

 A születés módját tekintve a legveszélyeztetettebbnek a 
programozott császármetszést gondoltam.  

 A legkevésbé rizikós mód feltevésem szerint a spontán megindult, 
természetes úton történő születés.  

 A születési hónapokkal kapcsolatban az a megelőző tapasztalatom, 
hogy a hetedik hónapban vagy előtte született koraszülöttek 
spasztikus tónusúak lesznek, míg a nyolcadik hónapban történő 
megszületések inkább hipotóniát okoznak. 

 További feltevésem, hogy még a 39. születési hét is rizikóval járhat, 
és jelentős az eltérés a 40. héthez képest. 
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A születési heteket hónapokra kerekítve vizsgáltam a következő 
beosztással:  
 

1. táblázat: Születési hetek hónapra kerekítése 

HÉT HÓNAP 

20-23. 5. 

24-29. 6. 

30-34. 7. 

35-39. 8. 

40-42. 9. 
 

A 2. táblázat összeveti a születési hónapokat a kialakult izomtónussal. 
Az 5. és 6. hónapban kicsi az esetszám, így érdemi következtetést nem 
vonhatunk le.  A 7. hónapban született gyermekek közül négyen normál 
tónusúak, míg hat gyermek valamilyen izomtónus problémával küzd. A hat 
gyermekből ötre a spaszticitás jellemző. A 8. hónapra születettek esetében 
szintén jellemző, hogy a gyermekek több mint 50 %-ának alakult ki a 
normáltól eltérő tónusa, 55 gyermekből 30-nál, amely jelentős arányt mutat. 
Náluk a hipotónia szerepel nagyobb arányban. A 9. hónapban azaz a 40. 
héten vagy ezután született gyermekek normál tónusának aránya jelentősen 
megnő, az esetlegesen kialakuló eltérés itt nagyobb százalékban hipotónia. 
A betűk az alábbiakat jelölik: 

 N: normál tónus 
 H: hipotónia 

 S: spaszticitás 
 

2. táblázat: A születési hónapok összevetése az izomtónussal százalékosan 

Hónap N H S Együtt 

     

5 50% 0% 50% 100% 

6 33% 33% 33% 100% 

7 40% 10% 50% 100% 

8 45% 35% 20% 100% 

9 68% 23% 10% 100% 

Összesen 51% 28% 21% 100% 

 

A születési módokat a természetes szülés és császármetszésen belül 
további csoportokra osztottam és az alábbiak szerint jelöltem: 

 CS-P: programozott császármetszés. Előre eldöntött időpontban, a 
spontán beindulást nem várják meg. 

 CS-S: spontán beindult szülés, de valamilyen okból menet közben 
császármetszés vált szükségessé. 

 CS-V: veszélyeztetett császármetszés. A terhesség során olyan 
probléma lépett fel, amely miatt sürgős, azonnali beavatkozást 
kellett végezni. 

 T-I: természetes úton történő szülés, amelyet valamilyen okból 
beindítottak. 

 T-S: spontán módon beindult, természetes úton történő szülés. 
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A 3. táblázatban a születési módokat vetem össze a kialakuló 
izomtónussal. Az izomtónusok rövidítései megegyeznek az előzőekkel.  

Összevetve az adatokat láthatjuk, hogy a legkevesebb probléma a 
természetes úton történő, spontán beindult szüléseknél jelentkezett, 59%-

uknál normál tónus alakult ki. A legtöbb tónuszavar a programozott 
császármetszés és a veszély miatt szükséges császármetszés után 
jelentkezett. E két területet kibontva láthatjuk, hogy a probléma nagyobb 
arányban hozott spaszticitást.  
 

3. táblázat: A születési módok összevetése az izomtónussal 
Szül. mód N H S Együtt 

T-S 59% 35% 6% 100% 

CS-S 43% 22% 35% 100% 

CS-V 46% 23% 31% 100% 

CS-P 43% 21% 36% 100% 

T-I 50% 0% 50% 100% 

Összesen 51% 28% 21% 100% 

 

A 4. táblázat az adott hónapban levő születési módok számát foglalja 
össze. A nagyon korai időszakban (5. és 6. hónap) spontán megindult, de 
végül császármetszéssel befejezett szülésekkel találkoztam. Az esetszám itt 
még kicsi. A hetedik hónapban is még a császármetszések domináltak, a 
legtöbb a veszély miatt történt. A nyolcadik hónapban kiemelkedik a 
programozott császármetszések száma, de az arány eltolódott a természetes 
születések felé, bár még mindig közel a fele császármetszéssel történt. A 
kilencedik hónapban ez az arány még tovább tolódik a természetes szülések 
felé. Császármetszés esetén a spontán megindult, de végül probléma miatt 
császármetszéssel befejezett szülések válnak dominánssá.  
 

4. táblázat: A születési módok száma az adott hónapokban 

Hónap CS-S CS-V CS-P T-I T-S Összesen 

5. 2     2 

6. 1    2 3 

7. 2 6 1  1 10 

8. 9 5 11 1 29 55 

9. 9 2 2 1 17 31 

Összesen 23 13 14 2 49 101 

 

Fontosnak tartottam kibontani a programozott császármetszések 
adatait. A kibontott adatokat az 5. táblázat tartalmazza. A táblázatból az 
derül ki, hogy a legtöbb programozott császármetszést a 8. hónapban végzik. 
A kialakult izomtónust megnézve kiderül, hogy csupán a gyermekek 33 %-a 
normál tónusú, eltérés mindkét irányban történhet. Ez a 39. héten változik, 
de itt is 67 százalékban jelentkezett eltérés. Látható tehát, hogy a 
programozott császármetszés a 8. hónapban nem rizikómentes, nagy 
arányban léphet fel probléma. 
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5. táblázat: A programozott császármetszések után kialakult izomtónus  
a születési hetek szerint százalékosan 

Hét N H S  Összesen 

32. 0% 0% 100% 100% 

37. 100% 0% 0% 100% 

38. 33% 33% 33% 100% 

39. 33% 17% 50% 100% 

40. 50% 50% 0% 100% 

Összesen 43% 21% 36% 100% 

 

A feldolgozott adatokból az alábbi következtetések szűrhetők le: 

 A hatodik, hetedik hónapban a spaszticitás alakul ki legtöbbször.  
 A nyolcadik hónapban a hipotónia jelentkezik legnagyobb 

arányban.  
 A legtöbb programozott császármetszést a nyolcadik hónapban 

végzik.  Ha csak a 8. hónap adataira nézünk rá, láthatjuk, hogy itt 
a gyermekek 66-67%-ánál lép fel probléma. 

 A veszély vagy spontán születés közben fellépő probléma miatt 
történő császármetszések esetén sem nagyobb ez az arányszám. 

 Az eltérés kialakulásának legkisebb esélye a spontán megindult, 
természetes úton történő születésnél van. 

 Az eltérések kialakulásának esélye csak a 9. hónapban, azaz a 40. 
héttől csökken 50 % alá.  

 

 

Összefoglalás 

 

A tanulmány elméleti részében láthattuk, hogy egy bonyolult és 
nagyon összehangolt rendszer kialakulásáról van szó, amely rendkívül 
érzékeny. 101 gyermek születési idejének, módjának és kialakult 
izomtónusának összevetésével olyan összefüggéseket tapasztaltam, amely 
alátámasztotta az előzetes, tapasztalati helyzeteken alapuló feltevéseimet. 
Következtetésképpen olyan javaslatok fogalmazódtak meg, amelyek már 
régóta párbeszéd részét képezik a szakmai társadalomnak, de még mindig 
van min változtatni. Ezzel a szemlélettel nagyon sok kisgyermeket tudnánk 
megfelelő életminőséggel útnak indítani az előtte álló életre. 
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Bevezetés 

 

A 37 hétnél korábban bekövetkezett megszületés-koraszülöttség-az 
egyik leggyakoribb perinatális rizikó. A populáció azonban jelentősen 

heterogén, ezért mind a kutatás, mind a gyakorlat számára szükséges a 
kategóriák felállítása.  A leginkább elterjedt kategorizálási forma a születési 
testtömeg - övezetek használata, amely szerint  az 1000 gramm alattiak az 
extrém- vagy igen-igen kis súlyú (Extremely low birth weight, ELBW), az 
1000-1499 gramm közöttiek az igen kis súlyú (Very low birth weight, VLBW), 
az 1500-2499 gramm közöttiek pedig a kis súlyú (Low birth weight, LBW) 
újszülöttek (Szabó, 2002). 

A korai időszakban gyakran mutatkozik fejlődési késés a 
nagymozgások és a finommotorika terén (Holsti, Grunau, Whitfield, 2002). 
A fokozott veszély a kognitív fejlődés, a tanulás és  a viselkedés terén 
megjelenő problémákra számos kutatási eredménnyel alátámasztott 
(Medlock, Ravelli, Tamminga et al, 2011).  Rose és munkatársai már 3-4 
hónapos korban tapasztalták a figyelem és a feldolgozási sebesség gyengébb 
színvonalát. Ezeknek az elemi kognitív képességeknek a feladata az 
információ felvétele, kezelése, feldolgozása, tárolása.  Feltételezésük szerint 

a korai feldolgozási deficit vezethet a később kialakuló kognitív kompetenciák 
gyengeségéhez, valamint az alacsonyabb IQ-hoz ( Rose, Feldman, Jankovski  

et al, 2011). Hazai adatok szerint koraszülött gyermekek Bayley II. Fejlődési 
skálával mért pszichomotoros fejlődési indexei az első három év során 
többnyire az enyhén megkésett övezetbe estek (Ribiczey, Kalmár, 2009) és 
a csoport 6 éves kori IQ átlaga is jelentősen alacsonyabb volt a kontroll 
csoporthoz viszonyítva. A beszéd és nyelvi fejlődés is sok esetben megkésik, 
gyakrabban alakul ki nyelvfejlődési zavar (Short, Klein, Lewis et al, 2013; 
Ragó, Hombolygó, Róna et al. 2014; Putnick, Bornstein, Erygit-Madzwamuse 

et al, 2017). Az enyhe fejlődési deficitek, kognitív, motoros és viselkedési 
problémák a 32. gesztációs hét előtt született kis súlyú koraszülöttek 
többségét érintik. Ezek a deficitek befolyásolják az iskolai teljesítményt és 

mailto:rozsa.graf@gmail.com
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sikerességet (De Kieviet, Zoetebier, Elburg, Vermeulen et al, 
2012).  Ugyanakkor a szakirodalom nem egységes a koraszülöttség fejlődési 
implikációit illetően. Több kutatásban nem találtak fejlődési elmaradást 
koraszülött gyerekeknél (Beauchamp, Thompson, Howard  et al, 2008; 
Marret , Marchand-Martin, Hascoet et al, 2013.; Nagy, Beke, Cserjési et al, 
2018). A koraszülöttség gyakran jár egyéb újszülöttkori komplikációkkal, 
például agyvérzéssel (Intraventricularis Haemorrhagia, IVH, Periventricularis 
Leucomalatia (PVL), tüdőkárosodással (Broncopulmonáris Dysplasia, BPD), a 
látássérüléssel (Retinopathia Prematurorum, ROP) és különböző súlyosságú 
látási problémákkal. Nagyobb valószínűséggel jelentkezik koraszülötteknél a 
tipikustól eltérő idegrendszeri fejlődés is (Serenius, Kallén, Blennov et al, 
2013). Előfordulhat fehér és szürkeállomány sérülés, vékonyabb entorhinális 
kéreg (Skranes, Lohaugen, Evensonk et al, 2012.; Giménez, Miranda, Born 
et al, 2008; Kelly, Cheong, Fam et al, 2016). 

A koraszülöttség újszülöttkori komplikációi közül a leggyakoribb a 
Bronchopulmonalis Dysplasia (BPD), új keletű elnevezéssel a koraszülöttek 
krónikus tüdőbetegsége (CLD)  (Kinsella, Greenough, Abman, 2006). Az 
elmúlt évtizedekben a neonatológia fejlődésével, az újabban elérhető 
gyógyszerekkel és módszerekkel jelentősen növekedett az egyre éretlenebb 
koraszülöttek túlélése  (Doyle, Roberts, Anderson, 2005; Moorehead, 
Stepherd, Parikh et al, 2012; Lodha, Sauvé, Bhandari et al, 2014), és ezzel 
együtt nőtt a BPD előfordulása (Farstad, Bratlid, Medbo et al, 2011). Az 1000 
grammnál kisebb testtömeggel született populációban prevalenciája 
meghaladja a 30 százalékot (Walsh, Szefler, Davis et al, 2006). A 
Bronchopulmonalis Dysplasia definiciója a kórkép első leírása óta (Northway, 
Rosan, Porter, 1967) az új gyógyszereknek köszönhetően több változáson 
ment keresztül, a betegség is átalakult. Manapság a BPD jellemzően az igen 
kis testtömeggel születettek körében gyakori. Nem jár együtt más 
tüdőbetegséggel. Ezen BPD-s betegek tüdejében kevesebb a gyulladásos 
elváltozás és a fibrózis, kevésbé agresszív oxigénkezelést igényelnek. A 
tüdőszövet elváltozásai is enyhébbek, mint a „klasszikus” BPD-ben 

(Laughon, O’Shea, Allred et al, 2009). Jelenleg egy többszörös konszenzuson 
alapuló definíció van érvényben. A koraszülötteket két csoportra osztják 
gesztációs kor szerint, és ezekben más-más kritériumok alapján döntik el 

azt, hogy fennáll-e BPD (Tausch, Ballard, Gleason, 2005). A 32. gesztációs 
hét előtt született gyermekek esetén BPD-ről akkor beszélünk, ha a 36. 
posztmenstruációs héten, vagy otthonába bocsátásakor (attól függően, hogy 
melyik következik be előbb) még mindig oxigéntámogatásra szorul. A 32. 
vagy későbbi gesztációs hétre születettek esetén pedig akkor, ha a gyermek 
az 56. életnapon, vagy otthonába bocsátásakor (attól függően, hogy melyik 
következik be előbb) még mindig oxigént igényel. Mindkét csoportban a 
betegség megállapításának feltétele a legalább 28 napig tartó, 21 %-nál 
magasabb oxigénkoncentrációval történő kezelés. A BPD feltétele a 
parenchymás tüdőkárosodás, illetve az emiatt fokozott légzéstámogatás 
iránti igény. Akut légzési elégtelenség miatt, vagy más okból /pl.: 
Pneumonia, Apnoe/ kialakuló légzéstámogatás szükségessége a definícióban 
szereplő időpontban nem jelent BPD-t. Az oxigénfüggés mértéke alapján a 
betegséget 3 súlyossági csoportra osztják. Eszerint a definícióban, szereplő 
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időpontban: enyhe BPD esetén a beteg már jól lélegzik, csak szobalevegőre 
van szüksége; középsúlyos BPD esetén a levegő szükséges oxigéntartalma 
22-29 % kell, legyen; súlyos BPD esetén a beteg 30 százaléknál magasabb 
oxigén koncentrációt igényel, vagy a megfelelő oxigenizáció biztosításához 
mechanikus lélegeztetés, vagy folyamatos pozitív légúti nyomás (CPAP) 
szükséges (Fawke, Lum, Kirkby  et al, 2010). 

A BPD jelentősen rontja koraszülötteknél mind a mozgás, mind a 
kognitív funkciók fejlődési perspektíváit (Singer, Siegel, Lewis et al, 2001; 

Vohr, Wright, Dusick  et al, 2004; Raman, Georgieff, Rao, 2006; Schmidt, 
Asztalos, Roberts et al, 2003). A BPD-s gyermekeknél gyakrabban találtak 
halláskárosodást (Anderson, Doyle, 2006),   valamint expresszív és receptív 
beszédfejlődési zavart (Short, Klein, Lewis, 2003). A kognitív funkciók és a 
nyelvi fejlődés zavara a súlyos légzési tünetek megszűnése után, az egész 
gyermekkor során fennmaradhat. A Twilhaar és munkatárasai által készített 
metaanalízisben a BPD-t a kognitív fejlődési kimenet és az IQ döntő 
fontosságú tényezőjeként határozták meg (Twilhaar, Wade, Kieviet  et al, 

2018). 
 

 

Módszer 

 

Vizsgált mintánkat az 1999-2016. között a Péterfy Sándor Utcai Kórház 
Neonatológiai- és Csecsemő Osztályán kezelt, a 37. gesztációs hét előtt 
született, kis születési testtömegű gyerekek képezték. A gyerekek behívása 
a Péterfy Sándor Utcai Kórház Neonatológiai- és Csecsemő Osztálya 
utánvizsgálati protokollja szerint a szülők levélben történő behívása alapján 
történt. A részvétel önkéntes, az utánvizsgálatokon a behívott 
gyermekeknek megközelítőleg a fele jelent meg. Mintánk 340 gyermeket, 
153 fiút és 187 lányt tartalmazott, életkoruk a vizsgálat időpontjában 7 – 16 

hónap között volt. A gesztációs kor és a születési testtömeg adatait az 1. 
táblázat tartalmazza. 

A vizsgált gyerekek közül a BPD 82 főt érintett (23 %). A BPD-s és a 
nem-BPD-s gyerekek életkora közt nincs lényeges eltérés (életkor átlag 
napokban: 326,2 ill. 325,4). A BPD a fiúk közt valamivel gyakoribb: 53 %, 
míg a lányok közt 47 % (χ2 (1)=4,34, p<0,05). Az egyéb újszülöttkori 
komplikációk gyakorisága a következő: ROP: 140 (41%), IVH: 20 (6 %), 
PVL: 21 (6%). Ezeknél a komplikációknál a diagnózis tartalmazza a súlyosság 
mértékét, de mivel a magasabb fokozatok igen ritkán fordultak elő, az 
elemzésben a fenti rizikófaktorokat dichotóm változóként kezeltük. A BPD-s 
és a nem-BPD-s csoportok összehasonlítását a perinatális jellemzők szerint 
a 2. táblázat tartalmazza. A BPD gyakran társul további komplikációkkal (2. 
táblázat). 
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1. táblázat A gesztációs kor és a születési testtömeg  
 

Teljes minta 

 

Fiú 

 

 

Lány 

Át-
lag  

 SD Szélső 

érté-

kek 

Át-
lag  

 SD Szélső 

érté-

kek 

Át-
lag  

 SD Szélső 

érté-

kek 

Gesztá-
ciós kor 
(hét)  
 

29 
hét 

2,76 22-36 
hét 

29 
hét 

2,73 23-36 
hét 

29 
hét 

2,79 22-36 
hét 

Születési 
test-
tömeg 

(gramm) 

1102 

g 

291,6 310-

2400 
g 

 

1082 
g 

294,43 310-

2400 
g 

1117 

g 

289,78 350-

1850 
g 

 

2. táblázat. A BPD-s és nem BPD-s csoportok perinatális jellemzői 
 

Mutató 

BPD Nem-BPD   

Gesztációs kor  
 

átlag (hét) 26 hét 30 hét 
Eltérés t (338) = 

10,27      p<0,0001 

Születési 
testtömeg 

átlag 
(gramm) 

855 g 1180 g 

Eltérés t (339) 
=10            p<0,0001 

ROP 

 
67,1% 32,8% 

Eltérés χ2 (1) 

=30,2           p<0,0001 

IVH 

 
14,6% 3,1% 

Eltérés χ2 (1) 
=15,03          p<0,0001 

PVL 

 
11% 4,6% 

Eltérés χ2 (1) =4,3          p<0,05 

 

A fejlődési vizsgálatokat a Brunet-Lézine skálával végeztük, amely 
négy területen mér: nagymozgások, finommotoros koordináció, beszéd és 
szociabilitás. A teszt eszköz-szükséglete minimális: fa kockák, csengő, tükör, 
pasztillák, formatábla, mesekönyv, ceruza. A vizsgálatok  a szülők 
jelenlétében történtek. A részletes instrukciók segítségével standard 
vizsgálati helyzet teremthető. Koraszülöttek esetében 24 hónapos korig a 
korrigált életkort vesszük figyelembe (a naptári életkort korrigáljuk a 
koraszülöttség mértékével). A teljesítmény és a korrigált életkor alapján 
fejlődési hányadost (FQ)-t számolhatunk. A fejlődési hányadost kórosnak 
tekintjük, ha értéke 70 alatt van.  
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Mutatók 

 

Brunet-Lèzine fejlődési kvóciens (FQ) valamint az alskálák 
eredményei: nagymozgás (PQ), koordináció (KQ), beszéd (BQ) és a 
szociabilitás (SzQ). Az értékelésénél a korrigált korral számoltunk. Perinatális 
jellemzők: gesztációs kor, születési súly, komplikációk: BPD, IVH, PVL.  
 

 

Eredmények 

 

A BPD és a fejlődési mutatók összefüggését többváltozós ANOVA-val 

vizsgáltuk, amelybe kovariánsként bevontuk a születési súlyt és a gesztációs 
időt, ez utóbbi paraméterek hatásának kiszűrése érdekében. A születési 
testtömeg és a gesztációs idő egyetlen fejlődési mutatóval sem függ össze 
szignifikánsan, ezért részletesen csak a BPD szerinti összehasonlítás 
eredményeit ismertetjük (3. táblázat). A BPD-s alcsoport minden vizsgált 
területen gyengébb eredményt ért el. 
 

3.táblázat. A BPD-s, nem BPD-s koraszülöttek fejlődési mutatói 

BPD Átlag SD 

 

F (df) 

FQ nincs 96,66 11,26 19,37 (1) **** 

van 90,11 14,41 

 

PQ nincs 99,34 13,93 22,36 (1) **** 

van 89,17 19,82 

 

KQ nincs 96,63 12,15 16,01 (1) **** 

van 89,52 18,02 

 

BQ nincs 93,89 13,29 17,20 (1) **** 

van 84,95 19,70 

 

SZQ nincs 95,60 10,73 11,26 (1) *** 

van 89,52 17,80 

 

*** p<0,001    ***** p<0,0001 

 

Mivel a mintában az életkori sáv meglehetősen nagy, az erre az életkori 
szakaszra jellemző fejlődési tempót tekintetbe véve, adatainkat 3 
korcsoportra bontva is elemeztük. Az 1. életkori övezetbe a 7-9 hónapos 
csecsemőket soroltuk (pontos határok: 209-278 nap), a 2-ba a 9-12 
hónaposokat (280-349 nap), a 3-ba kerültek a 12-16 hónapos gyerekek 
(351-479 nap). A 4. táblázaton látható eredmények szerint a BPD-s gyerekek 
hátránya az életkorral fokozódik. 

 

 

  



66 
 

4.táblázat. Fejlődési mutatók életkori bontásban 

Mu

-
tat

ó 

 

BP

D 

1. korcsoport 2. korcsoport 3. korcsoport 

n átla
g 

SD F 
(df

) 

n átla
g 

SD F 

 (df) 

n átla
g 

SD F 

(df) 

FQ ninc

s 

5
9 

99,36 10,4
6 

1,33 
(1) 

11
6 

96,64 11,6
7 

7,02*
* 

(1) 

8
3 

94,81 11,0
2 

12,80*** 
(1) 

van 2
0 

96,50  9,67 34 92,03 11,6
9 

2
8 

83,21 17,5
0 

PQ ninc

s 

5
9 

101,2
4 

11,6
0 

3,37
+ 
(1) 

11
6 

99,64 14,6
2 

3,95* 
(1) 

8
3 

97,54 14,4
6 

17,35****
* 

(1) 
van 2

0 
92,20 18,1

7 
34 94,15 16,4

8 
2
8 

80,96 22,5
1 

KQ ninc

s 

5
9 

98,30 11,7
8 

0,13 
(1) 

11
6 

96,70 12,7
6 

5,64* 
(1) 

8
3 

95,50 11,5
3 

13,51****
* 

(1) 
van 2

0 
94,05 18,0

6 
34 92,62 1,80 2

8 
82,53 22,2

8 

BQ ninc

s 

5
9 

98,73 11,1
7 

3,94
+ 
(1) 

11
6 

93,40 12,2
6 

6,43* 
(1) 

8
3 

91,23 15,2
1 

7,55** 
(1) 

van 2
0 

88,95 22,2
5 

34 88,15 12,8
6 

2
8 

78,21 23,2
7 

Sz

Q 

ninc

s 

5
9 

97,05  8,80 0,61 
(1) 

11
6 

95,96 11,0
6 

5,24* 
(1) 

8
3 

94,05 11,4
7 

5,08* 
(1) 

van 2
0 

92,60 18,6
2 

34 92,06 12,1
1 

2
8 

84,25 21,9
9 

+ p<0,10     * p<0,05    ** p<0,01   *** p<0,001    ***** p<0,0001 

 

 

Diszkusszió 

 

A vizsgált mintánkat képező alacsony születési testtömegű koraszülött 
gyerekek fejlődési mutatói az átlag adatok tükrében elérik a normál szintet, 
a fejlődési skála normáihoz viszonyítva az alacsonyabb övezetbe tartoznak. 
Azok a gyerekek, akiknél a koraszülöttséget BPD komplikálta, minden 
területen (nagymozgás, finom motoros koordináció, beszéd, szociabilitás) 
jelentősen alacsonyabb szintet értek el, mint a nem BPD-s koraszülöttek.  

A BPD-s gyerekek hátránya a mintánk által lefedett életkori sávon belül 
(7-16 hónap) az életkorral fokozódik. A legfiatalabbaknál (7-9 hónaposok) a 
nagymozgás mutató (PQ) és a beszédmutató (BQ) tendencia szinten 
különbözött, de a másik két életkori csoportban már minden területen 
szignifikáns különbség volt a két csoport között. 12-16 hónapos korban a 
BPD-s csoport egyetlen átlaga sem éri el a tipikus fejlődés alsó határának 
tekinthető értéket (85).  A legérintettebbnek mindvégig a beszédfejlődés 
látszik, a 12-16 hónaposoknál az átlagos pontszám jelentősen megkésett 
fejlődést tükröz. A BPD- és nem BPD-s gyerekek között a legnagyobb 
különbséget a mozgásfejlődésben tapasztaltuk, ezen a téren a nem BPD-sek 

mindig jól teljesítettek. 
Mivel a gesztációs idő, a születési testtömeg és az egyéb perinatális 

komplikációk (ROP, IVH, PVL) hatását kiszűrtük, a különbségért alapvetően 
a BPD-t tehetjük felelőssé. Eredményeink megerősítik a bevezetőben idézett 
kutatások tanulságát, amely szerint a BPD rontja a fejlődési perspektívát 
(Short,  Klein, Lewis et al, 2003; Nagy, Beke, Cserjési, et al, 2018; Anderson, 
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De Luca,  Hutchinson, et al, 2010; Farstad, Bratlid, Medbo, et al, 2011; Mello, 

Rodrigues Reis, da Silva, 2017; . Raman, Georgieff, Rao, 2006; Schmidt, 
Asztalos, Roberts, et al, 2003; Anderson, Doyle, 2006; Twilhaar, Wade, 

Kieviet et al, 2018). A mi mintánkban csak a BPD-sek beszédmutatója esett 
a jelentős elmaradást jelző övezetbe, főleg egy éves kor után. Az életkorral 
nem mutatkozott felzárkózási tendencia, a BPD-seknél tapasztalt elmaradás 
eszerint nem magyarázható pusztán az idegrendszeri érés késésével (Singer, 
Siegel, Lewis et al, 2001). 

Fontosnak tartjuk a perinatális rizikó által érintett gyerekek 
fejlődésének rendszeres, longitudinális követését,  eredményeink alapján 
különösen igaz ez a BPD-s koraszülöttekre.  
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Családi kapcsolatok alakulása különleges bánásmódot igénylő 
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A különleges bánásmódot igénylő gyermekeket nevelő családokban a 
családtagok közötti kapcsolatok alakulásának vizsgálatával kapcsolatos 
érdeklődés az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt, a kutatások során 
egyre inkább feltárják annak hatását a gyermek fejlődésére. Ide tartoznak a 
családi működések dinamikájának feltárásával, a család mentálhigiénés 
védőfunkciójának, valamint a családtagok megküzdési stratégiáinak 
kutatásával foglalkozó tanulmányok, írások. Egyre nagyobb figyelmet 
fordítanak az eltérő fejlődésű vagy krónikusan beteg gyermekeket nevelő 
családok veszteségélményének, és a mindennapi problémáival való 
megküzdési stratégiáira, mindemellett azok támogatására, segítésére.  

Kutatásunkban a családi kapcsolatok alakulását vizsgáltuk a krízis 
bekövetkeztétől kezdve, az eltérő generációk, a szülők, a testvérek, a 
nagyszülők hogyan fogadják a családban a különleges bánásmódot igénylő 
gyermeket. Ki hogyan - vagy hogyan nem képes feldolgozni a helyzet, hogy 
tudnak a családtagok szembenézni a problémával. Pozitív vagy negatív 
irányba változott-e a szülők kapcsolata? Kiktől várhatnak, illetve 
számíthatnak támogatásra? Melyek azok a tényezők, amelyek a család 
egységének megtartását befolyásolhatják, és mik vezethet főként a 
felbomláshoz.  
 

 

A kutatás hipotézisei 
 

I. Hipotézis: Ez egy olyan téma, melyről nem szívesen beszélnek a 
szülők. 
A választott téma több szempontból is meglehetősen mélyreható, hiszen a 
családok magánéletét taglalja, azok kapcsolatait, kapcsolati nehézségeit 
valamint a családok problémáit, melyek a gyermek állapotának 
következtében érik őket. Ezért feltételezhetően nem szívesen beszélnek az 
érintettek erről a témáról, mert az szégyenérzettel és kellemet érzelmekkel 
tölti el őket.  
 

II. Hipotézis: A családi kapcsolatokat negatív irányba befolyásolja az ilyen 
jellegű akcidentális krízis.  

A második feltevést, mely szerint a családi kapcsolatokra negatív hatással 
lehet az ilyen jellegű krízis, a szakirodalom alapján állítottuk (Radványi, 
2013) (Kálmán, 1995) (Szabóné, 2004). Mint, ahogy azt a szakirodalmakban 
közölt források is írják, a „sérült” gyermek érkezése a családba rengeteg időt 

mailto:dorottyaorgovanyi@gmail.com
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Mindez megegyezik a szakirodalomban leírtakkal, (Kálmán és Könczei 
(2002), Kálmán (1995), Szabóné (2004), Radványi (2013), mely szerint 
általában az édesanyák azok, akik idejük nagy részét a „sérült” gyermekkel 
töltik, nevelik és végzik a gondozási feladatokat.  

Ahogy az már a bevezető részben is említésre került, a vizsgálat célja 
a kapcsolatok, kapcsolatrendszerek jellegének, minőségének alakulása, 
módosulásainak felmérése volt. Amint azt a szakirodalomban olvashatjuk (pl. 
Kálmán,1995), ezeket egyszerre több tényező is befolyásolhatja, mint 
például a család éppen aktuális anyagi helyzete, a gyermek állapotának 
súlyossága, a család lehetőségei vagy akár a többi családtag hozzáállása is.  

Ennek okán a vizsgálat az alábbi négy témakörhöz és az azokhoz 
kapcsolódó kérdésekre kapott válaszok alapján történt.:  
a. A „sérült” gyermekkel és állapotukkal kapcsolatos kérdéskör 
b. A családok szocioökonómiai helyzetének vizsgálata 

c. A családok kapcsolatainak, azok alakulásainak tanulmányozása 
Az első témakörhöz kapcsolódó kérdések a „sérült” gyermek 

állapotára, a gyanú időszakára, a diagnózis közlés szakaszára és a 
családtagok reakcióira vonatkoznak. 

A 10 érintett gyermek esetében a nemi összetétel vizsgálatakor az 

eredmény 50-50%-os arány lett. Az életkorokat tekintve vegyes az 
összetétel (8 hónaptól 4 éves korig; 1. táblázat). 

A diagnózisok tanulmányozása során szintén vegyes kórképek 
láthatóak. A sérülések súlyossága, mely a Kálmán (1995, pp. 29-36) által 

említett elfogadást befolyásoló tényezők között is szerepel, ugyancsak 
sokrétű. A fejlődésbeli elmaradásoktól, a végtagok hiányos fejlődésén 
keresztül, az értelmi fogyatékosság gyanújáig, vagy a máig is 
gyógyíthatatlan spinális izomatrófiáig (SMA), szinte minden súlyossági szint 
megfigyelhető.  

A családok szocioökonómiai helyzetének felmérése oly szempontból is 
elengedhetetlen, hogy amint az a kutatásban már több alkalommal is 
említésre került, az aktuális helyzet elfogadását, feldolgozását és a családok 
egyensúlyát, további működését egyaránt befolyásolhatja például a szülők 
életkora, anyagi helyzete és a lehetőségek elérhetősége is (Kálmán, 1995, 
pp. 31-35, Radványi, 2013). 

A felmérés kapcsán vizsgáltam a családok lakáskörülményeit. Mivel a 
családok mindegyike Nógrád megyében él, fontosnak tartottam felméri a 
lakóhelytípusokat és a lehetőségeket, melyek elérhetőek számukra a 
településtípustól függően.  A beszámolók alapján kiderült, hogy a települések 
(leginkább falvak) elhelyezkedése miatt szűkösek a lehetőségeik. Átlagosan 
a legközelebbi korai fejlesztő központ egy 25-30 km-re fekvő kisvárosban 
érhető el számukra (Budapest kb. 100-120 km). A lehetőségek hiányát, 
távolságát a mindennapi problémák kapcsán átlagosan a harmadik helyen 
említették meg. 

A szülők problémaforrásként több tényezőt is felsoroltak, melyek 
minden nap érik őket. Leginkább az anyagi nehézségeket emelték ki, mivel 
a legtöbb család esetében csak a párok egyik tagja a „kenyérkereső”. Így 
befolyó jövedelmeik csak szűkösen fedezik kiadásaikat. Ez a korábbi, több 
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mint tíz évvel ezelőtt végzett magyarországi kutatásokhoz hasonló helyzetet 
mutat (Bass 2004, 2008; Krémer-Rozsis, 2009). 
 

1. táblázat A gyermekek életkora, neme, diagnózisa és  
a sérülés megjelenésének időszaka 

 GYERMEK 
ÉLETKORA 

NEME DIAGNÓZIS 

A SÉRÜLÉS 
MEGJELENÉSÉNEK 

IDEJE 

Család 
1. 

8 hónap 

(elhunyt kb. 2 

éve) 

fiú 
SMA/1 

(izomsorvadás) 
3 hónapos korban 

Család 
2. 

9 hónap lány 
Down-

szindróma 
születést követően 

Család 
3. 

2 év fiú 

ismeretlen 

fejlődés minden 
terén 

elmaradás 

A fejlődés korai 
szakaszában 

Család 
4. 

2 év fiú 
csonka 

végtagok 
Születést követően 

Család 
5. 

2,5 év 

(örökbefogadott) 
lány 

ismeretlen 

fejlődés minden 
terén 

elmaradás 

A fejlődés korai 
szakaszában 

Család 
6. 

2,5 év lány 

sztrók 

következtében 
a fejlődésbeli 
elmaradások 

(féloldali 
bénulás) 

A fejlődés korai 
szakaszában 

Család 
7. 

3 év fiú 
Down-

szindróma 
Születést követően 

Család 
8. 

3 év fiú Autizmus 
A fejlődés korai 

szakaszában 

Család 
9. 

3 év lány 

sztrók 
következtében 
a fejlődésbeli 
elmaradások 

(féloldali 
bénulás) 

A fejlődés korai 
szakaszában 

Család 
10. 

4 év lány 

sztrók 

következtében 
fejlődésbeli 

elmaradások 
(középsúlyos 

értelmi 
fogyatékosság) 

A fejlődés korai 
szakaszában 
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Kiemelkedően nagy arányban kényszerültek a családok anyagi és 
egyéb okoknak köszönhetően visszaköltözni a nagyszülőkhöz. A 
megkérdezettek csupán csak 30%-a rendelkezik olya anyagi helyzettel, hogy 

külön háztartást tudjon vezetni. 
 

A hipotézisek beválásának vizsgálata során az alábbi eredmények 
születtek: 

I. Hipotézis: Ez egy olyan téma, melyről nem szívesen beszélnek a 
szülők. 

Már a kutatás kezdetekor az első meglepő eredmény az volt, hogy a 
kiválasztott 13 interjúalanyból 10 szülő minden további nélkül elvállalta, 
hogy személyesen beszámol családja helyzetéről, annak nehézségeiről, 
kapcsolati alakulásairól. Ugyanis úgy gondoltam, hogy kevesebb szülő vesz 
majd részt ebben, mert ez egy olyan téma, melyről nem szívesen beszélnek, 
főképp nem egy számukra ismeretlen személynek. Szintén nem várt 
eredmény még a beszélgetések időtartama, mely átlagosan 45-50 perc, ami 
alatt a szülők végig készségesen osztották meg a gyermekkel kapcsolatos 
pozitív és negatív élményeiket, nehézségeiket, sikereiket. Így tehát a 
beszámolók kapcsán szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy az első 
hipotézisem, mely szerint „ez egy olyan téma, melyről nem szívesen 
beszélnek a szülők”, nem igazolódott be.  
 

II. Hipotézis: A családi kapcsolatokat negatív irányba befolyásolja az ilyen 
jellegű akcidentális krízis. 

Nem igazolódott be az a hipotézis, mely szerint a családi kapcsolatokra 
negatív hatással lenne a „sérült” gyermek érkezése. Ugyanis, mind a szűk 
családon belüli kapcsolatokat illetően, mind pedig a család egyéb 
személyekkel való kapcsolataira történő rákérdezéskor leginkább pozitív 
visszajelzések érkeztek. A testvérkapcsolatokra javarészt a normál testvéri 
féltékenységen és a szülők figyelméért való rivalizáláson kívül a „sérült” 
testvér óvása, védelmezése jellemző. A szülők semmilyen meghatározó 
negatív tapasztalatról nem számoltak be. Bár kérdéses, hogy majd a 
későbbiek során, a testvérek felnőtté válását illetően, milyen mértékben lesz 
hatással személyiségük alakulására, döntéseikre (párválasztás, munka stb.) 
a „rászoruló” testvér. 

A nagyszülőkkel és a közeli rokonokkal való kapcsolatokat illetően 
szintén számos, a hipotézis megcáfolódását, vagyis a kapcsolati zavarokat 
nem alátámasztó válasz hangzott el. A nagyszülők (többnyire anyai ági), 
mint segítő és támaszadó személyek vannak jelen leginkább a családok 
életében a krízis bekövetkezte óta. Ők azok, akikre a családok elsősorban 
számíthatnak anyagi, felügyeleti, háztartásvezetési és lakhatási problémáik 
kapcsán.  
 

III. Hipotézis: A szülői kapcsolatok nagy valószínűséggel válással 
végződnek. 
Mivel a szülők különválására csak két esetben került sor (a tízből), 

melyből csak az egyik hozható összefüggésbe a gyermek állapotával, így 
elmondható, hogy a harmadik feltételezés, mely szerint a szülők kapcsolata 
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nagy valószínűséggel válással végződik, szintén megcáfolódott. A szülők 
többsége pozitívan nyilatkozott a házastársi kapcsolatról. Így azok a kutatási 
eredmények igazolódtak be, melyek szerint a válás nem törvényszerű 
ezekben a helyzetekben (Radványi, 2013). 

Döntően negatív élményekről csak az ismerősökkel, barátokkal való 
viszony kapcsán számoltak be. Itt jellemző a kapcsolatok negatív irányba 
való torzulása, megszűnése is. Ahogy arról a szülők beszámoltak, ennek oka 
leginkább az időhiány, a szégyenérzet és a barátoktól várt támogatás 
elmaradása.  
 

IV. Hipotézis: A vallásba vetett hit segíti a helyzet feldolgozását, 
elfogadását. 
A családok valláshoz való viszonya kapcsán számtalan olyan információ 

hangzott el, mely a vallás segítő, támogató jellegét hangsúlyozza a 
„nehezebb időkben”. Több szülő is beszámolt arról, hogy a vallás része a 
mindennapi életüknek (80%), erőt ad a „problémával” való megküzdés 
során. Így tehát a negyedik hipotézis, mely azt állítja, hogy „a vallásba vetett 
hit segíti a helyzet feldolgozását, elfogadását”, beigazolódott. 
 

Összességében elmondható, hogy a vizsgálatban szereplő családok a 
nehézségeik, problémáik ellenére aránylag kiegyensúlyozottak. A szülők és 
a család többi tagjai felelősségteljesen nevelik a gyermekeket, törekedve 
számukra a megfelelő anyagi és lakáskörülmények biztosítására, valamint a 
gyermek fejlődésének elősegítésére.  

A vizsgálatot végző csecsemő-és kisgyermeknevelő hallgató 
szempontjából pozitív adalék, hogy egy rendkívül érdekes kutatást 
végezhetett, mely által lehetősége nyílt betekinteni az ilyen jellegű 
problémával élő családok mindennapjaiba, nehézségeibe és az azokkal való 
megküzdéseikbe. Továbbá a vizsgálatnak köszönhetően rálátást szerezhetett 
a kisgyermeknevelői szakma fontos epizódjára is, hiszen a bölcsődében napi 
szinten kapcsolatban állnak a szakemberek az érintett gyermekekkel és azok 
családjaival egyaránt. Előnyös, ha tisztában vannak a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek esetében a családot érő problémákkal, ok-

okozati viszonyokkal, krízishelyzetekkel és mindezek kapcsán normálisnak 
és abnormálisnak tartott szülői reakciókkal. 
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Bevezetés 
 

Jelen tanulmányban nyelvészeti és pszicholingvisztikai nézőpontból 
kerül bemutatásra a nyelv és a beszéd kapcsolata. A nyelv olyan 
szimbólumrendszer, amelyben leképeződik a társadalom és a fizikai világ 
egésze. A társadalmi és fizikai környezetről leginkább a nyelv szókészlete 
adhat képet. Egy-egy nyelv szókészlete tehát értelmezhető az adott nép 
kultúrájának, eszméinek és érdekeinek leírójaként. A nyelvi rendszert három 
területen érintheti a környezet hatása: a szókészletben, a hangrendszerben 
és a grammatikában (Sapir, 2002). A verbális kommunikáció 
nélkülözhetetlen eleme a nyelv, amelynek funkciója az érzelemkifejezés, a 
társas érintkezés, az identitás kifejezése, illetve a gondolkodás eszköze. A 
nyelv működtetéséhez pedig szükségünk van a szóbeli megnyilvánulásra, 
azaz a beszédre (Crystal, 2003). A beszéd folyamata két nagy részre 
osztható; a beszédprodukcióra és a beszédfeldolgozásra, amelyek egymással 
kölcsönhatásban és önállóan is működésbe hozhatók. Ekkor agyunk 
közreműködésével további tudatos és nem tudatos (automatikus) 
részfolyamatok zajlanak le (Gósy, 2005).  

A hátrányos helyzet és a hozzá kapcsolódó nyelvi minta 
nagymértékben befolyásolhatja a beszéd-, és nyelvi fejlődést. Több hazai 
(Macher, 2002; Gósy, 2007; Kas, 2011) és nemzetközi (Boets és mtsai, 
2008, 2010) kutatás is vizsgálta, hogy miként hat a már óvodáskorban 
kimutatható beszédfeldolgozási elmaradás, illetve a mentális lexikon 
érintettsége a későbbi iskolai teljesítményre.  

A hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek beszédfeldolgozásáról- 
és szóaktiválási teljesítményéről kevés adat áll rendelkezésünkre. Fontos 
feltérképeznünk ezt a területet, hiszen a megfelelő nyelvi képességek hiánya 
és a hátrányos helyzet megléte együttesen tanulási nehézségekhez, tanulási 
akadályozottsághoz (Mesterházi, 1998; Mesterházi és Gereben, 2006) is 
vezethet, a későbbiekben az iskolai lemorzsolódás és a szocioökönómiai 
hátrány újratermelődésének veszélyét is magában rejtheti. 

Logopédiai tapasztalatok alapján elmondható, hogy sok olyan 

óvodáskorú gyermek vesz részt az ellátásban, akik hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzetűek. Jellemző, hogy ezeknél a gyermekeknél 
a komplex nyelvi fejlesztés kerül előtérbe, ugyanis az artikulációs zavar 
mellett rendszerint a nyelvi képesség és az olvasás-íráskészültség területei 

mailto:fabiandori.fd@gmail.com
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is érintettek (Kas, Lőrik, M. Bogáth, Sz. Vékony és Sz. Mályi, 2012; Fábián, 
2017; F. Kovács, Kas és S. Pintye, 2018).  

A nyelvi hátrányban érintett személyek és a nyelvi hátrányban nem 
érintett személyek között gyakran kommunikációs akadályok alakulhatnak 
ki. Ez abból következik, hogy a társalgásban résztvevők saját, általuk 
alkalmazott nyelvi gondolkodásmód mentén kommunikálnak, így, ha ettől 
eltérő nyelvi ismeretrendszerrel találkoznak, az félreértéseket szülhet a 
társalgásban résztvevők között. Ha pedig mindez olyan közegben történik, 
ahol az egyik fél nem a társadalom által elvárt nyelvi normákat alkalmazza, 
akkor ő ebben az értelemben nyelvi hátrányba kerül. Tehát a nyelvi hátrány 
„gátolja a személyt abban, hogy a kommunikáció során egyenrangú félként 
lépjen fel” (Crystal, 1998., id. Báthory, 2014, p. 36). A nyelvi hátrány 
fogalma mentén ide tartoznak azok a beszélők, akiknek beszéde csupán 
enyhe beszédhanghibában érintett, egészen azokig, akiknek 
nyelvhasználatában agyi sérülés miatt bekövetkezett funkciózavar lépett fel. 
A nyelvi hátrányos helyzetnek azonban nem csak organikus oka lehet, sőt, 
leginkább társadalmi, szocializációs, kulturális, ideológiai és gazdasági 
faktorok befolyásolják kialakulását, amely nagymértékben nehezíti az egyén 
társadalomba való beilleszkedését. A nyelvi hátrányban érintett személyről 
környezete nem csupán azt állapítja meg, hogy kevésbé jól alkalmazza a 
társadalom által elvárt nyelvi szabályrendszer elemeit, hanem egyéb 
asszociációkat is kapcsol az egyénhez. Így pusztán nyelvhasználata alapján 
következtetnek társadalmi pozíciójára, életterére, családi környezetére, 
iskolai előmenetelére vagy a munkaerőpiacon betöltött szerepére (Bíró, 
2002).  

Azt gondolnánk Magyarországon nyelvi hátrányban leginkább a roma 
közösség érintett, mivel a fent említett faktorok mentén ők hátrányos 
helyzetben vannak a nem roma lakosokhoz képest (Bartha, 2002). Ez 
azonban nem csak a kisebbséget érintő probléma, általános jelenség, hogy 
a hátrányos helyzetű családok egyúttal nyelvi hátrányban is érintettek 
(Bernstein, 1971; Réger, 2002; Mészáros és Kas, 2008; Kas, 2011; Báthory, 
2014). 

 

 

A kutatás célja, hipotézisek 
 

A kutatás célja, hogy rámutasson az iskolába lépés előtt álló hátrányos 
helyzetű gyermekek nyelvhasználati jellemzőire: a beszédészlelési működés-

mechanizmusuk állapotára; a nyelvtani szerkezetek megértésének 
nehézségeire és a szóaktiválási folyamataikra. A kutatás további célja, hogy 
a kapott eredmények mentén összehasonlítást tegyen lehetővé az életkorban 
illesztett kontrollcsoport teljesítményéhez, illetve a sztenderd 
átlageredményekhez viszonyítva. 

 

Hipotéziseink a következők:  
1. Feltételezzük, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek elmaradást 

mutatnak a kontrollcsoporthoz képest a vizsgált nyelvi területeken. 
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2. Azt várjuk, hogy szignifikáns különbség lesz tapasztalható a hátrányos 
helyzetű és nem hátrányos helyzetű gyermekek nyelvi képességei 
között. 

3. Feltételezzük, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek gyengébb nyelvi 
teljesítménye erősebb összefüggéseket fog mutatni a vizsgált területek 
működése között, azaz a beszédészlelés és a nyelvtani szerkezetek, a 
beszédészlelés és a mentális lexikon, valamint a nyelvtani megértés és 
a mentális lexikon között.  

 
 

A kutatás résztvevői, a vizsgálat anyaga 
 

A kutatásban összesen 50 gyermek beszédfeldolgozási és szóaktiválási 
teljesítményét vizsgáltuk. Mindannyian nagycsoportos óvodások, a 
hátrányos helyzetű, és a nem hátrányos helyzetű csoport átlagéletkora 
egyaránt 5;11 év.  

A célcsoportban összesen 25 fő vett részt, közülük 14 lány és 11 fiú. 
Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény 2013. évi módosításának kritériumai 
alapján az óvodapedagógus bevallása szerint mindannyian hátrányos 
helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, életkoruk 7;2 
és 5;6 év közötti. Logopédiai fejlesztésben vesznek részt, hetente két 
alkalommal. Emellett valamennyien további pedagógiai megsegítést is 
kapnak. Lakóhelyüket tekintve egy Fejér megyei város peremterületein élnek 
nehéz szocioökonómiai körülmények között. 

A kontrollcsoportot alkotó 25 főből 11 lány és 14 fiú. Közülük senki sem 
hátrányos helyzetű gyermek, életkoruk 6;11 és 5;0 év közötti. Logopédiai 
fejlesztésben nem vesznek részt. Lakóhelyük egy jó agglomerációval 
rendelkező Fejér megyei kisváros. A két vizsgált csoport lakóhelye egy járás 
alá tartozik, mindössze 13 kilométer távolságra vannak egymástól. 

A beszédészlelés folyamatának vizsgálatára a GMP-diagnosztikát 
(Gósy,1996/2006) alkalmaztuk. A beszédészlelés interaktív hierarchikus 
modellje mentén vizsgáltuk az akusztikai (GMP2-Mondatazonosítás zajban, 
GMP3-Szóazonosítás zajban), fonetikai (GMP4-Szűk frekvenciás mondatok 
azonosítása) és fonológiai (GMP5-Gyorsított mondatok azonosítása) 
észlelést. Az aktív szókincs vizsgálatára a LAPP tesztet (Lőrik et al., 2015), 
míg a nyelvtani szerkezetek megértésének vizsgálatára a TROG-H tesztet 

(Bishop,1983; magyar adaptáció: Lukács, Győri és Rózsa, 2011) 
alkalmaztuk. 

 
 

Eredmények a beszédpercepcióban 
 

Az 1. ábrán látható, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek a 
beszédészlelés minden területén elmaradnak a sztenderd-, és a 
kontrollcsoport értékeihez képest. Az eredmények mentén felrajzolható az 
ún. percepciós görbe, amely az akusztikai, fonetikai és fonológiai szintek 
eredményeit ábrázolja. Ennek alapján különböző görbetípusok rajzolódnak 
ki, melynek segítségével kategóriákba sorolhatjuk az elmaradást vagy zavart 
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valamint a grammatikai megértés elmaradása a mentális lexikon 
nagymértékű elmaradásával is együtt jár. 

A vizsgálati csoport eredményeiből kiderült, hogy akinek a 
beszédészlelési teljesítménye (PQ) elmaradást mutatott, annak a nyelvtani 
szerkezetek megértése is nehezített (határövezeti és extrém alacsony közötti 
értékeket mutat), valamint a szókincse is elmarad az átlagtól (átlag alatti és 
súlyos elmaradás közötti értékeket mutat). Az eredmények alapján tehát a 
hátrányos helyzet egyben súlyos nyelvi hátránnyal is jár. 

 
 

Következtetések, kitekintés 
 

A hátrányos helyzetű gyermekek nyelvi teljesítményének 
feltérképezése aktuális problémára irányul, az eredményekből pedig 
gyakorlati teendőkre is következtethetünk. Fontos látnunk az alacsony 
teljesítmények mögött meghúzódó okokat, az eltérő szociális és nyelvi 
környezet okozta változásokat a nyelvi teljesítményben. Hátrányos helyzetük 
révén a gyermekek minőségileg és mennyiségileg is más nyelvi impulzusokat 
kapnak, amelyek megsegítés hiányában az iskolába lépés idejére hátránnyá 
formálódhatnak. 

A nyelvi fejlődést támogató megfelelő segítség hiányában a vizsgálati 
csoport gyermekei néhány év múlva nem csak nyelvi elmaradást mutatnak, 
hanem ők alkotják majd a tanulási zavart, tanulási akadályozottságot mutató 
tanulók egy részét. Ezek a tanulók a későbbiekben ki vannak téve a 
lemorzsolódás veszélyének, a tankötelezettségi kor betöltésével elhagyják 
az iskolát. A probléma nem kizárólag a vizsgált tankerületben létezik, hiszen 
Fejér megyében a hátrányos helyzetű tanulók aránya 5-15% közötti, 
Budapesten ez az arány igen csekély (0-5%), míg az ország északi, 
északkeleti tájain a 45-75%-ot is elérheti (KSH, 2016/2017). Az Oktatási 
Hivatal legfrissebb adatai szerint közel 70000 tanulót érint a lemorzsolódás 
veszélye. Ez a magyar diákok összesen 11%-át érinti. Az iskolatípusokat 
tekintve leginkább a szakközépiskolákban tapasztalható a korai 
iskolaelhagyás (Oktatási Hivatal, 2018). Ez azért is kiemelendő, hiszen 
kutatásban résztvevő vizsgálati csoport részvevői, azaz a hátrányos helyzetű 
tanulók közül legtöbben ebben az intézménytípusban tanulnak tovább. A 
későbbiekben családot alapítanak, de megfelelő iskolai végzettség hiányában 
nem tudnak magasan jövedelmező állást vállalni, így a hátrányos helyzet 
több szempontból továbbra is fennáll. Ördögi kör ez, amiben újra- és 
újratermelődik a szocioökonómiai hátrány. 

A kutatás célja nem a hiányos beszéd- és nyelvi képességek leltározása 
volt, az elmaradást mutató területek feltérképezése sokkal inkább a 
hatékony fejlesztés tervezését szolgálják. A vizsgálati csoport gyermekei 
továbbra is komplex nyelvi fejlesztésben részesülnek, de az eredmények 
ismeretében még nagyobb hangsúlyt lehet fektetni a megelőzésre, illetve a 
beavatkozásra. 

Fontos kiemelni, hogy ehhez a munkához feltétlenül szükséges a szülők 
megnyerése is, viszont sok esetben szembesülhetünk az együttműködési 
szándék problémájával. Így munkánk során érdemes az óvodapedagógusok 
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segítségére támaszkodnunk, akik a logopédiai foglalkozásokon kívül az 
óvodai mindennapokban járulhatnak hozzá ahhoz, hogy ezek a gyermekek 
az iskola által elvárt nyelvezetet minél rutinosabban tudják használni. A 
pedagógus megfelelő nyelvhasználatával pedig az iskola nyelve sem lesz a 
tanulók számára „idegen” nyelv (Réger, 2002). 
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Bevezetés 
 

Mind a gyógypedagógiai gyakorlatban, mind a vizsgált fejlődési 
zavarok elméleti megközelítéseiben élénk vita tárgya, hogy a társas 
pragmatikai kommunikációs zavar (továbbiakban: PKZ) vajon pusztán 
mennyiségi vagy éppen ellenkezőleg, minőségi kritériumok alapján 
különíthető el az autizmus spektrum zavartól (továbbiakban: ASD) (a vitához 
ld. bővebben pl.: Baird & Norbury 2016; Bishop 2000; Botting 1998; Botting 
& Conti-Ramsden 1999; Norbury2014). Kutatásunkban célunk e két fejlődési 
zavarral élő óvodáskorú gyermekek képességprofiljának minél alaposabb 
feltérképezése annak érdekében, hogy közelebb kerülhessünk a kérdés 
eldöntéséhez. 

A pragmatikai képesség a nyelv adekvát használatának képessége 
szociokulturális kontextusban. Ide tartozik az implicit jelentéstartalmak 
megértése (pl. előfeltevések, beszédaktusok, irónia, metafora); a társalgási 
és udvariassági aktusok megértése és alkalmazása; a beszédszituációhoz 
való rugalmas alkalmazkodás képessége; a diskurzus szabályainak 
figyelembe vétele (pl. fordulóváltás, témaválasztás és -váltás); a 
beszélgetőpartner vélekedéseinek, vágyainak és tudásának figyelembe 
vétele a társalgás során; valamint a nonverbális kommunikáció megértése 
és alkalmazása. Ezen kompetenciák nem megfelelő fejlődése számos 
szociális, viselkedési és tanulási nehézség forrása lehet. A fel nem ismert 
pragmatikai fejlődési zavar következményei tehát súlyosak, a diagnosztika 
mégis igen nehéz. 

 

A PKZ fogalomtörténete 
 

A pragmatikai kommunikációs zavar jelenségének felismerése már 
három évtizeddel ezelőtt megtörtént, önálló diagnosztikai kategóriaként 
először mégis csak a 2013-as DSM-5-be került be. Az alábbi idővonal mutatja 
az önálló PKZ-kategória megszületéséhez vezetett:  

 

1983: Autizmus nélkül fennálló szemantikai-pragmatikai szindróma (Rapin 
− Allen) 1987: Szemantikai-pragmatikai zavar (Bishop − Rosenbloom) 
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1995: Nem specifikált pervazív fejlődési zavar (DSM-IV) 1999: 

Pragmatikai nyelvi zavar (Botting − Conti-Ramsden) 2003: Atipikus 

autizmus (ICD-10, F 84.1) 2013: A társas (pragmatikai) kommunikáció 
zavara (PKZ) (DSM-5) 

 
Az idővonal jól mutatja, hogyan ingadozott a megfigyelt fejlődési zavar 

besorolása az autizmus spektrum zavar és a nyelvi zavar között. A kurrens 
diagnosztika szerint a PKZ a nyelvi és kommunikációs zavarok körébe 
tartozik (magyar nyelvű összefoglaló: Svindt 2019; Svindt − Lukács 2019). 
 

Mi jellemzi a PKZ-val élő gyerekeket? 
 

Ezen gyermekek tipikustól eltérő kommunikációs és viselkedéses 
mintázatai a mindennapi óvodai életben is feltűnhetnek a figyelmes 
pedagógusoknak. Ők azok a gyermekek, akiknek játéktevékenysége elmarad 
a korosztályuknak megfelelő szinttől abban az értelemben, hogy bár 
valamelyest képesek a mentalizációra, mégsem kreatívak a játékban és nem 
kezdeményeznek játékok más gyermekekkel. A szociális helyzeteket 
nehezen értik, de ez a hiányosságuk nem feltétlenül válik nyilvánvalóvá, 
mivel a megszokott, ismerős hétköznapi helyzetekre kiváló kompenzációs 
stratégiákat építettek ki. Gyakran tűnnek hiperaktívnak, és a hiperaktivitás 
diagnózisa nem ritka közöttük. Meglehetősen gyakori, hogy legalább átlagos, 
de inkább az átlagosnál magasabb intelligenciával rendelkeznek, kiválóak a 
logikai képességeik. A nyelvtani képességeik látszólag megfelelőek, sőt 
gyakran választékos szókinccsel megfogalmazott megnyilatkozásaik vannak, 
emellett azonban gyakoriak a szokatlan nyelvi konstrukciók is. A felszínen az 
életkori szintnek megfelelő nyelvtani képességek mögött, a háttérben 
gyakori a komplex megértési zavar. Ők azok a gyerekek, akik a célzott 
vizsgálatokban sem megfoghatók, mert nem merítik ki minden területen sem 
az autizmus spektrum zavar, sem pedig a specifikus nyelvi zavar 
diagnosztikai kritériumait, de mégsem tipikus fejlődésűek. 

A PKZ-val élő gyermekek társalgásban való részvétele meglehetősen 
tipikus, ezen jellemzők kiváló összefoglalását adja Adams 2001, ld. a 
következő felsorolást. Többnyire túlzott bőbeszédűség jellemzi őket, de 
előfordulhat ennek az ellenkezője, a túlzott csöndesség is. Beszédük 
többnyire jólformált mondatokból áll, választékos, fejlett szókinccsel 
rendelkeznek. Beszédükben gyakran jelennek meg szemantikai parafáziák, 
echolalia vagy zsargonszavak. Nehezen tartják a társalgás témáját, könnyen 
elkalandoznak vagy nem a kérdésre válaszolnak. Jellemző, hogy kortársakkal 
nem, csak felnőttekkel kezdeményeznek beszélgetést, de megnyilatkozásuk 
formailag, szociálisan, tartalmilag vagy stílusban nem a helyzetnek 
megfelelő. Sokat kérdeznek anélkül, hogy észrevennék: már kaptak választ. 
Nehezen értenek meg olyan társalgásokat, ahol a történések nem azonnal 
következtethetők ki a fizikai kontextusból, mert nehezen vagy egyáltalán 
nem értik meg a kontextus összefüggéseit. Hajlamosak a 
megnyilatkozásokat szó szerint értelmezni, nehezen boldogulnak az 
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idiómákkal, metaforákkal, humorral vagy iróniával. Általában nem érzékelik 
a prozódia által hordozott jelentéstartalmakat. 

 

 

ASD és PKZ gyermekek képességprofiljának összehasonlítása 
 

Kutatásunkban 10 autizmus spektrum zavarral (8 fiú, 2 lány), és 8 
társas pragmatikai kommunikációs zavarral (8 fiú) diagnosztizált óvodás 
gyermek vett részt (életkor: 4;11−6;9 év). A gyermekekkel 
intelligenciatesztet (Raven progresszív mártixok); nyelvtani megértést mérő 
tesztet (TROG-H, magyar adaptáció: Lukács et al. 2011); fonológiai 
munkamemória-tesztet (álszóismétlés, Racsmány et al. 2005); aktív 
(Gardner teszt, Gardner 1985) és passzív szókincs teszteket (Peabody teszt, 
magyar adaptáció: Csányi 2013), tudatelméleti tesztet (Smarties-teszt), 

valamint mondatismétlési tesztet (MAMUT-R, Kas − Lukács 2011) vettünk 
fel. Emellett felvettünk egy, a pragmatikai képességeket mérő feladatot is, 
amelyben a gyermekek nyelvi pragmatikai megértését vizsgáltuk (Svindt − 
Surányi 2018). A pragmatikai feladat eredményeit korban illesztett tipikus 

fejlődésű gyermekek eredményével vetettük össze. 
Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált gyermekek mindegyike 

legalább átlagos intelligenciával rendelkezett (ASD: átlagos: 2 fő; átlag 
feletti: 3 fő; extrém magas:5 fő; PKZ: átlagos: 2 fő; átlag feletti: 3 fő; 
extrém magas: 3 fő) 

 

 ASD (átlag) PKZ (átlag) 

Életkor 71 hónap (5;11 év) 72 hónap (6;0 év) 
TROG-H 110,4 hónap (range: 

48−168) 
70,7 hónap (range: 

48−144) 
MAMUT-R 10/7,3 10/7,6 
Álszóismétlés 
(centilis) 

~56 ~79 

Passzív szókincs 6;0−6;11 év 6;0−6;11 év 

Aktív szókincs 7;0−7;11 év 6;0−6;11 év 
Tudatelméleti teszt 80% 63% 

Pragmatikai hibák 3,9 db (range: 0−9) 7,3 db (range: 1−14) 
1. táblázat: A vizsgált csoportok teljesítményének átlaga a tesztekben 

 
Az eredmények azt mutatják, hogy az ASD gyermekek messze az 

életkori átlaguk fölötti teljesítményt nyújtották a nyelvtani megértési 
tesztben (TROG-H), szemben a PKZ gyermekekkel, akiknek átlagos 
teljesítménye az életkori átlaguknak megfelel. Az eredményeket egyedileg 
elemezve azt látjuk, hogy a legtöbb PKZ gyermek teljesítménye 1−1,5 
szórásnyira marad el az életkorában elvárt szinttől. A mondatismétlési 
tesztben mindkét csoport hasonlóan, az életkoruknak elvárható normál 
szinten teljesített. A fonológiai munkamemória tesztben az ASD gyermekek 
átlagos, míg a PKZ gyermekek erősen átlag feletti teljesítményt nyújtottak. 
A passzív és aktív szókincs vizsgálatában mindkét csoport legalább átlagos, 
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többnyire fejlettnek tekinthető szókinccsel rendelkezett. Meglepő, hogy az 

elsőszintű tudatelméletet mérő feladatban az ASD gyermekek teljesítettek 
jobban (80%), a PKZ gyermekek eredménye elmarad az életkorukban 
elvárható szinttől (63%).  

A pragmatikai feladat eredményeinek értékelését 12 tipikus fejlődésű 
(TF) gyermek adataival vetettük össze (életkor átlag: 68 hónap). A TF 
gyermekek átlagos hibaszáma ebben a feladatban 1,4 volt (range: 0−3). A 
különbség itt a leginkább szembetűnő az ASD és PKZ gyermekek között: Az 
ASD-vel élő gyermekek alig teljesítettek rosszabbul ebben a feladatban, mint 
a TF gyermekek, miközben a PKZ gyermekek szignifikánsan rosszabb 
eredményt nyújtottak ebben a feladatban. Az eredmény azt látszik igazolni, 
hogy e két fejlődési zavar között a különbség valóban minőségi, és 
elsősorban a nyelvfejlődési folyamatokat érinti. 

A PKZ-val élő gyermekek képességprofilja az egyedi esetekre vetítve 
kevésbé volt kiegyenlített, mint az autizmus spektrum zavarral élő 
gyermekeknél. Előadásunkban ezért esettanulmányként bemutattuk egy, a 
PKZ igazán tipikus jegyeit mutató gyermek részletes anamnézisét. 

 

 

Esettanulmány 
 

Az előbb ismertetett kutatásunkból egy PKZ-val diagnosztizált kisfiú 
történetét írjuk le, mely jól szemlélteti a PKZ-t mutató gyermekek 
képességprofiljának lehetséges egyenetlenségét, jellegzetességét, és 
példázza az differenciáldiagnosztikai nehézségeket. 

A kisfiú anamnéziséből kiemeljük, hogy problémamentes terhességből, 
időre született császármetszéssel (Apgar: 10/10). A gyermek 
mozgásfejlődése rendben zajlott. Korai beszédfejlődését jellemezte, hogy az 
első szavakat 1 éves korában mondta, 2 évesen kezdett el folyamatosan 
beszélni. Szókincse az édesanya elmondása szerint megfelelő volt, azonban 
több hangot tévesztett, torzan ejtett. A gyermek fejlődését az első 
életévekben jelentős mértékben befolyásolhatta a kódváltó környezet. A 
család a gyermek 3,5 éves koráig külföldön élt, angol és macedón nyelven 
kommunikáltak vele, majd magyar óvodába került. Az, hogy a gyermek 
fejlődése a kortársakétól, illetve az életkorától eltér, először itt tűnt fel a 
szakembereknek.  

A pedagógusok arra figyeltek fel, hogy a kisfiú szabad játékhelyzetben 
nehezen alkalmazkodik a szabályokhoz, a játék során rombol, konfliktusba 
keveredik kortársaival, ha egy felnőtt nem segíti őt. Játéktevékenysége 
életkorától elmaradó szintet mutat, legtöbbször egyedül tevékenykedik és 
kedvenc autóját tologatja. Tevékenysége és gondolkodása az életkori 
elváráshoz képest rugalmatlanabb, viszonylag apró események, változások 
is nagy érzelmi feszültséget váltanak ki a gyermekből. Hangulati állapota 
hullámzó, viselkedésére általánosságban az opponálás jellemző, mely főként 
az új dolgokkal kapcsolatban jelenik meg. 

Az óvoda és a család együttes kezdeményezésére indultak el a 
vizsgálatok, kezdetben az autizmus spektrum zavar irányába. A helyi 
pedagógiai szakszolgálatnál magatartási nehézséget állapítottak meg, a 
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gyermek mozgásos és komplex kognitív fejlesztésének szükségességét, 
valamint a szülőkonzultációt írtak elő. Emellett elindultak az autizmus 
spektrum zavarra irányuló vizsgálatok is. Ezek megerősítették a gyermek 
fejlődésbeli elmaradását, a szociális és nyelvi területen tapasztalható 
eltéréseket, azonban az ASD diagnózisát kizárták. Enyhébb fokú szociális-
kommunikációs funkciózavart állapítottak meg. A gyermek családi 
körülményei: értelmiségi szülők, jó anyagi körülmények, többnyelvű 
környezet, elhanyagoló család. A rendszeres szociális-kommunikációs 
fejlesztés szükségessége mellett a család nagyobb fokú támogatása, a szülők 
életvezetési és nevelési kérdésekben történő támogatása, a rendszeres 
tanácsadás fontosságát hangsúlyozták. A Szakszolgálat kontrollvizsgálatát 
követően – az első vizsgálatokhoz képest 3 év elteltével – kezdeményezték 
a gyermek Szakértői Bizottságnál történő vizsgálatát is. Itt rendkívül szórtan 
teljesített a gyermek a különböző területeken. Végül Egyéb pszichés fejlődési 
zavar, egyéb gyermekkori szociális funkciózavar (F 94.8.) diagnózist kapott.  

Saját vizsgálataink során is szórt képességprofilt találtunk a 
gyermeknél: (1) életkorának megfelelő szintű beszédprodukció és aktív 
szókincs mellett problémahelyzetekben nem tudja a másik szempontját 
figyelembe venni; (2) nyelvi értés és passzív szókincs területén életkorának 
megfelelő, átlagos beszédértés; (3) kortársakkal való kapcsolattartását erős 
érzelmi hullámzás jellemzi, a kortárs csoportba nehezen illeszkedik be, még 
mindig sok konfliktusa van, kevés a barátja; (4) könnyen terelődő figyelem, 
feladathelyzetben is játékos, fáradékony, pszichomotorosan nyugtalan, 
szoros kontrollra van szükség feladathelyzetben, dicsérettel jól motiválható; 
(5) kedvenc játékeszközökkel szeret tevékenykedni, az életkorától és 
intellektusától elvárt játékszint elmarad, nagycsoportos korban is főként 
gyakorló, funkciójáték jellemzi (felnőtt irányításával vonható be 
szerepjátékba); (6) átlagos/átlag feletti intelligencia. 

A fenti eset jól példázza, hogy egy gyermek diagnosztizálásánál mennyi 
tényező árnyalhatja a képet; illetve, hogy egy gyermek a különböző 
helyzetekben mennyire más képet mutathat. A PKZ-t mutató gyermekeknél 
különösen számít az, hogy a szakemberek egy-egy vizsgálat során hány 
alkalommal és milyen keretek között tudnak találkozni a gyermekkel és a 
családdal. Sokszor, ahogy jelen esetben is, a PKZ diagnózisáig több év telik 
el, a diagnózis pedig úgy születik meg, hogy a szakemberek kizárják a 
szociális-kommunikációs fejlődésbeli eltéréseket magyarázó egyéb 
diagnózisokat (pl. ASD vagy SNYZ). 

A diagnózisalkotást segítheti az a jellegzetesség, ami a kisfiú esetében 
is megfigyelhető volt, hogy a gyermekek profilja szórt képet mutat, miközben 
az intellektuális képességek legalább átlagosak, de gyakran átlag felettiek. A 
gyermek kommunikációs nehézségeit nem támasztják alá a passzív és aktív 
szókincstesztekben mért eredmények, hiszen ezekben életkorának megfelelő 
eredménnyel teljesített, azonban a pragmatikai tesztben életkorához képest 
jelentősen alulteljesít. Ez az eredmény összecseng a kortárscsoportban 
tapasztalható nehézségekkel, a sok konfliktussal, illetve a játékszint 
alacsonyabb voltával, a magányos spontán játékkal. 
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Összegzés 

 
A nyelvi zavarok körébe sorolt társas (pragmatikai) kommunikációs 

zavar (PKZ) diagnózisához elengedhetetlen az autizmus spektrum zavar 
területén jártas szakember, valamint a logopédus bevonása, teammunkája. 
Az elsődleges feladat az eddigi tapasztalatok alapján az ASD kizárása. 
Részletes képességprofil felállítása szükséges (kognitív és (szenzo)motoros 
képességek, szociális-és kommunikációs képességek,viselkedésminták 
megfigyelése a különböző helyzetekben (fontos a kortárscsoportban történő 
megfigyelés is), receptív nyelvtani képességek felmérése és fejlesztése, 
pragmatikai képességek felmérése és fejlesztése). 
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Bevezető 

 

A diszkalkulia vizsgálata az általános iskolai populációban a tünetek 
feltárását szolgáló játékos feladatsorokkal történik hazánkban. A fejlődési 
diszkalkulia azonosítására szolgáló aktuális hazai szűrő- és diagnosztizáló 
eszközök között szerepel a Dékány Judit vezetésével az ELTE GYOSZI 

diszkalkulia munkacsoportja által kidolgozott Diszkalkulia Pedagógiai 
Vizsgálata (DPV) gyógypedagógiai vizsgáló eljárás, mely a 

neuropszichológiai kutatásokkal alátámasztott Dékány–Juhász-féle 
diszkalkulia pedagógiai vizsgálat revidiált és sztenderdizált változata 

(Csonkáné, Dékány, 2013). A fejlődési diszkalkulia szűrésére Nyeste- Szabó 
Ottilia dolgozta ki a Fejlődési Diszkalkulia Szűrő- és Vizsgálólapokat (FDL), 
mely 6 szinten méri a gyermekek körében a számolási képességet és a 
matematikai teljesítményt (Farkasné Gönczi, 2018). Az említett vizsgálatok 

olyan feladatsorokat tartalmaznak, amelyek formájukban vagy feladatukban 
játékos formát öltenek, mégis feladatsorok maradnak, hasonlatosan az 
iskolai helyzetben alkalmazott absztrakt matematikai feladatokhoz. A fenti 

vizsgálóeszközök által kialakuló feladathelyzetek determinálják a vizsgált 
személy vizsgálati szerepkörét úgy, mint vizsgált személy. 

A doktori kutatásomban többek között arra kerestem a választ, hogy a 
szűrő eljárás során milyen vizsgálati forma alkalmazása volna megfelelő a 
számolási zavart mutató alsó tagozatos tanulók körében egy partneri 
szerepkör biztosításához.  

 
 

A diszkalkulia szűrőeszközének kidolgozását meghatározó elméleti 
hátterek a doktori kutatás szakirodalmi elemzése alapján 

 
A doktori kutatásban kidolgozott szűrőeszköz elméleti alapjául a 2007. 

évi komplex definíció határtudományok eredményeivel bővített változatát 
vettem, mely szerint „a diszkalkulia az általános intelligenciaszintet nem 
érintő, a matematikai teljesítményben manifesztálódó, a pszichés 
diszfunkciók kapcsán fellépő széles spektrumú tünetekkel rendelkező zavar, 
melynek oka a számokhoz specifikusan köthető összetett feldolgozó körök 
struktúráit, illetve funkcióit érintő eltérés, amely a komorbiditás esetén 
további neurológiai struktúrákat, illetve funkciókat érint, örökletes és/vagy 

http://www.dyscalculiaport.gonczirita.hu/
mailto:f.gonczi.rita@gmail.com
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szerzett sérülés eredményeként. A diszkalkulia megjelenésének formáját, 
méretét, kiterjedtségét a személy jellemzői és/vagy környezet 
nagymértékben befolyásolja (pl. személyiség, attitűd, viselkedés, 
frusztráció, családi szokások, oktatási módszerek). A diszkalkulia 

módosíthatja a személy és környezete társadalmi részvételét, ezáltal 
életminőségét is, a saját megküzdési stratégiái és a környezete által nyújtott 

lehetőségektől függően” (Farkasné Gönczi, 2018, 47) 
A jelen definíció az eltérő határtudományok eredményei alapján 

valóban egy széles spektrumban megjelenő tünetegyüttest határol körbe, 
mely a szűken értelmezett neurológia háttéren túl a definícióban megjelenő 
életminőséget meghatározó megküzdési stratégiák feltárását igényli (ls. 1. 
táblázat). 
 

Neurológia
i háttér 

(Neurológi
a) 

Számok magrendszere és kapcsolódó 
neurokognitív sérülések (aritmetikai 

koncepció, RTM, WM, figyelem, 
vizuospaciális képességek.)  

Egyéb 
független 

befolyásoló 
faktorok 

(Pedagógia) 
  

emocionális 
faktor 

(attitűd, 
frusztráció) 

  
szociális 
faktorok 

(környezet 
hatása) 

(Szociológia) 

Etimológia 

Elsődleges: epigenetikus-, neurokognitív 
rizikófaktorok 

 

 Másodlagos (társuló): nyelvfejlődés, 
diszlexia, ADHD, szindrómák 

Kognitív 
reprezentá

ció 

(Pszicholó
gia) 

Mennyiség- és számreprezentáció 
Hármas kódolás modellje (mentális 

számegyenes, stb.) 

Társuló 
faktorok 

Végrehajtó funkciók 

vizuo-spaciális készség 
figyelem 

nyelvi készség 
munkamemória 

ok- okozati összefüggés 
1. táblázat: A diszkalkulia komplex megjelenítése a határtudományok eredményei alapján 
A táblázat a Szűcs és mts. által 2016-ban publikált dilemmák figyelembe vételével készült 
a Kaufmann, Aster 2012-es publikációjának 1. ábrája alapján (Farkasné Gönczi, 2018, 48) 

 

A fentiek alapján „a diszkalkulia diagnosztikájának gyógypedagógiai 
értelemben vett célja az érintett személy sajátos képességprofiljának, 
környezeti tényezőinek feltárása a későbbi reedukációs támogatás személyre 
szabott, pontos kidolgozása érdekében, továbbá a személy egyéni 

életvezetési rendszerébe illeszthető megküzdési stratégiák 
kialakíthatóságának feltérképezése. Ennek mentén nem lehet a diszkalkulia 
diagnosztika egyetlen célja a diszkalkulia beazonosítása és a fejlesztést 
igénylő területek meghatározása, sokkal inkább a későbbi életvezetést 
támogató, személyre szabott komplex fejlesztői rendszer megalapozása”, 
(Farkasné Gönczi, 2018, 189) amely az 1. táblázat alapján az emocionális 
faktort is figyelembe veszi. 
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A komplex diszkalkulia diagnosztikus cél eszközrendszerét a 2. táblázat 
mutatja a teljesség igénye nélkül. A nemzetközi és hazai eszköztárból a jelen 
tanulmányban a hazai gyógypedagógiai praxisban megtalálható 2 általános 
iskolás populációra alkalmazható eszközt elemezzük pár mondatban. 
 

Pedagó 

giai 

vizsgá 

lat 

Informális 

szűrőesz 

köz 

 

Szabó Ottilia: 
Fejlődési 

diszkalkulia 

szűrő- és 
vizsgálólapok 

(FDL) 

 

Informális  
vizsgálóesz 

köz 

 

Dékány Judit- 
Juhász Ágnes: 
Diszkalkulia 

Pedagógiai 
Vizsgálat 

 

Lorenz, Radatz: 

Hibaanalízis 
 

Ingeborg Milz: 

kidolgozott 

felmérési eljárás 

 

Niedermann, 

Emmeneger: 

Deutschfreiburgi 

matematikai 

tanulásered 

mény 
diagnosztikus 

eszköze 

Formális 
szűrőeszköz 

 

Nagy József és 
mts.: DIFER 

 

Brian Butterworth: 

Dyscalculia 

screener 

 

Deutscher 

Mathematiktest 

DEMAT 

 

Jacobs, Petermann: 

Rechenfertigkeiten- 

und 

Zahlenverarbeitung

s- Diagnostikum 

(RZD) 

Formális 
vizsgálóesz 

köz 

 

Dékány és mts. 
Diszkalkulia 

Pedagógiai 
Vizsgálat (DPV) 

korcsoport szerinti 

bontásban 

 

Michael Von Aster: 

NUCALC 

 

Van 

Nieuwenhoven, 

Grégoire és Noël: 
Tedi-Math  

 

HAFFNER, Baro, 

Parzer, Resch: 

Heidelberger 

Rechentest 

 

2. táblázat: A gyermek korosztály körében a diszkalkulia vizsgálata során használatos 
nemzetközi és hazai diagnosztikus eszközök a teljesség igénye nélkül (Forrás: Farkasné 

Gönczi, 2018) 

 

A 2. táblázatban felsorolt szűrő- és diagnosztikus eszközök feladatsorai 
játékos vagy absztrakt formában tisztán a számolással kapcsolatos 
teljesítményt mérik. A hazai gyakorlatban jelenleg alkalmazott Diszkalkulia 
Pedagógiai Vizsgálata (DPV) teszt a numerikus megismerés két fő kognitív 
idegtudományi modelljéhez, vagyis a hármas kódolás modellhez és a 
McCloskey modellhez (McCloskey 1992, Dehaene 1992, 2003) igazodva a 

Dékány- Juhász vizsgálóeszközt alapul véve készült az életkorokra analóg 
egymásraépülő tesztként (Csonkáné, Dékány, 2013; Csonkáné, 2012). A 

Szabó Ottilia által kidolgozott Fejlődési diszkalkulia szűrő- és vizsgálólapok 
(FDL) szakmaelméleti hátterét a modern neurokognitív eredmények adják 
(Farkasné Gönczi, 2018). A Magyarországon jelenleg használatban lévő 
magyar fejlesztésű szűrőeszköz (FDL) és diagnosztikus eszköz (DPV) olyan 
feladatsorokat tartalmaz, amely a gyermek számára ismert tevékenységre 
alapoz, mint például a játék (Szilágyi, 2009), a mese, később a feladatsorok. 
A vizsgáló eszközök kidolgozásának elsődleges szempontja a fejlesztési 
súlypontok (therapy focus, Terapieschwerpunkte) meghatározása a 
támogató, szükségletorientált diagnosztika keretében (Lányiné, 2014), 
illetve az „egyén és körülményeinek több szempontú feltárása, mint például 
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személyes életút, viselkedés, viszonyulás, személyiségdinamika és 
struktúra, illetve a szociokulturális környezet, referenciaszemélyek 
jellemzése” (Gereben, 2004/a; Mohai, 2009, idézi Polgárdi, Láz, Dékány 
2017; Nagyné Réz, Mészáros, 2012; Farkasné Gönczi, 2018).  

A diagnosztikus célhoz rendelt szűrőeszköz a diszkalkulia komplex 
definíciójára építve a vizsgált személy teljesítménye mentén a megküzdési 
stratégiájával átszőtt életét tárja fel a korosztályának megfelelő közegben. 
Ahogy Bettelheim megfogalmazza „a mese nemcsak, mint irodalmi forma 
különleges, hanem azért is, mert a gyermek minden más műalkotásnál 
jobban megérti” (Bettelheim, 1985, 12). Az előzőekben bemutatott elméleti 
háttér alapján a diszkalkulia komplex tünetegyüttesének feltárása esetén a 
saját gyermeki világához igazodó játékos vagy kontextusba ágyazott 
vizsgálati eszköz alkalmazása szükséges. 

 

 
A diszkalkulia szűrőeszközével kapcsolatosan megfogalmazott 
igények a doktori kutatás kérdőíves felmérésének eredménye 
alapján 

 

A doktori kutatásban a szűrőeszköz kidolgozása során a diszkalkulia 
vizsgálóeszköz tartalmát a határtudományok eredményei és a számfogalom 
szakirodalom szerinti fejlődése határozza meg. A szűrőeszköz formáját és 
eszközállományát A diszkalkulia szűrőeszközének kidolgozását meghatározó 
elméleti hátterek a doktori kutatás szakirodalmi elemzése alapján című 
fejezetben bemutatott vizsgálóeszközök esetében a megszokott gyakorlat 
határozta meg. A doktori kutatás során arra a kérdésre kerestük a választ, 
hogy mi az érintett felek igénye a diszkalkulia vizsgálóeszköz formájával 
kapcsolatban. A kérdés megválaszolására kérdőíves felmérést végeztünk, 
melynek célcsoportja a szakértői tevékenységet folytató szakemberek, a 
többségi általános iskola alsó tagozatos matematika tantárgyat tanító 
pedagógusai, akik foglakoznak számolási zavart mutató tanulókkal és a 
számolási zavart mutató alsó tagozatos tanulók voltak. A kérdőívekben a 3 
célcsoport eltérő szakspecifikus kérdései (pl. definíció, tünetlista, jelenleg 
alkalmazott vizsgálóeszközök) mellett a szűrőeszköz formai kidolgozásához 
szükséges azonos kérdések (pl. a szűrőeszközzel kapcsolatos elvárás) is 
szerepeltek. Az alsó tagozatos tanulók számára könnyen érthető 
kommunikációval készült kérdőív került kialakításra.  

A kiküldött kérdőívekre a szakértői tevékenységet folytató 
szakemberek 2012-ben 13, míg 2016-ban 21 használható választ küldtek. 
Az általános iskola alsó tagozatán matematika tantárgyat tanító 
pedagógusok 2012-ben 207, míg 2016-ban 178 használható választ adtak, 
amelyek csak részben fedték egymást. A diszkalkuliával diagnosztizált alsó 
tagozatos általános iskolás tanulók 2016-ban 218 hasznosítható választ 
adtak (108 lány/ 110 fiú). A válaszok száma alapján a kérdőíves felmérés 
eredménye nem reprezentatív.  

A beérkezett, hasznosítható válaszok eredményét a 3. táblázat mutatja 
be, ahol a válaszok normált értékkel szerepelnek a célcsoportok közötti 
összehasonlíthatóság érdekében.  
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Igényelt vizsgálati eszköz 

játé- 
kos 

számító-
gépes 

papír-
ceruza 

mesés gyermek- 
ről szóló 

feladat
-sor 

szakértő, 1-2 

osztály 
64% 0% 24% 9% 3% 0% 

szakértő, 3-4 

osztály 
18% 24% 33% 3% 21% 0% 

pedagógus – 

2012 nyers 
90% 49% 27% 60% 41% 22% 

gyermekek – 

nyers 
27% 29% 7% 53% 18% 31% 

szakértő 
(korcsoportra 

összevont) 
42% 12% 28% 6% 12% 0% 

pedagógus – 
2012 normálva 

31% 17% 9% 21% 14% 8% 

gyermekek – 

normálva 
17% 17% 4% 32% 11% 18% 

3. táblázat: Az 1-4. osztályban tanulók által preferált vizsgálati vagy felmérési formák az 
érintett tanulók, a velük foglalkozó szakértői bizottsági tevékenységet végző szakemberek 
és a többségi általános iskolában matematika tantárgyat tanító pedagógusok véleménye 

(Forrás: Farkasné Gönczi, 2018, 141) 
 

A 3. táblázat eredménye alapján a válaszadó szakértői tevékenységet 
folytató kollégák játékos feladatokkal dolgoznának számítógépes alapon, míg 
az alsó tagozatos, számolási zavart mutató tanulókkal dolgozó matematika 
tanárok játékos, mesés, számítógép alapon működő szűrőeszközzel 
dolgoznának. A számolási zavarral diagnosztizált alsó tagozatos válaszadók 
kiemelkedően a mesés szűrőeljárást preferálták, amely számítógép alapú 
feladatsorokat tartalmaz. Mind a szakirodalmi elemzés, mind a tapasztalati 
szakértőként definiálható, számolási zavart mutató alsó tagozatos tanulók 
válaszai alapján a játékos és azon belül a kontextusba ágyazott szűrőeszköz 
alkalmazása a megfelelő. 
 

 
A doktori kutatás empirikus szakaszának bemutatása (vizsgálati 
eljárás, elért célcsoport, eszköz) 
 

A doktori kutatás következő fázisában a szakirodalmi elemzés alapján 
kidolgozott definícióhoz igazodó szempontrendszernek megfelelő, a 
kérdőíves felmérésben megjelenő igényekre reagáló kontextusba ágyazott 
és annak absztrakt kontroll feladatsorát dolgoztam ki. A szűrőeszközzel 143 
fő 3. osztályos tanulót vizsgáltunk (116 fő tipikus, 20 fő kevert tanulási 
zavart mutató és 7 fő diszkalkulia diagnózissal rendelkező tanuló). A 
szűrőeszköz pilótavizsgálatához az első minta hólabda módszerrel került 
kiválasztásra, vagyis „a kérdőíves megkeresésre pozitív választ adó, 
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szakértői bizottsági tevékenységet folytató intézményekben dolgozó 
számolási zavar diagnosztikájával foglalkozó szakemberek, és az általános 
iskolában matematika tantárgyat tanító pedagógusok felé került kiküldésre 
a tanulók és szüleik számára szóló tájékoztató leírás és jelentkezési lap. Az 

eljárás nem valószínűségi önkényes mintavételnek számít, hisz a 
megkeresett szakemberek saját döntése alapján került tovább a felhívás a 
családokhoz, illetve a szakemberek közül többen bevonódtak a kutatás 
folyamatába. A mintavételi eljárások közül ez volt az egyetlen, amely a 
kutatás keretébe belefért vállalva, hogy az eredmények nem reprezentatívak 
a populáció tekintetében” (Farkasné Gönczi, 2018, 145). 

A kutatás első fél éves fázisát 10 általános iskolai tanuló csinálta végig 
a jelentős lemorzsolódást követően, amely tovább gyengítette az 
eredmények reprezentativitását. A kevés elemszám bővítésére az első pilóta 
vizsgálatot követő fejlesztések után már gyógypedagógus hallgatók 
bevonásával került sor nem valószínűségi, önkényes mintavétellel. Ezzel a 
mintavételi módszerrel a reprezentativitást nem lehetett növelni, ellenben a 
felvett tesztek számának növelése lehetővé tette a statisztikai elemzésekhez 
szükséges adatmennyiséget.  

A kidolgozott szűrőeszköz csomag az 1. ábrán látható elemekből épült 
fel, amely lehetővé tette az eszköz több felmérő által történő egységes 
alkalmazását. 
 

 
1.ábra: A realisztikus történetbeli kontextusba ágyazott próba-szűrőeszköz felépítése 

 
A realisztikus történetbeli kontextusba ágyazott próba-szűrőeszköz és 

a vele azonos feladatokat tartalmazó absztrakt matematikai feladatsor 57 

itemet tartalmazott a jelenleg Magyarországon elérhető diszkalkulia feltáró 
eszközök feladatelemeiből a 4. táblázat alapján. A kontextust az alsó 
tagozatos, számolási zavart mutató 218 tanuló kérdőíves válaszai alapján 
dolgoztuk ki, melyben többen tapasztalati szakértőként is részt vettek, mint 
például a pilótavizsgálat első félévét végigcsináló 10 tanuló. Általuk alakult a 
történet és a kontextus megjelenítési formája, mely jelen esetben egy 
éttermi alkalmazotti, partneri helyzet.  
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Feladat típusa Szakmai háttér Item 
szám 

Idői tájékozódás Különböző idői rendszerekben történő 
tájékozódás 2 

Halmazképzés önálló és 
közös metszeti formában 

Különböző mennyiségű tárgyakat 
tartalmazó két, illetve három mező 
összehasonlítása 

3 

Pontszámlálás 
(szubitizáció, csoportosított 
elemszámolás) 

Random mintázatban elhelyezett pontok 
számlálása az alakzat tudatos 

változtatásával 
8 

Közelítő számítás 
Műveletvégzést követő közelítő eredmény 
keresés. A műveletek és a közelítő érték 
variálható 

5 

Számbiszekció 
Két szám között elhelyezkedő szám 
megnevezése 

4 

Számfogalom  Analóg mennyiség skála  5 

Téri tájékozódás Tükrözés -2, lateralitás, analízis-szintézis-
3, téri viszonyok 

5 

Transzkódolás  Arab számról zsetonra és vissza való 
transzkódolás 

8 

Számösszehasonlítás 
(SNARC hatás, mentális 
számegyenes, 
mennyiségállandóság) 

A nagyságreprezentáció és a mentális 
számegyenes vizsgálata 

5 

Számolás, aritmetikai 
tények és szabályok 

Alapműveletek alkalmazása egyjegyű 
és/vagy többjegyű számokkal. A 
számolási feladatok történhetnek fejben 
vagy írásban. Megfigyelhető a műveletek 
és műveleti jelek értelmezése, a 0 
értelmezése, számtani törvények. 

10 

Szöveges feladat 
(szövegértés, lényeg 
kiemelés, matematikai 
művelet hozzárendelés, 
stratégia alkotás, 
matematikai nyelvezet 

A vizsgált személy életkorának megfelelő 
szövegezésű és adattartalmú szöveges 
feladatok 

2 

4. táblázat: A kutatás során kidolgozott próba-szűrőeszköz 57 feladatitemének koncepciója 
 

A doktori kutatás próba-szűrőeszköz és a kontroll absztrakt feladatsor 
a kitöltéseket követő statisztikai eredmények alapján további átdolgozást 
igényelnek a feladatok nehézségi fokát illetően. A kidolgozott feladatsor 
viszont a kontextusba ágyazott szűrőeszköz alkalmazhatósága mentén jól 
mérhető eredményeket mutatott a kutatásban. 
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A doktori kutatás eredményei a kontextusba ágyazott szűrőeszköz 
kapcsán 
 

A kutatásba bevont kis elemszámú, tisztán diszkalkuliával 
diagnosztizált tanuló eredményét speciális statisztikai módszerek mentén 
elemeztük Sugatagi Gábor jelentős támogatásával. 

Az McNemar-próba1 alapján a két feladatsor közel azonos 
eredményeket mutatott. Az 57 itemből 49 esetén nem volt szignifikáns 
eltérés a helyes válaszok arányában. 3 esetben a mesés feladatok 
eredményei rosszabbak voltak mint az absztraktokéi, 5 feladatnál pedig 
jobbak. Mindhárom vizsgált csoport (tipikus, specifikus tanulási zavart 
mutató és diszkalkuliás) a mesébe ágyazott változatot oldotta meg 
könnyebben.  

Másrészt az absztrakt és mesés feladatokon elért tanulónkénti 
összpontszámot elemeztük. Az értékek széles skálán mozognak, a páros 
mintás próbák nemparaméteres változatát, a Wilcoxon-próbát alkalmaztuk, 
mivel a korlátozott részminták miatt a páros mintás t-próba előfeltételei nem 
biztosítottak. Összpontszámok alapján a tipikus tanulói csoportban a mesés 
feladatok eredményei némiképp jobbak lettek (a Wilcoxon-próba 
szignifikanciaszintje 1,8% volt), ugyanakkor a különbség gyakorlati 
értelemben aligha mondható jelentősnek: az absztrakt feladatok 

eredményessége 85,6%, a meséseké 86,8% volt. A másik két csoport 
ugyanakkor egyformán teljesített a két vizsgálatban. 

A mesés és az absztrakt feladatokhoz szükséges idő között az egyes 
tanulói csoportokra elvégzett Wilcoxon-próba szerint csak a tanulási zavaros 
gyermekek esetében szignifikáns a különbség (a Hodges-Lehmann becslés 
alapján a mesés feladatok megoldása mintegy 3 másodperccel tovább 
tartott), a másik két csoportban nincs számottevő eltérés.  

 

 
 tipikus tanulási zavar diszkalkulia 

absztrakt 

minimum 1,1 3,0 11,0 

maximum 42,3 28,7 48,8 

medián 7,0 9,3 16,0 

átlag 8,2 10,7 20,3 

mesés 

minimum 1,7 3,2 10,7 

maximum 40,7 23,5 47,3 

medián 6,6 13,4 19,2 

átlag 7,8 13,3 24,3 

5. táblázat: A mesébe ágyazott és az absztrakt feladatsor helyes megoldásainak 
reakcióidejére (RI) vonatkozó elemzése a minimum, maximum, medián és átlag 

tekintetében (Forrás: Farkasné Gönczi, 2018, 171) 
 
  

                                                           
1 A McNemar-próba kontextusba ágyazott és az absztrakt feladatsor esetén mutatott  
szignifikancia szintjét bemutató táblázat a doktori disszertáció 167-169 oldalán 
megtalálható. 
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Végül az eredményességen túl a megoldáshoz szükséges időre 
vonatkozóan is elkészítettük az elemzést. A megoldásra fordított idő 
tanulónként erősen szóródott. Az egyszerűbb feladatok gyorsan mentek, a 
nehezebbek tovább tartottak. Az összehasonlításokban az egy helyesen 

megoldott feladathoz szükséges átlagos időtartamot vettük (másodpercben), 
melyet az 5. táblázat mutat. Mindhárom vizsgált csoport esetén a 
kontextusba helyezett feladatsor átlag ideje nem számottevően, de nagyobb 
az absztrakt feladatsorhoz képest.  

A feladatok nehézsége (a Rasch-modellben kiszámolt béta-
együtthatók) és a megoldásukhoz szükséges idő rendkívül szorosan 
együttjárt: a két változó közötti korreláció -0,82 értéket mutatott, így 
valójában az időtényező alig-alig ad pótlólagos információt: ugyanazt 
mondja mint a sikeresség, csak más mértékegységben méri. 
 

 
Összegzés és következtetés 

 
A kutatás empirikus része nem reprezentatív formában azt mutatta, 

hogy a vizsgálatban részt vett 3. osztályos 3 célcsoport által elért eredmény 
kontextusba ágyazott szűrőeszköz esetében, mely a kérdőíves válaszok 
alapján preferált, nem befolyásolja a teljesítményt illetve a megoldási időt 
az absztrakt feladatsorral szemben.  

A kutatás eredményére alapozva a vizsgálatot nagyobb célcsoporton 
érdemes megismételni. Továbbá érdemes a kontextus esetlegesen eltérő 
témájának hatását vizsgálni a teljesítmény és feladatvégzésre fordított idő 
tekintetében.  

A diszkalkulia szűrése kapcsán a szakterület jelenleg nem alkalmazza 
a kontextusba ágyazott módszert. A további vizsgálatok eredményére 
alapozva érdemes lehet egy a szakterület számára jógyakorlat bemutatása. 
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A jelen rövid tanulmány témája a hátrányos helyzetű fiatalok 
szerhasználata, illetve azon tényezők vizsgálata, melyek befolyással vannak 
a kipróbálásra, a használatra. A téma fontosságát nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. A szakirodalmak alátámasztják, hogy a kábítószerrel 
kapcsolatos problémák fokozódnak (Európai kábítószer-jelentés, 2019).  

A szakirodalom alapján egyre korábbi évekre tevődik a kipróbálás 
ideje. Kisida (2002) cikke alapján, a világon kb. 50 millió ember él valamilyen 
tudatmódosító szerrel. Bár ez a tevékenység szinte minden életkorban jelen 
lehet, mégis a serdülőkor az az időszak, amikor a leggyakrabban kerül 
kapcsolatba a fiatal a szerekkel (Horváth, Rucska, & Sztojev- Angelov, 

2017). Ezt támasztják alá azon kutatások, melyek szerint a fiatalok 43%-a 
próbált már valamilyen szert, illetve, hogy a kipróbálásnak az időszaka 15,45 
éves korra tehető (Kisida, 2002; Grezsa et al., 2015). 

Kiemelten veszélyeztetett csoport a téma szempontjából a hátrányos 
helyzetű réteg, mivel esetükben magas a szerhasználat aránya, melynek oka 
lehet pl.: az alacsony jövedelem, a családokra jellemző devianciák, melyek 
hatására nő az esély arra, hogy a későbbiekben a gyermekeknél is 
kialakuljon valamilyen addiktív magatartásforma, stb.. (Kisida, 2002; 
Horváth, Rucska, & Sztojev- Angelov, 2017). Gyakori jelenség a témában 
továbbá az egyes szerek közötti átmenet, de nem törvényszerűen következik 
be (Demetrovics, 2001; Komáromi, 2000a). Hiszen, Skultéti, & Pikó kutatása 
alapján a 11 és 20 év közötti fiatalok 64%-ánál jelen van az 
alkoholfogyasztás. Az ital mellett azonban a cigaretta használata is magas 
arányban jelenik meg a serdülők körében (Pénzes, 2016).  

A téma szempontjából kiemelendő fogalmak a drog, a függőség, az 
elvonási tünetek, illetve a hátrányos helyzet. Az (WHO) Egészségügyi 
Világszervezet meghatározása alapján (id. Rácz, 2000a) drognak minősül 
minden olyan szer, mely a szervezetbe jutva, megváltoztatja annak 
hagyományos működőképességét. Mindegyik drog okozhat függőséget 
(testi/ pszichés), ám amik e téren igazán veszélyesek, azok a kábítószerek. 
A hátrányos helyzet fogalmát az 1993. évi LXXIX. törvény a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvény definiálja. 

Annak ellenére, hogy a kábítószereknek köztudottan veszélyes hatásai 
vannak számos fiatal nyúl a szerekért. Felmerül a kérdés, hogy mégis miért 
teszik ezt. A szerhasználat kialakulásában szerepet játszó elemek rendkívül 
komplexek.  

mailto:kisdala96@gmail.com
mailto:egritimea@gmail.com
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Ezen tényezők a: 
- Drogok tulajdonságai 
- A szerhasználó jellemzői, személyisége 

- A családi környezet 
- Társadalmi hatások 
Ezek az elemek lehetnek protektív-, illetve rizikófaktorok egyaránt. 

(Grezsa et al., 2015). 
A drogok tulajdonságaihoz tartozik a pozitív megítélés, kíváncsiság, az 

újfajta szerek (dizájnerek), elérhető árak, a függőséghez és hozzászokáshoz 
vezető hatásmechanizmusok. (Komáromi, 2001a; Tächner, 2000; Szendrei, 
Hunyadi, & Domonkos, 2012a; Pikó, 2016;) 

A szerhasználó jellemzői csoportba tartozik a genetikai 

meghatározottság, a szerek tulajdonságaira vonatkozó információk 
milyensége, mennyisége, a pszichológiai tényezők, illetve maga a 
serdülőkor. (Komáromi, 2000a; Komáromi, 2001a; Horváth, Rucska, & 
Sztojev- Angelov, 2017; Pikó, 2016) 

A családi környezet szintén befolyással van a szerhasználatra. A szülők 
iskolai végzettsége, az anyagi helyzet, a család összetétele, a családon belül 
előforduló devianciák, illetve a családon belüli viszonyok milyensége mind 
meghatározó. (Komáromi, 2001a) 

A társadalmi hatások, mint pl.: az extra élmények, szorongás 
csillapítása, szülői minta, kortársak, szabadidő, az iskola is meghatározó 
tényezők. 

 
Ezek alapján a dolgozat azokra a kérdésekre keresi a válaszokat, 

miszerint: 
A vizsgált tényezők közül, mely az, ami leginkább befolyásolja a 

szerhasználatot a választott korosztály esetén? Van-e különbség e 
tekintetben a hátrányos helyzetű személyek, illetve a kontrollcsoport között? 

Azon szerhasználó fiatalok körében, akiknél nem jelenik meg ez a 
legmeghatározóbb tényező, mi állhat fogyasztás hátterében? 

A vizsgált tényezők közül, mely a legkevésbé befolyásoló a 
szerhasználat szempontjából? 

 

A tanulmány alapját képezi, hogy a legbefolyásolóbb tényezők a 
család, a társas hatások, valamint az egyéb szerek használata. Ezért a 
hipotézisek e 3 témakörre irányulnak. 

I. Feltételezhető, hogy mind a hátrányos helyzetű fiatalok, mind a 
kontrollcsoport esetén a legbefolyásolóbb tényező a szerhasználat 
szempontjából a negatív társas hatások. 

II. Feltételezhető továbbá, hogy azon szerhasználó fiatalok esetén, 
akiknél nincs jelen negatív társas hatás, az anyával való kapcsolat 
problémás. 

III. Illetve feltételezhető, hogy a vizsgált tényezők közül az egyéb 
szerek használata enyhe befolyással van a szerhasználatra, mind a 
hátrányos helyzetű személyek, mind a kontrollcsoport esetén. 
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5. ábra: A vizsgált csoport esetén a barátok deviáns viselkedési formái (%-ban) 

 

Azon fiatalok esetén, akiknél nincs jelen negatív társas hatás és 
szerhasználók, az anyával való kapcsolat szorosságának problémája 
figyelhető meg. A kereszttábla elemzés értéke: 0,02. 

A kontrollcsoport esetén a családi helyzetet tekintve szintén nincs 
különbség a szerhasználók és nem használók között. 

 

 

6. ábra: A kontrollcsoport esetén a barátok deviáns viselkedési formái (%-ban) 

 
Azon fiatalok esetén azonban, akik nem szerfogyasztók, de a barátaik 

igen, náluk komplexebb problémák láthatóak a családot tekintve. A 
kereszttábla elemzés alapján a különbség, a szülők közötti nézeteltérés, az 

örömteli együttlét, a mennyire jössz ki: anyáddal, az elégedettség, a szoros 
kapcsolat az anyával kategóriák esetén jól látható. 
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Ezek alapján az 1. hipotézis beigazolódott, így tehát fontos lenne, hogy 
kiemelt figyelmet kapjanak a társas hatások, ne legyen elfogadott a baráti 
társaságokban a szerhasználat, ne ilyen társaságba keressék a barátokat, s 
tudjanak nemet mondani a fiatalok. 

A 2. hipotézis a vizsgált csoport esetén szintén beigazolódott, míg a 
kontrollcsoport esetén komplexebb problémák láthatóak. Evégett hangsúlyt 
kellene helyezni a szülő- gyermek kapcsolatra, hogy a konfliktusokat meg 
tudják beszélni, s ne a szerhasználatban keressenek megoldást a serdülők. 

A 3. hipotézis részben igaz, hiszen a maximális szerhasználat 
gyakorisága alapján nincs különbség a szerhasználók és nem használók 
között, illetve a hány hónapja fogyasztja a szert faktor, a vizsgált csoportban 
szintén nem mutat különbséget, míg a kontrollcsoport esetén igen. Fontos 
lenne, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak ezek a tényezők, valamint hogy a 
fiatalok megértsék a legális szerek is ártalmasak. 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy ezen a területen valóban 
súlyosak a problémák, így fontos lenne a mihamarabbi beavatkozás, illetve 
megelőzés, hiszen a jövő szempontjából fontos, hogy olyan gyermekek 
nevelkedjenek, akik képesek a problémákkal szembenézni, magukat 
megfelelőképpen értékelni, s nincs szükségük megoldásnak látszó, ám 
valójában pusztítást hozó szerek használatára. 
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Előzmények 

 
A 2012-es tantervi változásokat követően 2018-tól az Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézet kiemelt feladatként kezeli a a sajátos nevelési igényű 
tanulók új tankönyveinek kidolgozását, fejlesztését. Újdonság, hogy 
párhuzamosan zajlik a tartalmak digitális fejlesztése is.  

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára készülő új 
tankönyvek közül az Olvasás-írás 1-2 már elérhető a 2019/2020-as tanévtől, 
számos további könyv várhatóan 2020 őszétől lesz hozzáférhető (többek 
között az Önkiszolgálás 1-2, Játékra nevelés 1-2, Környezetismeret 5-6, 

Környezetismeret 7-8). 
Kétségtelen, hogy a tankönyv az egyik legelterjedtebb, az oktatásban 

központi szerepet játszó taneszköz (Petriné 2003). A mérsékelt intellektuális 
képességzavarral élő tanulók esetében az egyenlő esélyű hozzáférés egyik 
eszköze lehet, ha a szükségleteikhez igazodó, számukra jól tanulható 
segédeszközként áll rendelkezésre az új tankönyv. 

Az alkotók számára fontos, hogy a kor elvárásaihoz igazodó, korszerű 
munkák szülessenek, ezért többször is kezdeményeztünk szakmai 
egyeztetéseket, melyek egy része nem csak a tankönyvírásban közvetlenül 
érintett, hanem az érdeklődők számára is nyitott volt. A megfelelő 
együttműködésre Kojanitz (2013) is felhívja a figyelmet, a következőképpen 
fogalmazva „„Azt is figyelembe kell venni, hogy egy korszerű tankönyv ma 
már nem csupán egyetlen könyv, hanem egy fejlesztő eszközrendszer, ami 

feladatlapokat, kompetenciafejlesztő és értékelő eszközöket, valamint tanári 
segédletet is tartalmaz. Ezek kidolgozása és kipróbálása különféle 
szakértelemmel rendelkező fejlesztők, kutatók és pedagógusok összehangolt 
innovációs tevékenységét igényli.” 

Elméleti alapként igazodtunk A Karlovitz (1990) által megfogalmazott 
szempontokhoz, melyek szerint a jó tankönyv segíti a tanulási folyamatot, 

amennyiben a tanuló számára rendszerezett és megbízható információkat 
közvetít, olyan gyakorlófeladatokat tartalmaz, amelyek segítik a megszerzett 
ismeret gyakorlati alkalmazását és önállóságra serkentik a diákot, valamint 
érdekessége miatt vonzó, változatos gyakorlási lehetőséget biztosít, így 
motiválóan hat. A tankönyv információhordozó szerepére Báthory (2000) is 
felhívja a figyelmet, valamint a komplex, inspiráló tanulási környezet 
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részeként, mint a differenciált taneszközrendszer elemét írja le Nagy (1997). 

További támpontot nyújt Dárdai (1997) is, aki kifejti, hogy a tankönyv inkább 
segédeszközként kell, hogy megjelenjen az ismeretelsajátításban, amely az 
önállóságot és aktivitást forszírozza hasonlóan, mint ahogy azt a 
reformpedagógiai törekvésekből ismerhetjük. Kojanitznál (2009) a 
tankönyvfejlesztés célrendszerének az alábbi ismérveit találjuk (pontokba 
szedés és kiemelés tőlünk): 
• A tanulói munka eredményességét középpontba állító tankönyvek 

készítése. 
• A szakmai újdonságok gyors, szakszerű és kreatív adaptálására 

alkalmas munkafeltételek megteremtése. 
• A tervező és értékelő munka szerepének növelése a fejlesztésben. 
• A speciális szakértelem és a csapatmunka erősítése. 
• A gyakorlati beválás tapasztalatain alapuló megoldások és minőségi 

kritériumok kidolgozása. 
• A fejlesztési eredmények komplex, az előzetesen elfogadott 

terveken és minőségi kritériumokon alapuló értékelése. 
• A tankönyvfejlesztést segítő elméleti és gyakorlati tudás folyamatos 

megújítása.  

Szintén Kojanitz (2009) hívja fel a figyelmet a beválás ellenőrzésére, a 
visszacsatolás lehetőségének fontosságára – erre a későbbiekben még 
utalunk. Fischerné Dárdai (2001) egy bírálati szempontsort ajánl, amelyet 
nemzetközi összehasonlító elemzés alapján fogalmazott meg. 
 
 

Megvalósuló újítások 
 

A következőkben számba vesszük azokat a technikai, módszertani 
megoldásokat, amelyek megvalósulnak a különféle tankönyvek esetében. 
Néhány konkrét példát is hozunk. Képi illusztrációkat nem közlünk, mivel a 
kiadványok megjelentetése még folyamatban van. A legfontosabb 

szempontok, melyek általában vezérfonalként szolgáltak a szerzők számára: 
1. legyen motiváló, inspiráló eszközrendszer, 2. ösztönözze a tanulókat 
önállóságra, aktivitásra, 3. tegye lehetővé a differenciálást a pedagógus 
számára, 4. szerkezetében, a tananyag megjelenítésében legyen 
egyértelmű, belátható. Minden kiadványhoz készül tanári kézikönyv. 

Számos tankönyv esetében, ahol erre lehetőség nyílt, az alkotók 
egyeztetéseket folytattak az egységes piktogram-használatról annak 
érdekében, hogy a tanulóknak ezzel is megkönnyítsék a tájékozódást, a 
szimbólumolvasás általánosítását. A felső tagozat tankönyveinek egy 
részében könnyen érthetővé tették a tartalomjegyzéket. Ennek elemei az 
egyes fejezetekhez tartozó színkódok következetes alkalmazása, azaz a 
fejezet- és leckecímek azonos (fejezetenként eltérő) háttérszínnel és 
betűszínnel jelennek meg, ami a tartalomjegyzékben is azonos módon 
szerepel. Emellett a fejezetnyitó képek egy jellemző, markáns részlete, 
amely jól utal a témára, szintén megjelenik a tartalomjegyzékben a 
fejezetcím mellett. Ezen felül egy kihajtható fülön felsorolásra kerül az összes 
alkalmazott piktogram, mellette az utasítás rövid szöveges 
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megfogalmazásával. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a tanulók 
azonosítsák a mindenkori feladatlapon láthatóval, az olvasók pedig a 
szöveggel is egybevethetik. 

A tankönyvek egy része rendhagyó módon gyűrűs-kapcsos, vagy 

dobozban elrendezett, lefűzhető lapokként kerülnek forgalomba. Ezzel 
lehetővé válik a személyre szabott tananyag összeállítása, egyéni haladási 
ütemhez igazítása. A differenciálás érdekében egy-egy ismeretanyag 
feldolgozásának minőségét, mennyiségét tekintve általában többféle 
variációs lehetősége jelenik meg egy-egy lapon. A tartósság növelése, 
többszöri felhasználhatóság (ismétlések) érdekében kissé vastagabb-

merevebb, fóliázott lapok kerültek felhasználásra. Így a begyakorlás 
időszakában ugyanaz a feladat többször is elvégezhető, ha alkoholos filccel 
dolgoztatunk, és azt nedves törlőkendővel eltávolítjuk. Ugyanakkor az 
ismeret tartós rögzítése is lehetséges, amennyiben a feldolgozott, bevésett 
ismeretet tartalmazó lapokat kinek-kinek a saját mappájába lefűzzük, és 
bármikor elővehető a könnyebb felidézéshez.  

Alsó tagozatban mágneslapok (például az Önkiszolgálás 1-2 könyvben 
öltöztetőbaba), kartonlapból kipattintható lapocskákra applikált képek, ábrák 
is rendelkezésre állnak (például Játékra nevelés 1-2 könyvben 
kommunikációs kártyák, Számolás-mérés 1-2 könyvben szín / forma / méret 
differenciáláshoz). Tankönyvben további újdonságnak számít a lapon 
kinyitható-becsukható „ablakocskák” alkalmazása (például az Önkiszolgálás 
1-2 könyvben a maszatos – tiszta (szalvétát használ), egész vekni kenyér – 

felszelt kenyér, eszik – elfogy az étel (megette), és hasonlók).  
A felső tagozatos könyvekben már jobban különválik a tananyag, 

illetve néhány feladvány, feladat a tankönyv „törzsi” részében, de számos 
papír- és fóliamelléklet biztosítja továbbra is a differenciálást, a személyre 
szabott feladatállítást, változatos manipulációt, az ismeretek rendszerezését, 
kis egységenkénti és egymással összekötő feldolgozását. Ilyen többek között 
a puzzle, a memóriajáték, a párosítást, csoportosítást, halmazalkotást, 
kakukktojás-keresést, azonosítást, különbségkeresést, színezést, és további 
feladatokat lehetővé tévő képek, ábrák. A fóliasorozatok esetében az ábra-
kiegészítés egymásra helyezéssel az épp tanulandó rész kiemelésében, majd 
a tanultak szintetizálásában nyújthat segítséget (például az ember szervei a 
Környezetismeret 5-6 könyvben). 

Az olvasás-írás tanításába beemelésre került a fonomimikai módszer 
(Fazekasné Fenyvesi, 2018), melyet a lehetőségek bővítéseként, egy további 
differenciáló eszközként kívánnak biztosítani a szerzők. A digitális kultúra 
elterjedésével más képességekre van szükség, illetve a képességek 
kihasználásának módosulnak a lényegi elemei, így fejlesztésüknek a 
szempontjai, hangsúlyai áthelyeződnek (Gyarmathy, Kucsák 2012). 
Mérsékelt intellektuális képességzavar esetén a hangtanítás, a betű (írás) 
tanítása, az összeolvasás tanítása, valamint a szófelismerés, szavak 
értelmező olvasása folyamatába kerül beépítésre a fonomimikai módszer. A 
hosszú, 2-3 évnyi előkészítő-alapozó szakasztól nem tekinthetünk el most 
sem, azt nem váltja ki e módszer.  A mondat- és szövegértelmezés szintjén 
pedig már elhagyjuk, azoknál a tanulóknál, akik elérik ezt a szintet, már nem 
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effektív. A fő terület tehát, amit jól tud támogatni, a hang-betű differenciálás 
és megfeleltetés, az összeolvasás tanítása. 

A további, az inkább hétköznapi tudást közvetítő tankönyvek esetében 
(Játékra nevelés, Önkiszolgálás, Környezetismeret, Társadalmi ismeretek), 
valamint az alsóbb évfolyamok számára készülő könyvekben a manipulációs 
lehetőségek, a változatos tananyag-feldolgozás és –gyakorlás, különféle 
applikációs megoldások kerültek előtérbe. 

Egyik fókusza a tananyag, ismeretanyag képi megjelenítésének 
kérdése. Fontos szempont a korosztályhoz illő grafika, a lényegi, tartalmi 
szempontból jelentős elemek megragadhatósága, melynek részét képezi az 
egy képen / egy oldalon szereplő információmennyiség gondos mérlegelése 
is. A fényképek felhasználása szempontjából kétféle szemlélettel 
találkozhatunk a tankönyvírók részéről. Az egyik szerint az egységes 
megjelenés, ábrázolásmód helyeződött előtérbe, így egy grafikussal 
dolgozva készültek az ábrák, mellőzve a fényképeket (például az 
Önkiszolgálás 1-2 tankönyvben). A másik szerint a minél több valósághű, 
„természetes” megjelenítés érdekében törekedtek a legkülönfélébb 
tartalmak fényképes megjelenítésére, és/vagy a változatos feldolgozás 
érdekében ötvözték a rajzos és fényképes megjelenítési módokat (például a 
Környezetismeret 5-6 tankövben). Az információmennyiség 
differenciálásának egy további megvalósítása a tartalom szöveges 
megjelenítése külön fóliákon, szóbuborékokban, illetve 
mondatbuborékokban, amely lehetővé teszi a pedagógus számára a tanuló 
olvasási képességéhez igazodó feladatállítást a kétbetűs szótól az egyszerű, 
állítást megfogalmazó mondatokig, melyek esetenként logikai sorrendet is 
képeznek. A többféle inger, információ közt nehezebben eligazodó tanulók 
számára a tankönyv törzsanyag részében ezzel a megoldással mérsékeltük 
az információmennyiséget. Fontosnak szempont továbbá, hogy a 
tantárgyközi kapcsolódás az olvasás-írás tanulásával megvalósuljon, és a 
tanulók lássák, tapasztalják jelentőségét, információközlő funkcióját. 

A Környezetismeret 5-6. tankönyv fejezetnyitó oldalai kihajthatók, így 
A/3 méretűek, melyek változatos felhasználást tesznek lehetővé. Ezek kevés 
rögzített elemet tartalmazó „alapképek”, melyekre a mellékletből kivágható 
kiegészítő elemek felhasználásával a fejezethez tartozó tartalmak egyre 
bővülő, differenciáltabb feldolgozása, szintetizálása is lehetővé válik. A 
nagyobb méret szolgálja továbbá a könnyebb manipulálást, az egyes elemek 
jobb megfigyelését, az ismeret-elemek szintetizálását. Van továbbá néhány 
„füles” oldal is, amelyeknek kihajtható a széle. Ezek 3-4 elemből álló 
eseménysorokat, ok-okozati összefüggéseket ábrázolnak. Minden esetben 
behajtott széllel kezdjük ezek tanulmányozását. A kinyitható részen 
általában felfedezendő, vagy egy adott problémára megoldást kínáló 
tartalmak kerültek.  

Az ismeretanyag megjelenítése és rögzítése kapcsán többféle 
megoldási úttal találkozhatunk. A fő tulajdonságok, ismeret-elemek külön 
képeken, vagy ábrákon, de egy oldalra gyűjtve, mintegy „főfogalom alá 
rendezve” jelenik meg. Egy-egy új ismeret megerősítésére lényegkiemelő 
feladatok (például bekarikázás), ellentétpárok, helyes-helytelen párok 
megfelelő jelölése is szerepel. Utóbbiaknál a „helytelen” (megoldás, 
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viselkedés és hasonlók) nagyon egyértelmű lehatárolására, grafikus 
megjelenítésére külön hangsúlyt fektettek. A szóbuborékok tartalma mindig 
szorosan kapcsolódik a képeken, ábrákon látható tartalomhoz. 

A Környezetismeret 5-6 tankönyv összeállítása során külön kihívást 
jelentett az a határozott célkitűzés, hogy az elvontabb tartalmak, mint 
például a levegőszennyezés, a tanulók számára érthető, kézzelfogható 
módon, és olyan tartalmakon keresztül jelenjen meg, ami kapcsolódik a 
személyes életéhez. A konkrét példánál maradva, nincs az egyes személynek 
befolyása nagy, füstöt okádó gyárkéményekre, viszont a tömegközlekedés 
választása lehet környezettudatos alternatíva. Ezért a manipulációs anyag 
ehhez a gondolathoz igazodva készült. Hasonló példaként említhetjük a 
segélyhívó számok tanításánál a felelős döntés, felnőtt segítségének kérése 
megjelenítését is. 

Újszerű elemeknek tekinthetők a kísérletezésre ösztönző tartalmak, 
különféle tulajdonságok felfedeztetése. Elsősorban az érzékszervek 
funkcióinak tudatosítása, működésükkel való elemi ismerkedéshez kötődik 
az ilyen fajta megismertetése a tananyagnak. 

Nagy szükség lenne a közeljövőben az új fejlesztésű tankönyvek 
beválásának szisztematikus kontrollja (vö. Kojanitz 2009). Tekintettel arra, 
hogy jelentős mértékű újítások kerültek bevezetésre a korábbi 
tankönyvekhez képest, ez most különösen is indokolt lenne. Ehhez 
felhasználható egy már kidolgozott általános szempontsor (Fischerné 
Dárdai), de a konkrét tapasztalatok, javaslatok megfogalmazása, 
összegyűjtése a tankönyvet napi szinten használó kollégáktól olyan 
visszajelzéseket tartalmazhat, melyek tanulsága egy következő fejlesztés 
alapjául szolgálhatnak, illetve bedolgozhatók a tanári kézikönyvekbe. 
Indokolja a felülvizsgálatokat még az is, hogy várható a jelenleg hatályos 

Kerettanterv átdolgozása, ami szintén szükségessé tehet némi módosítást. 
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Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 
Pedagógusképző Intézet 

 

Fazekasné Fenyvesi Margit 
fazekasne.fenyvesi.margit@kre.hu 

 

 

A tanulmányban a fonomimikát alkalmazó olvasás-írás tanításának 
lépéseit részletezem. Először a meglévő olvasástanítási eljárásokat mutatom 
be, kiemelve azok előnyeit, de hiányosságait is. Ezek után egy betekintést 
nyer az olvasó a komplex elvű fonomimika szempontjaiba, a tanítás 
menetébe és segédeszközeibe.  

„Az olvasástanítás fonomimikával” című könyvet a SZTE-JGYPK 
Felsőoktatási Kiadója jelenteti meg, várhatóan 2019 november közepén.  

 
A pedagógia elméletét és gyakorlatát mindig foglalkoztatta a hatékony 

olvasástanítás kérdése, amelynek meghatározó lépései a hang és a hangot 
reprezentáló betű tanítása, az összeolvasás és a szövegértés.  

Minden hang önálló képzetet alkot, benne a maga összes jellemzőivel. 
Érzékszerveink „szállítják” az információkat és töltik meg a hangképzetet 
tartalommal. A vizuális észlelés az artikuláció látható mozdulatát és a hang 
betűképének alakját, az akusztikus észlelés az adott hang hallható 
tulajdonságait, a motoros észlelés az artikulációs mozdulatokat, a 
kinesztetikus észlelés pedig a hangképzés belső információit. Soknak tűnik 
ez a felsorolás, de mégsem mindig elég. Ilyenkor érdemes egy olyan 
megerősítéshez folyamodni, amely gyarapítja az információkat, a 
meglévőket összekapcsolja, és nem igényel bonyolult kognitív absztrakciót. 
Ez a megerősítés a fonomimika. Egy speciális gesztusnyelv, segít a 
hang/betűképzet biztosabb használatában, meggyorsítja az összeolvasást és 
a megértést.   

A komplex elvű fonomimika célcsoportjába tartozik minden olyan 
gyermek, aki az olvasás tanulását könnyedén, játékosan, élvezettel kívánja 
megtanulni.  

Tomcsányiné Czukrász Róza (1934) a betűtanítás és az összeolvasás 
tanítására használt Magyarországon először kézjeleket, amit részletesen be 
is mutatott „A fonomimikai módszer Magyarországon” c. könyvében 
(Adamikné Jászó, 1990). Elődjének Comeniust tartotta. Valójában nem ő volt 
az eljárás feltalálója, és a tanítók spontán alkalmazással a könyve 
megjelenése előtt is használtak már hasonló megerősítést. Az eltérő 
jelzéseket viszont ő formálta egységes rendszerré. Fontosnak tartotta, hogy 
a kézjeleknek értelmet adjon, ami a rögzítés mellett a motiválást is segítette. 
  

mailto:fazekasne.fenyvesi.margit@kre.hu
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Az olvasástanítás módszerei  
 

A betű/hangkódolásnak, az összeolvasásnak, a szó és a 
szövegolvasásnak két iránya van. A (szintetikus, azaz építkező) hangoztató 
– elemző - összetevő módszer a verbális kommunikáció legkisebb 
egységével, a hang/betű tanítással indul. A magánhangzókat követő 
mássalhangzókkal kezdődik a szótagok, majd a szavak összeolvasása. A 
tanulók csak akkor szembesülnek az olvasás élményével, amikor az 
összeolvasásnál tartanak és értelmezik az összeolvasott hangsort. De az 
olvasástanítás ezen irányának köszönhetően, tartalommal megtöltött 
hangképzetekkel rendelkeznek. A másik irányzat az analitikus (lebontó), a 
szavak globálisan felismert, majd szólebontó sorrendje. A szóalak egészéből 
indul, mellé a szót szemléltető kép kerül.   Több szókép párosításával már 
kezdettől fogva értelmes mondatokat lehet alkotni (Wengrinné, 2003). A 

módszerrel gyorsan megvalósul az összeolvasás és értelmezés, de sokáig 
csak olyan szöveget tudnak elolvasni, amelyeknek ismerik a szóképeit. 
Következmény lehet ugyanakkor egy globális olvasási stílus: dekódolás 
helyett szókitalálás.  

A hangképzet kialakítása mindkettő olvasástanítási módban 
leválasztással történik, de ez csak megerősítő jellegű azon elgondolás 
alapján, hogy a tagolás során a hangképzet már úgyis megvalósult.  
(Ligetiné, 2009).  

Az építkező és a lebontó megközelítésű olvasástanítás több változata 
is kialakult. Az előkészítés hangsúlya, a betű/hangtanítás módja és üteme, 
illetve a felhasznált eszközök eltérők voltak ugyan, de az olvasástanítás 
lényegi módja nem változott. Kiemelésre méltó és ma is jól felhasználható 
az előkészítés tervezése, az összeolvasás algoritmusa, a szövegértés 
támogatása függetlenül attól, hogy a tankönyvcsaládok a két tanítási mód 
melyikére épültek. Egészen a Meixner módszer megjelenéséig csak 

leválasztással javasolt formában ismerték meg a tanulók az új hangot/betűt. 
Minden hanghoz tartozik egy hívókép, amihez nem kötődik sem vizuális vagy 
akusztikus asszociációs lehetőség. Egyetlen érve a hívókép kiválasztásának, 
hogy a tanult hanggal/betűvel kezdődik a szó.  

Mind az építkező, mind a lebontó irányú módszer a beszédhangok 
időtartamának tudatosítása helyett hiányos hangképzeteket alakít ki. A 
magánhangzók esetében az időtartamot, mint a hang egyik igen jellemző 
tulajdonságát nem az adott hanghoz köti, hanem két különálló képzetként 
értelmezteti. Az időtartam komponens, mint minden hang fontos 
tulajdonsága, elsikkad. Az időtartamot pontokkal vagy vesszővel 
(vesszőkkel) kiegészített betű tanulásához két külön hívókép van, ezáltal 
ugyanazon magánhangzó két, egymással semmilyen kapcsolatban nem lévő 
képzetként rögzül (Például az o hívóképe az olló, az ó hívóképe az óra). Nem 

csupán az átlagosan fejlődő tanulók tanulnak meg így olvasni, írni, de 
határeseti intellektuális képesség zavarral, az olvasási nehézséggel küzdők, 
a diszlexiás és /vagy diszgráfiás tanulók (ha nem a Meixner módszer szerint 
tanulnak), a tanulásban akadályozottak (ezen belül az enyhén értelmi 
fogyatékosok) és még az értelmileg akadályozottak is.  
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A felsorolt hiátusokat Meixner Ildikó (1995) módszere próbálja 
korrigálni. Nem leválasztással, hanem hangoztatással javasolja a stabil 
hangképzet kialakítását. Kizárólagos cél, hogy a szimbólum hangja maga a 
tanított hanggal azonosítható legyen. Így lett például a méhecske a z 
hívóképe, vagy a maci (aki brummogva morog) a m hívóképe. A másik 
kifogásolható eljárást úgy szüntette meg Meixner Ildikó (1995), hogy a 
magánhangzók hangoztatásához egy hívóképet rendelt, hiszen egy 
magánhangzót lehet röviden és hosszan is hangoztatni. A tanulók így már 
felfigyelnek a beszédhang egyik fontos tulajdonságára, az időtartamra. A 
módszer eredetileg az egyes részképesség zavarok miatt diszlexia 

veszélyeztetettek, vagy már diszlexiával diagnosztizált tanulók számára 
készült, de sikeres lett a hátrányos helyzetű, vagy tanulási nehézséggel 
küzdő tanulók körében is. (Fazekasné Fenyvesi, 2016). A Meixner módszer 
minden elve a komplex elvű fonomimikai olvasás és írástanítás módszerének 

része. Igy a leválasztás helyett hangoztatás, a homogén gátlás kikerülése, a 
szótagoló olvasás fokozatos elhagyása. A betűk írásánál a vonalközben segít 
eligazodni a betűház. A komplexitást viszont összetettebben értelmezzük: az 
akusztikus azonosítás mellett ott van még a vizuális alaki hasonlóság a 
tanított betű szimbóluma és maga a betű között, további összetevője még a 
speciális gesztusnyelv, a fonomimika, amely az eddigi asszociációs 
kapcsolatokat motoros formában erősíti meg.  

 
 

A komplex elvű fonomimika 

 

Az ötvenes évek kultúrpolitikája primitívnek tartotta, ezért betiltotta a 
fonomimika alkalmazását. A primitív jelző az egyszerűségre, a gyors 
érthetőségre és megőrzésre vonatkozott. Ma már nem vetjük el a segítő 
megoldásokat, a fonomimika is visszakapja helyét és jelentőségét az 
olvasás-írás tanítás folyamatában. Megváltoztatva, meghatározott 
koncepcióra alapozva, a betű/hang felismerés és az összeolvasás hatékony 
segítő eszközeként. A fonomimikai ABC jelei a betű formájával, kiejtésével 
kapcsolatos jellegzetességeket ragadják meg. Ez lehet a betű formája 
(például a magánhangzóknál a szájállás, mert a legtöbbjük hasonlít a 
magánhangzó alakjára), a hangképzés jellegzetessége (például, hogy az 
adott hangot hosszan, vagy röviden ejtünk, ennek megfelelően a mozdulat 
is hosszú, vagy rövid lesz), vagy a hangoztatás szimbólumát felidéző 
mozdulat (például a szappanbuborék elpattanó hangja a p hanghoz társítva).  

A komplex elvű fonomimika kézjelei eltérnek Tomcsányiné Czukrász 
Róza kézjeleitől. A szoros asszociáció elérése érdekében olyan mozdulatokat 
vagy mozgássort kerestünk, amelyekhez auditív, vizuális és motoros 
asszociáció egyszerre kapcsolható.  

A mozdulatot mindig bal kézzel végezzük. Az olvasás haladási 
irányának kiindulópontja a bal testfél. A bal kéz használatának másik oka, 
hogy az összeolvasásánál is balról-jobbra haladunk. Akár magánhangzóval, 
akár mássalhangzóval kezdődik az összeolvasás, a kiindulópont a bal oldal 
lesz.  
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1. ábra: a p hang fonomimikai jele: elpattanó szappanbuborék (tükörállásban) (EKE, 

OFI fotó: Borovi Dániel) 
 

Az egyjegyű mássalhangzókat egy kézzel, a kétjegyű mássalhangzókat 
két kézzel mutatjuk, mert a vizuális cserék egyik típushibája, hogy a 
kétjegyű mássalhangzók mennyiségi növekedésére nem figyelnek a tanulók, 
ezért keverik az egyjegyű és kétjegyű mássalhangzókat. 
 

 

 

 
2. ábra: a ny hang fonomimikai jele: a nyuszi fülei (Fotó: Farkas László) 

 

A ritkán használt betűknél (x, y, w, q) csak a betűk vizuális alakja a 

fonomimikai jel.  

 
 

3. ábra a q hang/betű fonomimikai jele (Fotó: Farkas László) 
 

A betűtanítás sorrendjét a komplex elvű fonomimikai eljárás nem 
határozza meg, de felhívjuk a figyelmet a betűtanítás sorrendjének 
tervezésekor a homogén gátlás veszélyeire. A vizuálisan (pl. írott a és o) 
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vagy az akusztikusan (például d és t) vagy akár mindkettő formában (például 
p és b) egymásra hasonlító hangok/betűknél egymás utáni tanításnál a 
bizonytalan felismerésre, az összekeverésre számítani kell.  

További alapelv, hogy a vizuális asszociációt segíti, ha a tanulók 
egyszerre látják az adott betű valamennyi alakját: kicsit és nagyot, írottat és 
nyomtatottat, a g,y, a,á betűknél a nyomdai alakot is. Függetlenül attól, hogy 
a nagybetűket vagy az írott alakot később tanulják.  

Írásnál hangoztatjuk annak a tárgynak a részleteit, amelyekből a betű 
elemei lesznek. Az absztrakt betűforma részleteit így tudjuk valamilyen tárgy 
konkrét formájával előkészteni. Például a nyomtatott kis p betűnél a 
szívószál a betű szára, a szappanbuborék a betű „feje” lesz.  

A hasonló alakú betűknél (például a és á) mindig azt hangsúlyozzuk, 
amitől eltér két hang (az á betűn vessző van, mert nem a). Ez a jegyelmélet 
tézisének alkalmazása, amely szerint a különbségek hangsúlyozásának 
köszönhetően a képzetben is az eltérés dominál, nem a hasonlóság. A 
jegyelmélet a specifikus és nem a hasonló jegyekből indul ki. A megjelenő 
ingerekből kivonjuk a specifikus tulajdonságjegyeket (Eysensk és Keane, 
1997). 

 

 

A komplex elvű fonomimika betű/hangtanítási menete 

 

Minden betű/hang tanítása azonos algoritmusra épül.   
Felépítése (1. táblázat):  
A. Fonológiai előkészítés: hangoztatás, felismerés, differenciálás 
B. Vizuális előkészítés: analízis-szintézis, téri orientáció, forma 

konstancia, arány 
C. Ráhangolás, motiválás: mese, játék, videó bejátszás 

D. A komplex elvű fonomimika módszerével betű/hangtanítás 
E. A beszédartikuláció javítását célzó instrukció 

F. Fonológiai megerősítés: felismerés, differenciálás 
G. Vizuális megerősítés: analízis-szintézis, téri orientáció, forma 

konstancia, arány 
H. Szógyűjtemények: segédeszközök  
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1. táblázat A m hang/betű komplex elvű fonomimikával tanításának algoritmusa 
(Fazekasné Fenyvesi, 2019. m.e.) 

 A m hang/betű tanításának menete: 
Fonológiai előkészítés Hangoztatás: Macik az állatkertben. A székekből 

készített ketrec mögött állnak a medvék. A többi 
látogató. Elmondják sorban, mit hoztak. Ha olyat 
hoztak, amit a maci szeret, a mackók boldogan 
hosszan morognak, a hasukat simogatják. Ha nem 
szeretik, röviden, mérgesen morognak. 
Felismerés: Kelj fel Jancsi, ne sírj! Egy gyermek 

jajgat, a szemét dörzsöli. Egy társa elé áll, kérleli: 
Kelj fel Jancsi, ne sírj! A másik felel: „nem sírok, ha 
megmondod és megmutatod…” és rámutat arra a 
hívójelre, amelyiknek a hangját hallani szeretné.   
Differenciálás (időtartam): A tanulók megadott 
hang időtartamára figyelnek. Ha azt hosszan 
hallják, nyitott a tenyerük, ha röviden, akkor 
ökölbe zárják a tenyerüket.  

Vizuális előkészítés Analízis, szintézis, téri tájékozódás: Az eddig tanult 

betűk közül kapnak egyet, aminek emlékezetből 
pontosan elmondják az alakját és a téri helyzetét, 
vonalközben levő helyét.  

Ráhangolás https://www.youtube.com/watch?v=K-ZZL67b6As 

 Komplexitás 
(egyidejű 
asszociáció) 

Fonomimika  

 

 

Akusztikus 

megerősítés  
Vizuális 
megerősítés  
 

 

 

A betű írása  

Ökölbe szorított bal kéz az 
arcon (éhes a medve). 
A m hangoztatása. 
 

A medve barlangjában a m 
betű: az ajtó a bejáratnál, a 
barlangban a két kapuvonal.  
A barlang ajtaja, konyhája, 
szobája. 

 

 
 

4. ábra: m 

fonomimikai jele  

EKE OFI Fotó: 
Borovi Dániel 

 A beszédartikuláció javítását 
célzó instrukció 

Csukott szájjal, mérgesen 
morogj! Fogd meg az arcod, 

hogy érezd a morgást. 

Fonológiai megerősítés Felismerés: Keressenek olyan tárgyakat az 
osztályban, amelyiknek a nevében m hang van. 
Differenciálás (időtartam): ha a m a szóban hosszú 
időtartamú, tenyérnyitással, ha rövid, ökölbe 

zárással jelezzék a tanulók. (1. szógyűjtemény) 
Vizuális megerősítés Forma konstancia: újságból karikázzák be a 

nyomtatott kis és nagy m betűket.  
1.szógyűjtemény a m hang 
időtartamának differenciálására. 

cammog, karám, brummog, mesél, mellé, Emma, 
bumm, remeg, cammog, csemege, durmol, formál, 
gyommal, hamar, hírem, kamra, láma, nyámmog, 
prímás, nyamm, nyom, pumpa, remeg, stimmel, 
szemmel, terem, vám, zöm, zsemle, zömmel, 
bimm-bamm, brummog, címmel, csomó, domb, 
gomb, gyurma, hamm, pompa, rommá, som, 
szemét 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K-ZZL67b6As
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Összeolvasás tanítása a komplex elvű fonomimika alapján 

 
A fonomimikai mozdulatok összekapcsolódnak, meghatározott rendben 

követik egymást. Az olvasni tanuló gyermekek gyakran külön elemnek 
tekintik a két hangot/betűt, és nem tudjuk őket rávezetni a folyamatosságra, 
hogy az első betű hangoztatását elhallgatás nélkül kövesse a második. De 

fonomimikával az első hang mozdulatát addig végzik, amíg a második hang 
fonomimikai mozdulatába bele nem kezdenek.  Az összeolvasás sorrendje 
Meixner Ildikó (1995) javaslatai alapján: magánhangzó + mássalhangzó, 
majd mássalhangzó + magánhangzó. 

A módszertani segédanyag bemutatását egy párbeszéddel fejezem be, 
amelyet R. Ferivel, enyhén értelmi fogyatékos felnőttel, volt tanítványommal 
folytattam telefonon.  

 

Feri: Azért Margit néni taníthatott volna nekem szigológiát is.  
Én: ? 

Feri: Senki nem tudja megmondani, hogyan tanított meg olvasni meg írni, 
pedig én is úgy akarom tanítani ezt a két gyereket, akik most költöztek be 
hozzánk (lakóotthonba).  
Én: Gyerekek? Hány évesek?  
Feri: Az egyik 23, a másik 28.  
Én: De akkor ők már nem gyerekek! 

Feri: Dehogyisnem, hiszen most tanítom őket olvasni. Amikor Margit néni 
tanított engem, én is gyerek voltam, nem?  
Én: És ha megtanulnak olvasni, már felnőttek lesznek?  
Feri: Persze, én tudok olvasni, és felnőtt vagyok (41 éves). Olyan jó volt, 
amikor Margit nénivel mutogattuk a betűket, mennyit játszottunk, 
nevettünk. De már nem használom ezeket a mutogatásokat, mert már azok 
nélkül olvasok. Sokat el is felejtettem. És itt senki nem tudja megmutatni 
nekem, nem is értik, miről beszélek.  

Elküldtem neki az egyes betűk fonomimikai jeleit. Járj sikerrel Feri, és 
a két fiatal legyen végre felnőtt!  
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http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=415
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Bevezetés 
 

A gyakorlati munkám és a tanulmányaim során lehetőségem nyílt 
feltérképezni a Down-szindrómás személyek nyelvi képességeit és az írott 
nyelv elsajátításához szükséges készségeiket (Rohár, 2016; 2017). 
Fontosnak tartottam ezen elméleti kutatások klinikai implikációinak 
megvalósításában is közreműködni. Ilyen indíttatásból született meg, majd 
került kipróbálásra, később pedig e tapasztalatok alapján módosításra a 
FELESELŐ PLUSZ kiadvány, amely a hazai és nemzetközi szakirodalmakban 
olvasottakra és a kutatási eredményekre építve, a Down-szindrómás 
gyermekek/fiatalok nyelvi sajátosságait figyelembe véve a nyelvi rendszer 

sokoldalú, többszintű fejlesztését szolgálja.  
 A következőkben először röviden érintem a kiadvány elméleti hátterét, 

majd a felépítése és felhasználási lehetőségei kerülnek bemutatásra. 
 

 
Elméleti háttér 
 

A Down-szindrómás gyermekeknél számos nyelvi szint 
vonatkozásában, főként az expresszív oldal tekintetében oly mértékű 
elmaradás tapasztalható, amelyet nem indokol mentális képességük. Sajátos 
profilmintázatot mutatnak a más kóreredetű intellektuális képességzavart 
mutató társaikhoz képest. Kiemelten érintett az igék használata és a 
morfológiai és szintaktikai fejlettség (Lezcano & Troncaso, 1999; Martin, 

Klusek, Estigarriba & Roberts, 2009; Martin, Losh, Sideris & Roberts, 2013; 
Pléh, Kas & Lukács, 2008; Radványi, 2009; Rohár, 2016; 2017). Az írott 
nyelv elsajátításához szükséges készségek közül Down-szindróma esetén 
fejletlenebb a verbális rövid távú memória, a fonológiai tudatosság, az 
ismétlés mechanizmusa és a fogalmak közti kapcsolatok felismerése is 
(Fowler, Doherty & Boynton, 1995; Gyarmati, 2015; Harjánné, 2011; Lavra-

Pinto & Lamprecht, 2010; Lezcano & Troncaso, 1999; Martin és mtsai, 2009; 
Mishra, 2007; Rohár, 2017). 

A FELESELŐ PLUSZ megalkotásában az elméleti háttér nyújtotta 
ismeretek integrálása mellett arra törekedtem, hogy az anyanyelvi és 
kommunikációs képességfejlesztés az irányelvekkel összhangban 
valósulhasson meg.  A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
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az egyes szimbólumok megismeréséhez és a feladattípusokhoz a felhasználó 
szakemberek meríthetnek játékos megvalósítási lehetőségeket.  

A feladatokat heti lebontásban tartalmazza a kiadvány, egy nevelési 
évre elegendő anyagból tevődik össze. Ez a felépítés rugalmasan kezelendő, 
az adott gyermekhez/fiatalhoz/csoporthoz igazítva kell megtervezni az 
előrehaladást. Számos esetben szükségessé válhat, hogy egy heti anyagot 
két vagy akár több héten át is használjunk.  

A nyelvi fejlesztés négy fő feladattípus mentén valósul meg, melyeknek 

játékos fantázianeveik egyben szimbolizálják a bennük található feladatok 
irányultságát, használatát. Ezek a Papagáj, Hangtorna, Fáraó és 
Mesemondó. E négy feladattípuson belüli gyakorlatok egymásra épülve a 
nyelvi rendszer más-más területének fejlesztését szolgálják. A nyelvi anyag 
nemcsak egy feladattípuson belül épül egymásra, hanem e négy fő terület is 
fokozatos előrelépést feltételez, és ezenkívül, hétről hétre is folyamatos 
nehezedés figyelhető meg az egyes gyakorlatok kapcsán.  A nyelvi anyag 
felépítését és a feladattípusokat a játéktáblához illeszkedve a 2. ábra foglalja 
össze. 
 

 
2. ábra FELESELŐ PLUSZ feladatai 

 

A fejlesztőanyag kiegészítését képező játéktábla (3. ábra) 

használatával a gyermekek/fiatalok figyelme felkelthető, fenntartható, 
motiváltságuk könnyen kialakítható. Ezen a színes táblán megtalálhatóak a 
feladatnevekhez tartozó szimbólumok, színárnyalataival pedig a feladatok 
fokozatos nehezedését ábrázolja. Így a gyermekek/fiatalok is tudnak 
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választani a felkínált feladatokból/játékokból. A játéktáblán található 
illusztrációkat Illés Györgyi Terézia és Boros Zoltán készítette (Rohár, 2018). 
 

 
3. ábra: FELESELŐ PLUSZ-hoz tartozó játéktábla 

 

A Papagáj feladat során a folyamatos nehezedés megjelenik a szavak, 
értelmetlen szavak hosszúságában, a hangkapcsolatok nehezedésében és a 
szókapcsolatok helyett mondatok ismétlésében, majd a mondatok kapcsán a 
terjedelem növekedésével, a szerkezeti bonyolultság is változik. A nehezedés 
lassú és fokozatos, igazodva a Down-szindrómás személyek nyelvi 
képességeihez. A verbális ismétléses feladatok megoldásához az auditív 
fonológiai és/vagy grammatikai feldolgozáson kívül a reprodukcióhoz 
szükséges számos fonológiai, lexikai és grammatikai döntés. 

A Hangtorna olyan feladatgyűjtemény, melyben már a fő hangsúly a 
fonológiai tudatosságon, a hangokkal való műveletek végzésén van. Itt a 

nehezedés a feladattípusok változtatásával is megjelenik. Az első hetekben 
az alábbi négy alfeladatból áll: Hallod-e az adott hangot (diszkrimináció 
hangalakban)?, Hangok szintjén hangdifferenciálás, szótagokból szóalkotás, 
szavak szótagokra bontása. A következő hetekben az adott hang 
diszkriminációja szótagokban, hangok differenciálása szótagokban és még itt 
is marad a szótagszintű analízis-szintézis. A későbbi hetekben már az adott 
hang diszkriminációját és differenciálását szavakban várjuk el, és már 
áttérünk a szótagszintről a hangokból szóalkotásra és a szavak hangokra 
bontására. Végül a van-e benne típusú feladatot a hol hallod? követi, és a 
hangokból és hangokra gyakorlatok tartoznak ide. 

A Fáraó rész az előzőekhez hasonlóan ugyancsak komplex módon érinti 
a különböző nyelvi szinteket receptív és expresszív oldalról is. Az alábbi 
feladattípusok tartoznak ide: Előhívó (első szótag, első hang alapján 
szógyűjtés), Piramis (bővülő szókapcsolatok, majd bővülő mondatok), Találd 
ki (meghatározás után kitalálni, mire gondoltam), Mondj róla valamit! 
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(hívószó körülírása). Itt is lassú fokozatos nehezedés észlelhető minden 
alfeladat esetében. 

Végül a Mesemondó feladatai a szókincs bővüléséhez, szóaktivizálási 
képesség, asszociációs működések fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Segítik a 
helyes nyelvhasználat kialakulását, a spontán beszéd színvonalának 
emelkedését. Ezek a feladatok a következők: Ellentéte, a hívószóra, 
szókapcsolatra, mondatra az ellentétét kell megadniuk. Szógyűjtés, valamely 
közös tulajdonságnak eleget téve kell szavakat gyűjteni. Asszociáció, 
hívószóra más, új szó mondása. Mese, e részfeladat során a feladattípus is 
változik. Míg az első hetekben rövid történetek visszamondását várjuk, 
később egyes szituációk folytatását, befejezését kérjük, majd egy-egy 
helyzet önálló elmesélését (Rohár, 2018). 

Az Ötlettár megalkotásában segítségemre voltak a kipróbálásban is 
részt vevő kollégák, a martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon pedagógusai és Móricz 
Julianna, szakvizsgázott gyógypedagógus, okleveles nyelv- és 
beszédfejlesztő tanár. Emellett a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere 
János Kar Gyógypedagógia Tanszék logopédus hallgatói is közreműködtek az 

Ötlettár bővítésében.  

A kiadványnak ez a fejezete két fő részre különíthető el. Az elsőben 
olyan ötleteket olvashatnak a felhasználók, amelyek a kiadvány 
szimbólumaival való ismerkedést és elmélyítést segítik. A FELESELŐ PLUSZ 
játéktábláján található szimbólumok megismerése elősegítheti, hogy a 

későbbiekben a gyermekek/fiatalok könnyebben eligazodjanak a kiadvány 
felépítésén, tudjanak választani a felkínált feladatokból. Néhány példa ennek 
megvalósításához: Az alfeladatokhoz tartozó szimbólumok csoportosítása a 
négy fő feladattípushoz tartozó szimbólumokhoz. Ez több módon is 
megvalósítható, például: kosárba/dobozba/tálkába rakással vagy egy helyre 
történő helyezéssel/ragasztással vagy összekötéssel vagy ugyanolyan 
színűre való színezéssel, mint amilyen a tábla azon feladathoz tartozó 
alapszíne. A kivágott szimbólumokból puzzle készítése (gyermekek/fiatalok 
képességeihez igazított darabszámmal), majd összerakása. Az éppen 
kirakásra kerülő szimbólumhoz tartozó feladattípusból egy-egy példafeladat 
elvégzése.  

Az Ötlettár második része pedig a feladattípusok szerinti ötleteket 
tartalmazza. Ennek az összeállításánál igyekeztünk minél szélesebb 
repertoárt megalkotni, és egy-egy típusú játékot csak egyszer feltüntetni, de 
ezek használata nemcsak azoknál a feladatoknál lehetséges, amelyikeknél 
ténylegesen leírásra kerültek, hanem számos egyéb feladat elvégzéséhez is 
átalakíthatók. A Papagáj típusú feladatok játékosabbá tehetők például, ha a 

gyermekeknek/tanulóknak egy előre rajzolt vizuális mintát adunk (pl.: zöld 
álló egyenes, piros kör, zöld álló egyenes, piros kör…), majd minden egyes 
szó/szókapcsolat/mondat visszamondása után, folytatniuk kell egy elemmel 
a megkezdett sort. Ez a gyakorlat végezhető korongok, pálcikák rakásával, 
láncfűzéssel vagy akár különböző formák ragasztásával is. Kis elemszámú 
csoport esetén az ismétlést igénylő feladatok összevonhatók különböző 
társasjátékokkal is (pl.: dominó, párkereső…). Az a gyermek/tanuló 
dob/lép/következik (társasjátéktól függően), akinek a pedagógus mondja a 
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szavakat / szókapcsolatokat / mondatokat. Példa a Figurix és a szóismétléses 
feladatok összevonására: Sorban mondja a pedagógus minden gyermeknek 
a szavakat. Aki éppen következik, ő megismétli az elhangzottakat, majd dob 
a három kockával és megkeresi azt az egy ábrát, amire mind a három igaz 
(pl.: kívül kék, belül sárga és nyuszi van benne) és rátesz egy korongot.  

A Hol hallod…? feladatok végezhetők például célbadobással is. 
Kihelyezünk három karikát vagy három nagyobb kosarat, a 
gyermekeket/tanulókat pedig egy oszlopba állíttatjuk a karikákkal szemben. 
Megbeszéljük, melyik az első, középső és utolsó karika. Az éppen következő 
gyermeknek/tanulónak mondja a pedagógus az adott szót és odadobja neki 
a babzsákot, a gyermek/tanuló feladata, hogy abba a karikába dobja a 
babzsákot, ahol hallotta a célhangot. Amennyiben a hangdifferenciálást 
mozgással kívánjuk összekapcsolni, akkor célszerű olyan mozgást választani, 
ami valahogyan összefüggésbe hozható az adott hang képzésével. Például: 
Ha a köhögő kisfiú k hangját hallod (lent van a nyelv hegye), guggolj le, ha 
az autó t hangját (fent van a nyelv hegye), akkor állj lábujjhegyre.  

Az Előhívó és a Szókereső feladatokban javasolt, hogy közösen 
gyűjtsünk a gyermekekkel/tanulókkal szavakat, ne versenyeztessük őket. 
Fűzhetünk közösen láncot, tehetünk almákat a kosárba, ragaszthatunk a 

virágra szirmokat, gyűjthetünk játékpénzt, léphetünk a bábuval a cél felé, 
adhatunk a kakasnak magokat, építhetünk közösen kerítést. A bővülő 
szókapcsolatok/mondatok ismétlését célszerű valami olyan tevékenységgel 
összekötni, amelyben ugyancsak az építkezés/bővülés jelenik meg. Minél 
hosszabb közlések visszaadására kérjük a gyermekeket/tanulókat, annál 
hosszabb mozgásos mintát kell leutánozniuk. Például az első szint 
megismétlése után előmutat a pedagógus egy páros lábon ugrást, amelyet 
a csoportnak is meg kell ismételni, a második szint megismétlése után a 
pedagógus már a következő mintát mutatja: páros lábon ugrás, taps. A 
harmadik szint megismétlésével tovább bővíti a mozgássort is, például: 
páros lábon ugrás, taps, guggolás. És így folytatható a mozgásminta a nyelvi 
anyag szintjeinek megfelelően. És igazodva a piramisokhoz fontos, hogy a 
mozgássorban is mindig megismétlődjön a korábban bemutatott elem, így 
épül egymásra. 

A Mesemondó Ellentétek feladatánál célszerű, ha nemcsak 
megneveztetjük az ellentéteket, hanem azokat igyekszünk számos példán 
keresztül bemutatni és érzékeltetni a gyermekekkel/tanulókkal. Ezt 

amennyiben mód van rá, először valódi tárgyakkal, majd képekkel 
valósíthatjuk meg. A pedagógus és a gyermekek/tanulók is vihetnek be olyan 

dolgokat akár valódit, akár képeket (pl.: újságból kivágva), amelyeket aztán 
szétválogathatnak az adott fogalmak mentén. Például a meleg jelzőhöz 
kapcsolható képeket egy gáztűzhely képére ragasszák vagy helyezzék rá, a 
hideghez kapcsolódókat pedig egy hűtő képére. Amely mozgásban 
megjeleníthető ellentétpár, azt érdemes eljátszani, így jobban érzékelik a 
gyermekek/tanulók köztük a különbséget (pl.: lassú-gyors). Javasolt 

továbbá ezen ellentétpárok mondatokba foglalása, helyes és helytelen 
kijelentések alkotása, ahol a hibát észre kell venniük és kijavítaniuk a 
gyermekeknek/tanulóknak. A Folytasd a mesét! típusú feladat 
megkönnyíthető és játékosabbá tehető, ha olyan dobókocká(ka)t készítünk, 
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amelyeken a mese folytatását megkönnyítő ábrák vannak, és a 

gyermeknek/tanulónak úgy kell folytatnia, hogy a dobott képet beleépítse a 
történetbe. 

Ezen játékkészlet használata, eszközökkel való kiegészítése és a 
feladattípusok kivitelezésének módja a pedagógus(ok) és a fejlesztésben 
részesülő gyermekek/fiatalok kreativitásával tovább színesíthetik a fejlesztő 
foglalkozásokat. A szimbólumok használata beépülhet a beszéd- és nyelvi 
fejlesztő órákon alkalmazott alternatív kommunikációs eszköztárba. 

 
 

Záró gondolatok 
 

 A FELESELŐ PLUSZ-szal egy olyan szerkezetileg tudatosan felépített, 
pedagógusok által könnyen használható hiánypótló kiadvány megalkotását 
tűztem ki célul, amely a Down-szindrómás személyek komplex nyelvi 
fejlesztését könnyítheti meg. A nyelvi anyag kiegészítéseként használt 
játéktábla és ötlettár támogatja a több csatornán keresztüli megsegítést, 
hatékonyabbá téve ezzel a beszéd- és nyelvi fejlesztő foglalkozásokat.  
 A kiadvány lektorálás utáni végső simításai zajlanak, feltételezhetően 

a 2019/2020-as tanévben elérhető válik. 
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tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról készült 32/2012. (X. 8.) 
EMMI rendelet 2. melléklete… 

 
 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&timeshift=20170831&txtreferer=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&timeshift=20170831&txtreferer=A1100190.TV


139 
 

A lovasterápia viselkedésszabályozó hatása: azaz, mi mindent 
tanulhatunk a lovaktól, vagy a lovak által? 

 

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 
 

Bozori Gabriella, gbozori@lovasterapia.hu 
 
 

A ló által facilitált, támogatott tanulás során a ló nem csupán terápiás 
„eszköz”, hanem egy olyan partner, amely segíti a gyermekeket, a fiatalokat 
a tanulási folyamatban. A lovak viselkedésének megismerése, és megértése 
révén a gyerekek sikeresebbek és hatékonyabbak lehetnek emberi 
kapcsolataikban is. Fontos megtanulniuk, hogy a ló hogyan reagál, vagy nem 
reagál bizonyos helyzetekre, és mi lehet az oka ennek. Azok a gyerekek, 
fiatalok, akik kapcsolatba kerülnek a lovakkal, könnyebben alakítanak ki 
kontaktust társaikkal is. Az állatokkal való kapcsolat sok szempontból nagyon 
hasznos lehet - akár érzelmi, szociális, vagy egyéb pszichés problémával 
küzd valaki-, mert az a bizalom és lojalitás, amit az állatok közvetítenek a 
gyerekek felé nagyon fontos szerepet kap a mindennapi kapcsolataikban. A 

lovakkal való munka támogatja a gyermekeket, fiatalokat abban, hogy 
megtapasztalják a cselekedeteik feletti kontroll érzését, hogy megértsék az 
akciók és reakciók közvetlen kölcsönhatását, hogy megtanulják, hogyan 
törődjenek egy lóval, hogy foglalkozzanak vele, ezáltal azt is, hogyan tudnak 
hatékonyan kommunikálni akár a lóval, a terapeutával, vagy a társaikkal. 
Ezáltal a lovaglás és a lovakkal való munka úgy is felfogható, mint egy társas, 
szociális tevékenység, mely elsőre kevésbé ijesztő a gyerekek számára, mint 
az emberekkel, vagy a társakkal való kapcsolatteremtés.  
 

 
A ló szerepe a folyamatban 

 
A ló asszisztált tanulás során a ló egyben egy co-facilitator és egy 

munkatárs is. Ez azt jelenti, hogy bizonyos aktivitásokat, tevékenységeket a 
ló kezdeményez, vagy a már meglévő tevékenységeket egy-egy új 
árnyalattal gazdagítja, vagy pedig együttműködik olyan tevékenységekben, 
amelyeket a terapeuta tervez meg. Sokszor a ló adja az erőt, a motivációt 
ahhoz a munkához, amit egyébként a páciens nem kedvel. A ló elfogadja a 
gyerekeket és annak viselkedését, de azonnali visszajelzései révén mintegy 
„reflektív feedback-ként” használható, tükörképet ad a tanulók vezetési 
stílusáról, viselkedéséről vagy érzelmeiről. 

A ló és a lovak körüli tevékenység által a következő területek 
fejleszthetőek 

• a mindennapi élethez szükséges képességek 

• a szociális képességek 
• a kommunikációs képességek 

• a viselkedés, a magatartás, és az érzelmi indulati élet szabályozása 
• a „vezetésre” való képességek 

mailto:gbozori@lovasterapia.hu
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• tanulás: új ismeretek 

• a munkába álláshoz, munkavállaláshoz szükséges képességek 
 

 

A mindennapi élethez szükséges képességek 
 

A mindennapi élet valós helyzetei gyakran nehézségeket okoznak a 
sérült, akadályozott gyerekeknek. A mindennapi élethez szükséges 
képességek magukba foglalják a legtöbb alapképességet/készséget, mint pl. 
a személyes higiénia, tisztaság, táplálkozás, testmozgás, pénz beosztása stb. 
A lóval való munka során egy olyan másik élőlénnyel kerülnek kapcsolatba, 
akik maguk is társas lények, akik egymással is szoros kapcsolatot, 

barátságot tartanak fenn. Bár első pillantásra kevés hasonlóságot lehet 
felfedezni a lovak és az emberek viselkedése között, mégis, ha partnerként 
együtt dolgozunk velük, az igazi élet megéléséhez adnak lehetőségeket. A 
gyerek, akik maga adott esetben nem önellátó, a lovakkal való foglalkozáson 
keresztül megtanulja a gondoskodást, megtanulja, hogy milyen fontos dolog 
a higiénia, a táplálkozás és a testmozgás. Az érdeklődését olyan érdekes 
tevékenységek serkentik, mint a patkolás, sörény nyírás, a lovak szénával, 
zabbal történő etetése, az istálló takarítása, a szerszámok tisztántartása, a 
féreghajtás, az állatorvosi rutinvizsgálatok. A szülőktől rendszerint azt 
halljuk, hogy a gyerekek megtagadják a szobájuk rendbe rakását, a ruhájuk 
kimosását vagy a háztartási munkákban való részvételt. Az istállóban 
sokszor ugyan ezek a gyerekek kapják a legtöbb dicséretet, mert ügyesen 
felsöpörtek, ők azok, akik a legtöbb időt töltik lovak gondozásával, és mindig 
ott vannak, ahol segíteni kell. A kis páciensek a feladatok elvégzése során 
kiépítik azoknak a képességeknek, készségeknek a rendszerét, melyek 
szükségesek a lovak ellátásához, gondozásához és környezetük rendben 
tartásához, ezáltal egy közvetlen és nem elutasító kapcsolat jön létre a 
gyermek mindennapjaihoz. Amikor ezek a képességek már mélyen 
integrálódnak a gyermekben és rutinszerűvé válnak, a terapeuta, vagy az 
oktató elkezdi átvinni ezeket az ismereteket és képességeket a mindennapi 
életbe. 

Ha a folyamat megfelelően és körültekintően tervezett, a gyerek/ fiatal 

képes lesz arra, hogy a tanult dolgokat az istállón kívül, a normál életben is 
gyakorolja.  

 
 

Szociális készségek és képességek: a ló, mint a szociális viselkedés 
szabályozója  
 

A ló csapatban, „csordában” élő állat, ezért gyakran kezdeményez 
kontaktust társaival, de az emberrel is. Az ember és a ló kapcsolatában 
fontos, hogy a ló azonnal és előítélet nélkül reagál, jelzéseik világosak és 
egyértelműek. Ez egy óriási lehetőség azoknak az embereknek, akik a 
szociális kapcsolatok terén kevés tapasztalattal rendelkeznek. A lovakkal 

való munka során megkezdődhet egy tiszta romlatlan, bizalmi kapcsolat 
felépítése egy másik élőlénnyel. (B. Klüwer, 2005). Sok gyermek vágyik arra, 
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hogy bensőséges kapcsolatba kerüljön egy állattal, hiszen gyakran nincsenek 

barátaik, bizalmas kapcsolataik, kortársaikkal nehézkes a viszonyuk. Ebben 
a folyamatban nagy segítséget nyújthat a ló. A gyerekek nagy része a lovat 
szinte azonnal a bizalmába fogadja, esetenként szívesebben kommunikál 
vele, mint a felnőttekkel, vagy a társakkal.  

A világos határok és viselkedés ugyanúgy, mint az egyértelmű 
kommunikáció, nagyon fontos tapasztalat a lovakkal való interakcióban. 
Maga a terápiás helyzet egy háromszögben zajló interakció a ló, a gyerek és 
a terapeuta között, mely a szociális tanulás és tanítás alapját képezheti. Akár 
egyénileg, akár csoportban dolgozunk, a ló indikátora, jelzője lehet az egyén, 
vagy a csoport viselkedésének és hangulatának. Ha a csoport agresszíven 
viselkedik, a ló megpróbál elmenekülni. Mivel a ló áll a gyógypedagógiai 
lovaglás és lovastorna középpontjában, úgy gondoljuk, hogy a 
pszichoszociális viselkedés tanulható a lóval való kapcsolaton keresztül. A 
szociális izoláció bizonyos eseteiben a csoportmunka segítheti az egyént, 
hogy nyitottabb legyen újra a társas tevékenységekre, aktivitásokra. A 
lovakkal való munka során lehetőség van egymás segítésére, egymás 
támogatására, hiszen egy-egy feladatot, gyakran csak egymást segítve, 
támogatva tudnak megoldani a gyerekek, mindez nagymértékben segíti az 
együttműködést, a kooperációt, a közös tervezést, és az együttes 
megvalósítást. A lovaglás, a lóval való foglalkozás fejleszti az önállóságot, az 
aktivitást, fokozza a találékonyságot, a problémamegoldást. A lovardai 
környezet gazdag ingerforrást nyújt a gyerekeknek, rengeteg 

élményszerzési lehetőséget biztosít számukra.  
Az emberek világában - ahogy a lovakéban is - nagyon fontos, hogy 

képesek legyünk kapcsolatba lépni másokkal, e kapcsolat kialakítása során 
birtokában legyünk mind a verbális, mind a nonverbális kommunikációs 
képességeknek. Fontos, hogy képesek legyünk felismerni mások finom 
szociális jelzéseit, hogy megértsük az interakciókat, hogy felismerjük mások 
törekvéseit, szándékait. Mindezek az ismeretek, készségek és képességek 
nélkülözhetetlenek az új emberekkel való kontaktushoz, az emberek közötti 
komplex mindennapi kapcsolatokhoz. (Hallberg, 2008) 

A társas kapcsolatokat a gyerekek jól megfigyelhetik a lovakkal való 
munka során. Fontos helyszíne ennek a megfigyelésnek a legelő, ahol a ló 
és ló közötti interakciók leginkább lejátszódnak. Ezek a tapasztalatok 
áttehetőek az ember-ember közötti interakciókra is. A gyerek közelről 
nézheti, tapasztalhatja meg, hogy milyen az, amikor egy új ló érkezik a 
csapatba, kerül ki a karámba, a legelőre, milyen szociális képességek 
nyilvánulnak meg ez idő alatt. A lovak közötti viselkedés egyik legfontosabb 
alapja a tisztelet, a rangsor elfogadása, vagy egy jobb pozíció kivívása. 
Megfigyelhetik a lovak közötti rangsor vitákat, azt, hogy ki a vezető egy 
csapatban, ki-kivel barátkozik, vagy kik azok, akik nem kedvelik egymást, 
nem keresik egymás társaságát, azt, hogy hogyan játszanak, pihennek, 
kommunikálnak egymással.  

A lovas közeg azonban jó alkalmat ad arra is, hogy a gyerekek az 
ember-ember közötti interakciókat, viselkedést is megfigyeljék: pl. a gyerek 
akkor is jelen van, amikor megérkezik a lovardába a kovács, vagy az 
állatorvos és a terapeuta, vagy az oktató rövid párbeszédet folytat velük: 
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üdvözlés, udvarias érdeklődés. De részese, fültanúja lehet olyan udvarias 
beszélgetésnek is, amikor pl. az oktató, vagy a terapeuta elégedetlenségét 
fejezi ki a lótáp szállítójának vagy a kovácsnak a szolgáltatás megváltozott 
minősége miatt. Alapvetően a gyereket nem érdeklik a felnőttek ilyen jellegű 
interakciói, de ebben az esetben sokkal érdeklődőbbek lehetnek, hiszen ezek 
a párbeszédek, és problémák közvetlenül kapcsolatban vannak azokkal az 
állatokkal, amelyekkel ők is foglalkoznak, amiket ők is ápolnak. 
  

 
A kommunikációs képesség fejlesztésének lehetőségei  
 

A lovasterápiás foglalkozásra járó gyermekek nagy részének 
nehézségei vannak a kommunikációval, a nonverbális jelzések használatával 
és értelmezésével, a szóbeli közlések pontos megértésével, érzéseik, 
gondolataik kifejezésével, mások szándékainak felismerésével, a megfelelő 
hangerő, hanglejtés, a kifejező beszéd alkalmazásával. Emiatt sok esetben a 
gyerekek interperszonális kapcsolatai sérültek, akadályozottak. A lovakkal 
való munka során megtanulják, hogyan értelmezzék a nonverbális 
jelzéseket, a hang tónus változásait, az egyértelmű, világos kommunikáció 
jelentőségét, a másikra való figyelés képességét. 

Az lovak „társadalma” is egyénekből, egyedekből áll, akik nemcsak 
együtt legelésznek, hanem kooperálnak, együttműködnek egymással. A 
közösségben való élet, és működés feltételezi a kommunikációt. (Strozzi, 

2004) 
 

A nonverbális kommunikáció fejlesztése magába foglalja a ló 
jelzéseinek az értelmezését, mely párhuzamba állítható az emberi 
kommunikációs jelzésekkel. A ló kommunikációjának megfigyelése, 
megértése, viselkedése okainak feltárása nagyon fontos lehet a fejlesztő 
munka szempontjából. Ha a gyerek fájdalmat, vagy kellemetlenséget okoz a 
lónak, hívjuk fel erre a figyelmét, mutassunk rá a ló konkrét negatív 
visszajelzéseire, mint a fül hátra csapása, a farok csapkodása, a fej 
rángatása stb. Mondjuk el, hogy ezt miért teszi! Érezze meg a gyerek, hogy 

az esetleges negatív magatartása hat a lóra, mert az is ideges, nyugtalan, 
feszült lesz, ez pedig a lovasnak is kellemetlen. 

A gyerekek azt is megtanulhatják a lovak jelzéseiből, hogy azok 
váratlanul soha nem támadnak. Ha valami zavarja őket, akkor előre 
figyelmeztetik egymást pl. a fül hátra csapásával (lelapításával), ez jelzés a 
másik lónak, hogy ne folytassa a közeledést, mert, ha igen, akkor egy 
határozottabb reakció pl. a far odafordítása, majd a rúgás következik. 
Bizonyos idő elteltével a gyermek képes lesz a társak figyelmeztető jelzéseit 
is felismerni, ezekre odafigyelni, és megérteni az okokat, emellett maguk is 
egyre tudatosabban alkalmazzák a nonverbális jelzéseket a kommunikáció 
során. Ha a gyerekek megtanulják pontosan kifejezni magukat, 

kapcsolataikban csökkennek a félelmek és a feszültségek. (Hallberg, 2008) 
Emellett az is fontos, hogy a lovakkal nemcsak a hagyományos módon lehet 
kommunikálni, nem fontos csak szavakkal szólni hozzájuk, a 
metakommunikációs jelzésekből, a testtartásunkból, a lovaglás során 
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használt a csizma, szár, és testsúlysegítségekből, valamint az érintésekből is 
megértik, hogy mit szeretnénk, ha jelzéseink egyértelműek. 

A beszédértést és a szókincs bővülését segítik a lovaglás során 
használt utasítások, magyarázatok, vezényszavak, amelyek mindig konkrét 
szituációhoz, cselekvéshez, vagy mozgáshoz kötöttek, a gyerekek emellett 
megtanulják a lóápoló felszelések, a ló szerszámainak, a ló testtájainak a 
nevét. 

A fenti példák bizonyítják, hogy a lovasterápiás foglalkozások során 
számtalan lehetőség nyílik a kommunikáció fejlesztésére, hiszen a lóval való 
munka és a lovaglás maga a kommunikáció. 
 
 

A viselkedés, a magatartás, az érzelmi és indulati élet szabályozása 
 

A lóval való kapcsolat nagymértékben hozzájárul a 
magatartásszabályozáshoz. Mivel a lónak azonnali visszajelzései vannak 
minden problémát illetően, a gyerekek mindig tudják, mikor cselekszenek 
helyesen. Ebben az értelemben ló a legjobb terapeuta, mert empatikus, 

őszinte, azonnal reagál és elfogadó. 
“A lovagoltatás során a résztvevőknek sok lehetőségük van a különféle 

érzelmeik kinyilvánítására. Ebben természetesen vannak magukkal hozott 
pozitív és negatív elemek. Célunk lehet az utóbbiak lehetőség szerinti 
megváltoztatása és a pozitív érzelmek megerősítése.” (Wagner, 1995 p. 12) 
A lovaglás sikeres megvalósításához kapcsolódó követelmény az akarati 
tulajdonságok kialakítása, formálása. Bátorság, kitartás, céltudatosság és 
helyes önértékelés nélkül nincs mérhető eredmény. Ezek a tulajdonságok 
ugyanakkor szorosan összefüggnek a cselekvéssel és annak 
eredményességével. Egy-egy feladat sikeres végrehajtása a gyerekeket 
örömmel tölti el. A lovaglás során számos dicséretet, pozitív megerősítést 
kapnak. Mindez fokozza önbizalmukat, segíti a pozitív önértékelés és énkép 
kialakulását. A lovaglás hatására a gyerekek magatartása és személyisége 
pozitívan változik. Maga a lovaglási helyzet, a lóval való foglalkozás, a ló 
gondozása lehetővé teszi a feszültségek, a szorongás oldódását, a szeretet 
kimutatását a felelősség kialakulását egy másik élőlény iránt. A lovaglás 
során a gyerekeknek meg kell tanulniuk bizonyos biztonsági és egyéb 
szabályokat, valamint ezek betartását is. Meg kell tanulniuk a különböző 
helyzetekhez alkalmazkodni, a körülményeknek megfelelően adekvátan 
viselkedni, cselekedni. Ezáltal fokozható kitartásuk, feladat- és 
szabálytudatuk. A lóval való közös munka olyan motiváló erő, hogy gyakran 
a foglalkozások során nincs is szükség más motiváló tényezőre, sőt gyakran 
ez a hatása kihasználható a gyerekek életének egyéb területein is.  
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Vezetési képesség- önbizalom, és dominancia kérdése 

 
A lovasterápiás foglalkozásokra járó gyermekek jelentős része 

önértékelési problémákkal küzd. Egy részük alacsony önbecsüléssel 
rendelkezik, mert gyakran élnek át kudarcokat, sikertelenséget az iskolában, 
ritkán élik meg a siker élményét, általában ők a problémás, a nem túl jól 
tanuló, vagy a rossz magaviseletű gyermekek. A gyerekek másik része, - bár 
tapasztalataim szerint ők sokkal kevesebben vannak -, ezzel ellentétben 
túlzott önbizalommal néz a világba, úgy gondolja, hogy ő mindent tud, sőt 
jobban tud, és hogy minden feladat könnyű, és ez neki azonnal menni fog. A 
lovakkal való munka mindkét esetben nagyon hasznos és tanulságos lehet. 

Ha megvizsgáljuk az ember és a ló kapcsolatát, azt tapasztaljuk, hogy 

a háziasítás ellenére a ló még mindig igazi ösztönlény. Természetesen 
kötődik az emberhez, de időről- időre előtörnek belőle természetes ösztönei 
pl. veszély esetén a menekülés (növényevő - prédaállat), a csatlakozás a 
csapathoz, a hierarchiában való élet. Olyan állatként, amely „csordában” él, 
a ló arra kéri az embert, hogy foglaljon el egy pozíciót, mert ehhez képest 
találja meg a ló is a saját helyét. Ez azt jelenti, hogy a ló alárendeli magát 
egy magabiztos embernek, vagy átveszi a vezetést abban az esetben, ha az 
ember határozatlan. (Mehlem, 2005) 

A lovakat az emberhez „igazítják” magukat, attól függően, hogy mit 
éreznek az adott személlyel kapcsolatban az adott pillanatban. Ha az ember 
biztonságot és barátságot sugároz, a ló szeret a közelében maradni. Ha az 
ember feszültséget vagy agressziót közvetít, a ló távolságot tart tőle. Az is 
előfordul, hogy az ember hirtelen viselkedésváltozására a ló is váratlan 
viselkedésváltozással reagál. A ló mindig egyértelműen kinyilvánítja 
orientációját.  

Ha az ember korrigálja viselkedését a ló érzékenyen reagál a 
változásra és készségesen korrigálja az „elfoglalt helyét” az emberrel való 
kapcsolatában. Ha az ember egyértelműen és világosan kommunikál a lóval, 
ha hajlandó felelősséget vállalni érte, ha felajánlja neki a vezetést, akkor a 
ló követni fogja. A dominanciát nem hanggal, vagy fizikai erővel lehet 
megszerezni, hanem következetességgel és határozottsággal. Ezzel 
szemben a nem egyértelmű jelzések, a kétségek, az ambivalencia és a 
kongruencia a fizikai kifejezések (testbeszéd) és az érzelmek között 
elbizonytalanítják a lovat is.  

A lovakkal való munka számtalan lehetőséget biztosít a gyerekek 
számára, hogy megfigyeljék, megismerjék a lovak viselkedését, hogy 
kipróbálják magukat abban, hogy egy ló elfogadja-e őket vezetőnek. 
Természetesen az összes ilyen játék és gyakorlat során a terapeutának 
biztosítani kell a nyugodt, békés, biztonságos légkört és szituációt. 
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Tanulás: új ismeretek  

 
A lovasterápia során a gyerekek egy olyan környezetbe kerülnek, 

amely egyrészt nevelő hatású, hiszen számos kézzelfogható, konkrét példát, 
modellt látnak maguk előtt, akár a lovak viselkedésére, akár a lovardai 
környezet szereplőinek magatartására, példaadására gondolunk. A nevelés 
mellett viszont fontos szerepe van a tanulásnak is. A gyerekek ismereteket 
szereznek a lovak életmódjáról, tartási körülményeiről, viselkedéséről, a 
lovak ápolásáról, szerszámozásáról, a velük való munka alapjairól. A 
lovasterápiás foglalkozások során megtudják azt is, hogy mit csinál a kovács, 
az állatorvos, mit esznek a lovak, milyen sérüléseik, betegségeik lehetnek, 
mi a lovász munkája, hogyan gondozza a kanca a kiscsikót stb. Ez mind olyan 
érdekes ismeret, ami felkelti a gyerekek érdeklődését, így az ismeretek egy 
részét indirekt formában a mindennapok rutin feladatai során, szinte 
észrevétlenül sajátítják el. A lovakkal való bánás, a lovaglás, a lovakról való 
gondoskodás sok gyermek számára új, izgalmas pótolhatatlan élményt 

jelent. Motivált szituációban motiváltak az új információk, helyzetek 
viselkedési formák megtanulására, befogadására, az ismeretszerzésre és a 
tanultak gyakorlati alkalmazására. 
 
 

A munkába álláshoz szükséges képességek 
 

A gyerekek a lovardai környezetben megtapasztalják azt, hogy ahhoz, 
hogy a lovaknak megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani, nekünk 
embereknek dolgozni kell. A lovak nem képesek magukat ellátni, 
munkánkért cserébe viszont lehet lovagolni rajtuk. A lovakkal kapcsolatos 
munkák közül képességeikhez mérten elvégezhetik a munkafolyamatok 
egyes részeit, de kaphatnak komplex feladatokat is. A feladatok fokozatosan 
nehezíthetők. A lovak gondozása során, megtanulnak felelősséget vállalni 
egy másik lényért, megtanulhatják azt, hogy néha saját elképzeléseiket 
háttérbe kell szorítani egy fontosabb szempont miatt, hogy a rájuk kiosztott 
feladatot el kell végezni, hogy felelősséggel tartoznak saját magukért, az 
általuk vállalt dolgokért. A feladatok elvégzése során egyre önállóbbak, 
magabiztosabbak lesznek, megtanulnak önállóan is megoldani problémákat. 
Mindezek során olyan készségek és képességek fejlődnek ki bennük, melyek 
valamelyest felkészítik őket arra, hogy a későbbiekben majd 
bekapcsolódjanak a munka világába. 
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Bevezetés 
 

2019 tavaszán elkészült szakdolgozatomban egy arthrogryposis 
multiplex congenitával született kislány esetével foglalkoztam. A dolgozat 
középpontjában a gyermek Achilles-ín felszabadító műtét utáni 
mozgásállapota, műtét utáni mozgásrehabilitációja és eredményességének 
vizsgálata áll. A rehabilitációs terv elkészítésében és megvalósításában, 
valamint az ellenőrző vizsgálatok elvégzésében külső és belső témaivezetőim 
segítettek. 

Az arthrogryposis multiplex congenita, röviden AMC a ritka betegségek 
közé sorolható veleszületett mozgásszervi megbetegedés, amely az ízületek 
mozgáspályájának beszűkülését jelenti, a csontváz fejlődési zavara nélkül 
(Vízkelety, 2006, p.120). Egy külföldi tanulmány szerint közel 1-5000 
gyermek született és él ezzel a kórképpel. Pontos eredete egyelőre 
ismeretlen, de a jelenlegi kutatások szerint legvalószínűbb ok a fejlődésben 
lévő magzat gerincvelő elülső szarv sejtjeinek sérülése, illetve genetikai 
eredetű károsodások (Mennen, Van Heest, Ezaki, Tonkin & Gericke, 2005). 
Az AMC diagnózisa születéskor válik egyértelművé, de a terhesség alatt 
készült ultrahangos felvételek már adhatnak okot a diagnózis 
feltételezéséhez (Henningsten and Smith, 2005).  

A születéskor észrevehető legjellemzőbb tünetek viszonylag könnyen 
egyértelműsítik a diagnózist. Ezeket a jeleket Göllesz Viktor 
Gyógypedagógiai kórtan című könyvében Kullmann Lajos foglalta össze: „Az 
egyes ízületek leginkább az alábbi helyzetben rögzülnek. A váll addukciós 
tartásban, a könyök extenzióban, a csukló flexióban. A kéz ujjai a 
legváltozatosabb helyzetben lehetnek, a metakarpofalangeális ízületben 
inkább flexió, az interfalangeális ízületben pedig extenzió gyakoribb. A 
könyök nyújtott helyzete miatt a gyermekek sokszor nem érik el a fejüket, a 
szájukat. Az alsó végtagon gyakran flexiós, abdukciós, kifelé rotált 
csípőhelyzet és dongaláb fordul elő. A térdízület közel fele-fele arányban 

vagy flektált, vagy extendált helyzetben. Gyakori a csípőficam” (Kullmann, 
2003, p.308).  

Az arthrogryposis multiplex congenita hosszútávú prognózisa 
nagymértékben függ az állapot súlyosságától, a kezeléseken és terápiákon 
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való részvételtől. Általánosságban elmondható, hogy a megfelelően kezelt 
személyek prognózisa jó. Ehhez egy átfogó megközelítést érdemes 
figyelembe venni, amely három fő szempontra épül: elsődleges a 
rehabilitáció, beleértve a fizioterápiát, kontraktúrák kezelését, később pedig 
a társadalmi és foglalkozási rehabilitációt. Nagyon fontos az egyénre szabott 
ortotikus kezelés az ízületek mozgáspályájának fenntartása, javítása, illetve 
a deformitások elkerülése érdekében. Harmadszor pedig figyelembe kell 
venni a lehetséges műtéti eljárásokat az izom- és csontrendszeri 
elváltozások korrekciója érdekében (Kowalczyk & Feluś, 2014). Az 
arthrogryposis multiplex congenita esetén a beavatkozások megtervezése 
nagy gondosságot igényel. A kizárólag lágyrészeket érintő műtétek, mint 
például a tenotómia önmagukban ritkán eredményesek, hiszen 
arthrogryposis esetén általában csontműtétekre is szükség lehet. Az 
eredményesség érdekében a műtéteket általában három-négy hét 
gipszrögzítés követi. A szokásos rögzítési időn túl is gyakran alkalmaznak 
gipszsínt, illetve ortéziseket. Ezeket időszakosan eltávolítva kezdik a 
megnyert funkciók felhasználását, mozgási sztereotípiák kialakítását 
(Vízkelety, Kullmann, Kamuti, Szedlacsek & Szendrői, 2004).  

Fizioterápiával és más rendelkezésre álló rehabilitációs tevékenységgel 
lényeges javulást lehet elérni az ízületek mobilitásában és funkciójában. 
Dolgozatomban kiemelt szerepet kap az arthrogryposis multiplex congenita 

mozgásnevelése, amely sajátosságairól Benczúr Miklósné Sérülésspecifikus 
mozgásnevelés című könyvében írt bővebben. Az AMC mozgásnevelése 
következő feladatokat tűzi ki célul: ízületi mobilitás javítása, tartáskorrekció, 
egyensúlygyakorlatok, járás gyakorlatok, kézfunkció javítása, eséstanítás, 
izomerősítés, meglévő képességek szinten tartása, gyógyászati eszközök 
használatának tanítása. Kontraindikációként kiemeli a kontraktúrák irányába 
ható, erőszakos mozgásokat, nyújtásokat, illetve az esetlegesen balesetet 
okozó testmozgásokat (Benczúr, 2000). 

 A legtöbb AMC-ben érintett személy normál intelligenciával 
rendelkezik, így a megfelelő megsegítés és támogatás mellett, produktív, 
önálló életvezetésre képesek (Shrikhande, Jadhav, AmitGarg, BhavikaSingla 
& Singh, 2016). 

 

 
Esetismertetés 

 
Az esetismertetésben szereplő gyermek legfontosabb demográfiai 

adatai a következők: 
 Neme: Nő 

 Születési dátum: 2013.04.30.  
 Diagnózis: Arthrogryposis multiplex congenita, Pes equinovarus 

congenitus  
 Segédeszköz: ortopéd cipő, baloldalon csukló- és kézsín, éjszakai 

bokasín  
Az általunk vizsgált gyermek a 41. gesztációs héten, 3500 gramm 

súllyal és 9/10-es Apgar értékkel született. Születésekor kétoldali 
dongalábat, illetve nagyízületi kontraktúrákat észleltek, majd megerősítették 
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az arthrogryposis multiplex congenita és pes equinovarus állapotát, azonban 

a kialakulás oka a mai napig ismeretlen. 
 

1.- 2.- 3. ábra: A vizsgált kislány elől-, oldal- és hátulnézetből 

 
 

Vizsgálati módszerek 
 

A vizsgálati eljárások célja a funkcionális diagnosztika, azaz a 
tevékenységek motoros feltételeinek vizsgálata. A vizsgálati módszerek 
menetét Dr. Bernolák Béláné Funkcionális diagnosztika című jegyzetében 
foglalta össze, melynek elemeit dolgozatomban én is alkalmaztam. A 

legfontosabb vizsgálati elemek közé tartozik az anamnézis ismerete. A 
szakdolgozatban szereplő kislány anamnesztikus adatai orvosi 

dokumentációkból, a szakértői véleményből, illetve szülői elmondásból 
származnak. A rehabilitáció megkezdése előtt a gyermek, és állapotának 
megismerése érdekében az alábbi módszereket alkalmaztuk: megfigyelés, 
tartásvizsgálat, nagy- és finommozgások vizsgálata, kommunikáció 
vizsgálata, egyensúly- és koordináció vizsgálata, ízületi mozgásterjedelem 
és izomerő vizsgálata, ADL funkciók vizsgálata. 

A járás vizsgálatára a „Timed up and go” tesztet alkalmaztuk. A teszt 

alkalmas több, önállóan végzett cselekvés megfigyelésére, mint az ülésből 
felállás, elindulás, járás, fordulás, megállás és leülés. A kislány egy széken 
ült, az indulás szóra felállt és elindult, megtett három métert, majd 
visszafordult és ismét leült a székére. A teszt megtételéhez szükséges időt 
tizedmásodperc pontossággal mértük. 

A statikus egyensúly vizsgálatára a Romberg-próbát alkalmaztuk, 

melynek során a vizsgált személy összezárt lábakkal, a test oldalához 
szorított kezekkel, becsukott szemekkel áll egy percen át. A nehezített 
Romberg-próba lényege, hogy a lábakat egymás elé kell helyezni és úgy 
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elvégezni a tesztet. A vizsgálat eredménye akkor pozitív, ha a vizsgált 
személy állás közben szabálytalanul himbálózik, elkezd dőlni vagy kilép.  

A Berg Funkcionális Egyensúly Skála egy olyan komplex, 14 pontból 
álló skála, mely alkalmas a statikus és a dinamikus egyensúly vizsgálatára 
is. Minden feladatra 0, 1, 2, 3 vagy 4 pont adható. A 0 jelenti a 
legalacsonyabb, a 4 a legmagasabb szintű funkciót. A skálán maximálisan 56 

pont érhető el.  
Az önellátás vizsgálatára az Abilhand-Kids tesztet alkalmaztuk, amely 

21 mindennapi tevékenységre vonatkozó kérdésből álló kérdőív (Arnould et 
al., 2004). 

 
 

Eredmények 
 

Az arthrogryposis multiplex congenita jellegzetes tünetei a felső és az 
alsó végtagon egyaránt megfigyelhetők, azonban disztálisan 
kifejezettebben:  
 

 könyökízület enyhén flexiós tartása  
 csuklóízület ulnáris deviációs tartása (4. ábra)  
 dongaláb  
 bokaízület szupinált helyzete (5. ábra)  
 a lábközépcsont és a lábujjak mediális irányban eltérnek (5. ábra)  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
4.-5. ábra: Boka- és csuklóízület helyzete 

 

Számos redressziós gipszelés és műtét után 2018.03.19-én ismételt 
jobb oldali hátsó medialis felszabadítás történt, melyet 04.03-án baloldali 

Achillotomia követett.  
A felépülés elhúzódása, illetve a nyári szünidő miatt a műtét utáni 

rehabilitáció szeptember elején kezdődött el, melynek legfontosabb elemei a 
mozgásnevelés és a rehabilitációs célú gyógyúszás voltak. Külső 
konzulensem foglalkozásai heti 1-1 alkalommal zajlottak. 4 hónapon 
keresztül, kb. 20-20 alkalommal követtem végig a rehabilitációs 
foglalkozásokat február elejéig, mind a szubakvális, mind pedig a szárazföldi 
mozgásnevelés órákon. Ekkor lehetőségem nyílt a kislány megfigyelésére, a 
szükséges vizsgálatok felvételére, illetve önálló óratartásra is külső 
konzulensem segítségével. 
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Az Achillotomia utáni rehabilitáció legfontosabb területei:  
 

 kapaszkodás nélküli állás kialakítása  
 stabil, önálló járás egyenes talajon, illetve lépcsőn felfelé és lefelé  
 mozgáskoordináció és egyensúly fejlesztése  
 stabilizációs és koordinációs gyakorlatok  

 

Ezek a fejlesztési területek mind kiegészültek az arthrogryposis 
multiplex congenita mozgásfejlesztésének alapvető szempontjaival, mint 
tartáskorrekció, hely- és helyzetváltoztató mozgások, manipuláció és 
finommotorika fejlesztése, kéz- és talptámasz kialakítása, alsó és felső 
végtag ízületi mobilizálása, illetve izmainak erősítése. 

Az előzetes vizsgálatok alapján elmondható, hogy a kislány értelmileg 
és kommunikációjában érintetlen, motorosan aktív, hely- és 
helyzetváltoztatása önálló. Széles alapon, aszimmetrikusan, önállóan jár, 
külső talpélen terhel. Lendítés közben a térdhajlítás minimális, a jobb 
térdben enyhe fokú hiperextenzió figyelhető meg. Lejtőn és lépcsőn lassú 
tempóban lefelé egyik, felfelé mindkét kézzel kapaszkodva halad. 

Finommozgása diagnózisához képest 
kiemelkedő, ceruzafogása megfelelő (6. ábra), azonban 

a kezek fáradékonysága, szorítóerejének gyengesége 
tapasztalható. A kislány ADL funkcióiról elmondható, 
hogy nem a finom mozgások területén ütközik 
nehézségekbe, sokkal inkább azoknál a feladatoknál, 
amelyekhez a felső végtag izomereje szükséges, mint 
befőttes üveg kinyitása vagy ceruzahegyezés, illetve a 
váll teljes mozgásterjedelmét igénylő feladatok, mint a 
póló levétele, vagy sapka felvétele akadályozottak a 
gyermek számára. 

Szakdolgozatomban kiemelt szerepet kapott a 

járás, az egyensúly és az önkiszolgálás változásának 
vizsgálata az általunk megfigyelt 4 hónapos rehabilitáció elteltével.  

A funkcionális mobilitás vizsgálatához a 
„Timed up and go” (TUG) járástesztet 
alkalmaztuk. A vizsgálat során a kislány a 

hétköznapokban használatos ortopéd cipőjét 
viselte (7. ábra). A teszt eredménye a 

szeptemberi vizsgálatkor 17,09 mp lett. 
Felálláskor és forduláskor rövid időre 
egyensúlyvesztés volt tapasztalható. 

Ezzel szemben a februári vizsgálat 
eredménye 14,64 mp. Nem csupán a járás, 
hanem a felállás és járás is stabilabb, 

határozottabb lett. A megfordulás és leülés 
még mindig bizonytalan, de segítséget nem igényel. 
 
Egyéb bemeneti vizsgálatok 

6. ábra: A kislány 
ceruzafogása 

7. ábra: A kislány ortopéd cipője 
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A statikus egyensúly megfigyelésére a Romberg-próbát alkalmaztuk. A 
vizsgált gyermek szintén ortopéd cipőt viselt, anélkül nem tudja megtartani 
egyensúlyát. A teszt első felvételekor már 9 mp után kibillent, előre lépett, 
így újból elvégeztem a vizsgálatot, amelynek eredménye 11 mp lett. A 
nehezített próba során állandó labilis állapot volt tapasztalható, a teljes 
kibillenés pedig 6 mp-nél történt meg. 

A dinamikus egyensúly vizsgálatára a Functional Reach Test-et 

szerettük volna felvenni, azonban a gyermek nem volt képes a feladat önálló 
és megfelelő elvégzésére, elvesztette az egyensúlyát próbálkozás közben és 
kibillent a helyzetéből, így a tesztfeladatot egyáltalán nem tudta teljesíteni. 

A Berg Funkcionális Egyensúly Skála felvételekor megfigyelhető volt, 
hogy a kislány székre és padra is képes leülni önállóan, azonban földre leülni 
és onnan felállni nem képes segítség nélkül. A járás hosszútávon bizonytalan, 
fellépéshez, lépcsőzéshez segítségadás szükséges. A kapaszkodás nélkül 
történő megállás bizonytalan, labilis, egy lábon kapaszkodás nélkül 
egyáltalán nem, kapaszkodással 1-2 másodpercig képes megállni. A nyújtott 
karral történő előre nyújtózás külső segítség nélkül nem mérhető. 

 

Kimeneti vizsgálatok 
 

Februárban a Romberg-próbát szintén kétszer egymás után vettem fel. 
Az első eredmény a szeptemberinél rosszabb, 5.72 mp lett, majd a második 
mérésnél 22.51 mp után történt csak egyensúlyvesztés, amely nagymértékű 
fejlődést mutat. Ismét elvégeztem a nehezített Romberg-próbát is, amely 
során az első kibillenés 3 mp után történt, majd a második vizsgálatkor 19,05 
mp-es eredményt ért el a gyermek.  

A két próbán mutatott jelentős változásokból látszik, hogy a kislány 
statikus egyensúlya javult, így megpróbáltam ismét felvenni a Functional 
Reach Test-et (FRT) a dinamikus egyensúly vizsgálatára, ez azonban ebben 
az esetben sem volt mérhető.  

A Berg Funkcionális Egyensúly Skála eredménye a szeptemberben 
kapott 35 ponthoz képest, 38-ra nőtt. Javulást mutatkozott a csukott 
szemmel történő, támasz nélküli állásban zárt helyzetben és egymás elé tett 
lábbal egyaránt, illetve a kisebb és nagyobb tárgyak felszedése a földről is 
stabilabbá vált. 

Az önállóság vizsgálatára a szeptemberben felmért Abilhand-Kids teszt 
nem mutatott új eredményt februárban, hiszen a vizsgálat többnyire a felső 
végtag funkcióira terjed ki, amely ebben az esetben, a műtét utáni 
rehabilitációban nem kapott hangsúlyos szerepet. Az azonban elmondható, 
hogy a kislány hely-és helyzetváltoztatás területén, szárazföldön és vízben 
is önállóbb, magabiztosabb lett. 
Következtetések  
 

A bemeneti és kimeneti mérésekből egyértelműen kiderül, hogy a 
legnagyobb javulás a statikus egyensúly területén mutatkozott, hiszen a 
műtét előtt a kislány egyáltalán nem volt képes kapaszkodás nélkül 
egyhelyben állni, sem ortopéd cipőben sem anélkül. A dinamikus egyensúlya 
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nem változott az FRT eredményei alapján. A TUG teszt és a Berg skála egyes 
feladatai alapján azonban ezen a területen is mérhető javulás.   A járás 
minőségében és mennyiségében is pozitív változás volt megfigyelhető a 
vizsgálatok eredményei szerint. Szülői tapasztalatok ezt megerősítették, és 
többek között azt is kiemelték, hogy a gyermek az óvodában február elejétől 
képes volt segítség nélkül, kapaszkodással fel- és lesétálni a lépcsőn, ami 

korában egyszer sem sikerült.  
A legszembetűnőbb változás azonban a kislány viselkedésében volt 

tapasztalható. A műtét előtt többször erős fájdalomra panaszkodott, 
feladathelyzetbe nehezen volt hozható, a tevékenységeket gyakran 
félbehagyta, társaival elutasító volt. A fájdalom miatt a műtét előtti 
hónapokban szinte lábra sem állt, a műtét előtti gipszrögzítés miatt mozgása 
nagymértékben akadályozott volt.  

Ezzel szemben az egyensúlyában és a járásában elért javulásnak 
köszönhetően mozgása és személyisége is magabiztosabb lett. Míg a vízben 
addig csak állandó kézfogással tudott, és mert dolgozni, januárra teljesen 
önállóan közlekedett és végezte a feladatokat. Szabály- és feladattudata 
kialakult, társai irányába is nyitottabbá vált. 

 

Összességében elmondható, hogy a műtét és a mozgásrehabilitáció 
pozitív változást hozott a gyermek és a család életében. Valószínűleg a 
fejlesztések folytatásával újabb eredményeket érhetnek el a későbbiekben.  

A gyermek egész életében jelen lesz bizonyos tevékenységek 
akadályozottsága, de a további műtétek, a sokrétű fejlesztés és a támogató 
családi légkör biztosítja számára a további fejlődés és a teljes társadalmi 
beilleszkedés lehetőségét. Fontosnak tartjuk a későbbi fejlődése során is a 
felhasznált vizsgálatok időszakos megismétlését, valamint a fájdalom 
mérését és az életminőség vizsgálatát is. 
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Bevezetés 

 
A Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Szellő – EGYMI) 2016. 
szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között az Erasmus+ Program 
keretében egy, a Tempus Közalapítvány által támogatásban részesített 
innovációs pályázatot valósított meg az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
megbízásából egy angol (The Park School, Woking) és egy erdélyi 
(Sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola) partnerintézménnyel együtt. 
A program célja a Stereomedical háromdimenziós mozgáselemző és 
mozgásfejlesztő rendszer gyógypedagógiai alkalmazásának kidolgozása volt. 
Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a négy, időben szinkron működő 
sztereókamera (kamerapár) által rögzített, majd 3D tévén különböző 
nézőpontokból visszajátszott és 3D szemüveggel megtekintett valódi térbeli 
videó-felvételek milyen hatással vannak a fogyatékossággal élő (értelmi 
fogyatékos) gyermekek figyelmi szintjére és mozgás-fejlődésére. A 
szakemberek tapasztalatokat szereztek arról, hogy a rendszer hogyan 
vonható be ezen gyermekek esetében például a néptánc és latin tánc 
tanítása, gitárjáték (zene) oktatása, járástanítás, pszichomotoros fejlesztés, 
eséstan, gyurmázás vagy az írástanítás során. 

Az emberi agyban az idegrostok 40%-a látással kapcsolatos 
információkat szállít (Hutchins & Corbett, 1997). Így okkal feltételezhetjük, 
hogy bármely öröklött vagy szerzett agyi-idegrendszeri elváltozás, betegség, 
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sérülés kihat az emberi látórendszer működésére is, és együtt járhat a 
látórendszer működésének valamilyen zavarával. 

A látás, mint szenzoros modalitás számos szubmodalitást, alrendszert 
foglal magába. Például: színlátás, forma, mozgás, mélység (→térlátás, 
távolságészlelés). Ezek közül talán a legösszetettebb és egyben a 
„legrejtélyesebb” a térlátás, hiszen itt nemcsak szenzoros jelfeldolgozás 
történik a különböző látó agykérgi és kéreg alatti területeken, hanem a 

megfelelő valódi kétszemes térlátás kialakulásához elengedhetetlenül 
szükséges a két szem tökéletesen összehangolt, koordinált mozgatása is (pl. 
akkomodációs triász, agykérgi és agytörzsi tekintésközpontok). A szenzoros 
oldalon pedig találkozhatunk például: 

a.) az identikus pontok felismerésének problémájával (az agynak meg 
kell találnia a két szem közös, átfedő látóterében (~120º) elhelyezkedő 
tárgyakról a két szemmel kissé eltérő vetületben (→látószögelhajlás) 
leképzett bal és jobb képen az egyforma „eredetű” képpontokat, majd ezen 
pontok horizontális, x-tengely menti elvetülésének kiszámításával tudja a 
parallaxis-alapú térérzetet kialakítani); 

b.) a 2,5-dimenziós térlátással (perspektíva, árnyékolás); 
c.) az egyszemes térlátással (takarás, méret-ismeret, kontraszt-

csökkenés, textúra-grádiens). 
A valódi (nem 2,5-dimenziós és egyszemes) térlátás egy rendkívül 

komplex agyi tevékenység eredménye emberben, ami a következő agyi 
területek optimális működését kívánja meg: a.) szemek, látópálya, látókérgi 
területek; b.) agykérgi tekintésközpontok (szakkádikus és követő 
szemmozgás, akkomodáció, konvergencia); c.) jobb oldali fali, parietális 
agykéreg (relatív térérzékelő és térbeli kombinációs központ, az anticipáció 
és csel, valamint a vicc, azaz a mondatok és szavak speciális, a közvetlen 
jelentésen túlmutató „térbeli kapcsolatának” megértésének központja); d.) 
középagyi vertikális és rotációs, valamint hídi horizontális tekintésközpont; 
e.) járulékos látórendszer (terminális nukleuszok, melyek a szemmozgások 
optimális időpillanatban történő leállítását végzik); valamint f.) kisagy (a tér 
és idő abszolút, metrikus paraméterekkel kifejezhető jellemzőinek 
érzékelése (pl. időtartam, sebesség, gyorsulás, térbeli kiterjedés, térbeli 
pozíció, térízületi szögek)). 

A gyógypedagógiai programunk megvalósításának műszaki hátterét a 
részben a Testnevelési Egyetem ’Háromdimenziós Morfológiai és 
Mozgáselemzési Laboratóriumában’ kifejlesztett, 2008-tól szabadalmi 
bejelentéssel védett (ennek száma: P0800650), és 2015-től a balatonboglári 
Nemzeti Kézilabda Akadémián is felszerelt 5 megapixeles, full HD felbontású 
kamerapárokból álló 3-dimenziós térbeli felvevő, megjelenítő, 
mozgáselemző, mozgásfejlesztő és műtéti navigációs rendszer biztosította 
(→Stereomedical-rendszer; 7 pár kamera a Nemzeti Kézilabda Akadémián 
(1. ábra), 4 pár kamera a Szellő – EGYMI-ben a gyógypedagógiai 
programban (2. ábra)). 

A nézőpontonkénti 2, optikai tengelyével egymás felé konvergáló, 
átfedő látóteret is létrehozó kamerából álló kamerapár által rögzített bal és 
jobb kép vagy képsorozat (videó) egymáson elvetülve parallaxist hoz létre, 
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ami a képpontok x- és y-koordinátái mellett a mélységi (térbeli) z-koordináta 
adatait is tartalmazza: minél távolabb van két identikus pont egymástól, az 
agyunk annál hátrébb vagy előrébb helyezi el azt a térben a képpontoknak 
az optikai tengelyek metszéspontjához viszonyított helyzetétől függően 
(→inverz binokuláris diszparitás). Azaz nem arról van szó, hogy a fixált 
ponttól (tárgytól) távolabb eső képpontok mindkét szemben az éleslátás 
(fovea centralis) helyétől mediálisabban, a nazális retinafélre, míg a 
közelebbi képpontok laterálisabban, a temporális retinafélre vetülnek, mint 
a normál, kétszemes térlátás esetében (3.a. ábra), hanem a sztereóképpár 
identikus pontjai térben a két szem optikai tengelyére esnek, lehetővé téve 
a két szemből származó képek sokkal kiterjedtebb agyi összeolvasztását, és 
ezáltal a mélységélesség megnövelését. Másképp fogalmazva, normál 
térlátásnál egy tárgyról, személyről van két vetület, míg a sztereoszkópos 
térbeli látványnál eleve két eltérő képünk van minden tárgyról, személyről, 
de azok egy vetületi rendszert képeznek (3.b. ábra). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. ábra: Valódi térbeli (3D) videó rögzítésére alkalmas kamerapárok szemből (A) és 

hátulnézetből (B) a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
2. ábra: A saját fejlesztésű 3D sztereókamera egyik oldali tagjának belső felépítése a 

négy, online távvezérelt mikromotorral (*), melyek pixel-pontos beállítást tesznek 
lehetővé a kamerák 3 tengely körül és 1 tengely mentén történő mozgatásával (A). A 
Szellő – EGYMI tantermében felszerelt 4 kamerapár elhelyezése, vetületi rendszere, 

valamint a 3D TV helyzetének és a hasznos munkaterületnek (piros négyszög) sematikus 
ábrázolása (B). 

 



158 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. ábra: A normál (A) és a sztereoszkópos térlátás (B) vetületi rendszerének 
összehasonlítása. 

 
Az elvetülés mértékének pontos leképezéséhez elengedhetetlenül 

szükséges a kamerapárok tagjainak az egyidejű, szinkron működése, melyet 
egy központi szinkronjel biztosít és tart 5 milliomod másodpercen belül mind 
az egyes kamerapárok bal és jobb tagjára, mind a térbeli jelenet pontos 
rekonstrukciójához szükséges összes kamera együttes működésére 
vonatkozóan. Ha ez „sérül” és a kamerapár egyik tagja siet vagy késik a 
másikhoz képest, akkor a bal és jobb kép identikus pontjai eltérő fázisban 
(távolabb vagy közelebb) kerülnek rögzítésre egymáshoz képest, és így 
például egy labda eldobásakor a labda képe jóval hátrébb vagy előrébb 
jelenik meg térben az agyunkban a sztereóvetület miatt, mint maga a labdát 
eldobó kéz térbeli képe. 

A Julesz Béla által a 60’-as években kifejlesztett, majd az 1971-ben 

megjelent könyvében részletesen bemutatott random-dot sztereogramok 
egyértelműen bebizonyították, hogy az emberi agy tud sztereoszkópos 
térbeli látványt létrehozni anélkül is, hogy a látott kép bármilyen felismerhető 
tárgyat, formát, kontúrt tartalmazna (Julesz, 1971). A random-dot 

sztereogramban véletlenszerűen generált fekete-fehér pontok egyforma 
mintázatát látjuk a bal és jobb képen (duplikált kép), annyi különbséggel, 
hogy az egyik oldali képen a kép egy kis részletét kivágva és az X-tengely 
mentén (horizontálisan) eltolva elvetülést, mesterséges binokuláris 
diszparitást hozunk létre. Ezt követően, sztereoszkóppal megtekintve – 
gyakorlottabbak akár szabad szemmel is, kicsit „elbambulva” – az eltolt 

részlet a háttér előtt kiemelkedve közelebb (ha a másik kép felé toltuk a 
kivágott képrészletet) vagy mögött lebegve távolabb (ha a kivágott 
képrészletet messzebb toltuk a másik képtől) valódi sztereoszkópos térbeli 
látványként jelenik meg az agyunkban (4. ábra — elsőre, szabad szemmel 
nézve kicsit nehéz). 
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4. ábra: Random-dot (randompont) sztereogram (készítette: Dr. Páli Jenő), melynek fölső 
felében a kivágott és eltolt téglalapot térben a kép mögött, míg az alsó felében a kép előtt 

látjuk. 

A randompont sztereogramnak azért volt óriási jelentősége, mert 
először bizonyította be azt, hogy létezik tiszta, autonóm sztereoszkópos 
térlátás a monokulárisan felismerhető képek agykérgi elemzése nélkül, 
perspektíva nélkül, vagy bármilyen más 1 vagy 2 szemes térlátási kulcs 
nélkül is. (Az egyszemes térlátási kulcsok kizárása miatt használják a 
legtöbb, különféle típusú térlátás tesztben a randompont sztereogramot.) Ezt 

a jelenséget vettük alapul mi is az értelmi fogyatékos gyerekek tudatához 
való „eljutásban” a sérült vagy alulműködő agykéreg sztereoszkópos térbeli 
látvány által történő megkerülésével a mozgásuk, gondolkodásuk, 

térérzékelésük, egyensúlyérzetük fejlesztése során. 
Jelen gyógypedagógiai programunkban tehát arra a kérdésre kerestük 

a választ, hogy miként reagálnak a tanulásban és értelmileg akadályozott 
tanulók a valódi háromdimenziós térbeli látványra oktatási környezetben. 
Számos kutatás bizonyítja ugyanis, hogy a mai Z generációs gyerekek 
számára az audiovizuális eszközök és az információ- és 

kommunikációtechnológia (IKT) nyújtotta tartalmak jelenléte sokkal 
komfortosabb oktatási környezetet teremtenek, mint a hagyományos iskolai 
módszerek (Jukes, McCain, Crockett, Prensky, 2010; Molnár, 2011). A 
korábbi saját tapasztalataink sportolók és felnőtt személyek esetében is 

meglehetősen pozitívnak bizonyultak a 3-dimenziós rendszer használatával 
kapcsolatban, ezért a saját mozgás térbeli visszanézése, megfigyelése, 
illetve a figyelem és a motiváció szintjének emelkedése együtt azt vetítették 
előre, hogy a mozgáskorrekció magasabb szinten valósulhat meg e rendszer 
segítségével, mint a hagyományosnak tekinthető ’bemutatás – bemutattatás 
– szóbeli magyarázat’ útján. Mivel a 3D képi megjelenítő rendszerrel eddig 
sajátos nevelési igényű gyermekek oktatására még nem került sor, 
megfigyeléseink és eredményeink az első tapasztalatoknak tekinthetők e 
területen. 

Ennek megfelelően, a programban résztvevő három iskolában, az 
eddig alkalmazott gyógypedagógiai módszereket kiegészítve, az órai 
foglalkozások értékelését a gyerekek valódi térbeli (sztereóvideókamerák 
segítségével több nézőpontból rögzített) felvételeken végezték el 
gyógypedagógus segítségével, közreműködésével. Különböző típusú 
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mozgások vizsgálata történt meg: néptánc tanítása, pszichomotoros 
fejlesztés (reflex-gátlás és a helyes mozgásminták kialakítása), járástanítás 
(járáskép harmonizálása és a téri tájékozódó képesség javítása), helyes 

eséstechnikák oktatása /Budapest, Szellő – EGYMI/; gitártanítás, írástanítás 
/Woking, The Park School/; latin tánc tanítása, gyurmázás 
/Sepsiszentgyörgy, Speciális Általános Iskola/. 

Mindhárom projektpartner fél-fél évre kapta meg a 3D rendszert, 
telepítette saját intézményi környezetében és egy előzetes, a sztereoszkópos 
térlátási képességet vizsgáló felmérést követően a felmérés alapján 
meghatározott gyerekpopuláció bevonásával (homogén párok kialakítása a 
2D-s és 3D-s csoportokba) dolgozta ki a megfelelő módszertant és 
bonyolította le gyógypedagógiai programját. A Szellő – EGYMI iskolában 
kifejlesztett Páli–Stuber-féle funkcionális sztereoszkópos térlátás teszttel 
(→Szellő-teszt vagy labda teszt) elvégzett felmérésre azért volt szükség, 
hogy eleve kizárhassuk a csoportba (homogén párokba) kerülésből azokat, 
akiknek nem megfelelő a térlátásuk, és így a tervezett gyógypedagógiai 
programok inadekvátak számukra. Mind a 2D-s, mind a 3D-s csoportba 
került tanulók mindkét szemükkel jól láttak, nem küzdöttek tompalátással 
vagy szemdominancia-problémával, és a térlátás teszt 10 ábrájából 
(sztereogramok) az alapvető sztereoszkópos térlátási képességeket vizsgáló 
első 5 ábrát is hibátlanul teljesítették és helyesen értelmezték. 

Saját térlátás teszt kidolgozását az indokolta, hogy a már meglévő, 
ismert térlátás tesztekkel nagyon nehéz részletesen felmérni a tanulásban 
és értelmileg akadályozott tanulókat, és így információt kapni arról, hogy ők 
vajon hogyan látják az őket körülvevő teret, amelyben élniük, mozogniuk 
kell. Paudel, Leat, Adhikari, Woodhouse és Shrestha (2010) írják például 
közleményükben, hogy ugyan megpróbálták az egyik ismert térlátás tesztet 
(Lang Stereo test) elvégezni ilyen gyerekeken, de mivel azok nem értették 
meg a feladatot, így abba kellett hagyniuk a felmérést. Ezért hoztuk létre a 
projekt keretén belül a saját térlátás tesztünket, elsősorban az értelmi 
fogyatékos tanulók vizsgálatára. 

A gyógypedagógiai projektet alkotó 8 részterület közül – melyekről egy 
részletes módszertani szakkönyv kerül 2019 év végén kiadásra a pályázat 
teljesítésének egyik indikátoraként – a magyar néptánc tanításának 
mozgásprogramját és eredményeit mutatjuk be részletesebben, valamint a 
járástanítás csoportból egy kvantitatív térbeli mozgáselemzést adunk közre 
példaként az alábbiakban. 
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Anyag és Módszer 
 
A homogén párok kialakításának szempontjai, a 2D-s és 3D-s csoport 

 

A Szellő – EGYMI-ben a homogén párokról a projekt szakmai 
megvalósításába bevont kollégák közösen döntöttek, kialakításukat 
konszenzus övezte. 4 tanuló került a 2D-s néptánccsoportba (2 fiú, 2 lány), 
4 tanuló pedig a 3D-s tánccsoportba (2 fiú, 2 lány). A tanulók életkora 12 és 
15,5 év között volt. A homogén párok kialakításánál figyelembe vett 

szempontok, indikátorok: 
I. Életkor: Célkitűzés volt, hogy a homogén párok tagjai közötti életkor-
különbség ne legyen nagyobb, mint 2 év. A néptánccsoportok esetében az 
összeállított 2D-3D párok életkor-különbsége átlagosan 1,1 ± 0,9 év volt. 
II. Fogyatékossági típus: a kiválasztott tanulók a Betegségek Nemzetközi 
Osztályozása (BNO-10) alapján egy fogyatékossági típussal és két zavarral 
rendelkeztek: 
– kevert specifikus fejlődési zavarok (F83-as BNO kód), 
– enyhe értelmi fogyatékosság (F70) és 
– iskolai készségek nem-meghatározott zavara /figyelemzavar/ (F81.9). 
A tanulási-, készség- és képességfejlesztési csoportképzés szempontjából fontos 
volt, hogy az érintett csoportok tagjai egyaránt tanulásban akadályozott tanulók 
legyenek, illetve az erősségeik is tartalmazzanak közös elemeket, amelyekre a 
későbbiek során építeni lehetett. Beválasztási kritérium volt az enyhe értelmi 
fogyatékosság és az azzal együtt járó tipikus tanulási zavarok jelenléte. 
III. Szenzoros teszt eredmények: A Szellő – EGYMI-ben Székely Zsuzsa, 
Szlaukó Bernadett, valamint Popol Beáta és Póth Zsuzsanna összeállítottak egy 
speciális, az idegrendszer érését, érettségét vizsgáló tesztet a meglévő szenzoros 
tesztekből és saját feladatokból válogatva (ennek részletes leírását és 
kiértékelését a támogatott projekt már említett módszertani szakkönyvének egy 
önálló fejezete tartalmazza). A teszt az idegrendszer érettségét vizsgálta, neuro- 
és szenzomotoros vizsgálatokat tartalmazott, és a tanulásban akadályozott 
tanulóknál segített megérteni az eltérő tanulás és/vagy viselkedés okait. A 
szenzoros tesztre adható maximális pontszám 128 volt. Célkitűzés volt, hogy 
a teszt alapján homogén párokba rendezett tanulók teszten elért eredményei 
között a különbség ne haladja meg a 10 pontot. A néptánc csoportban kialakításra 
került homogén párok tagjai közötti eltérés végül átlagosan 4 ± 2,7 pont volt, 
ami nagyon erős azonosságot jelentett a tanulók között e tekintetben. A 
szenzoros teszt eredménye a 2D-s csoport tagjai esetében átlagosan 99,5 ± 12,5 
volt, míg a 3D-s csoport tagjainál 95,5 ± 12,4. A különbség nem volt szignifikáns 
(p>>0,05 (2 mintás t-próba, Instat szoftver)). 

 

A tanulók részvétele a néptánc foglalkozásokon 
 

A néptánc programban összesen 17 tanóra (45 perces) lett megtartva 
10 foglalkozási napon, legtöbbször egymást követően a 2D-s és 3D-s 

csoportnak. A 2D-s csoport tanulói átlagosan 7,4 foglalkozáson vettek részt, 
míg a 3D-s csoport tanulói 7,6 foglalkozáson. Elmondható tehát, hogy a két 
csoport tanulói kiegyensúlyozottan és azonos mértékben részesültek a 
foglalkozásokban. A 2D-s csoport tagjai a kamerapároknak csak az egyik – 
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bal – oldali képét tekinthették meg a 3D TV-n, mintha csak egy normál képet 
néztek volna. A 3D-s csoport tagjainak viszont a kamerapárok mindkét oldali 
– bal és jobb – képe is megjelent a 3D TV-n, amit sztereoszkóppal 
(cirkulárisan polarizált 3D-szemüveggel) néztek meg. A háromdimenziós 
képfelvevő és képmegjelenítő rendszer az élőkép két perces késleltetésével 
működött. Ez azt jelentette, hogy két percig tartott egy feladat végrehajtása, 
majd két percen keresztül volt lehetőség arra, hogy minden diák 
megnézhesse, visszanézhesse síkbeli vagy térbeli felvételen saját mozgását. 

Közben – mindkét csoportban – a foglalkozást vezető tanár – Molnár Sándor 
– együtt nézte a késleltetett élőképet a tanulókkal, és javította a hibákat, 
illetve kiemelte a jó végrehajtásokat. 

A néptánc programba a Nyugati (Dunai) dialektushoz tartozó Sárköz 
tájegység ugrós tánctípusát választottuk ki, ami a könnyebben 
elsajátítható táncok közé tartozik. Az ugrós régies táncfajta; férfiszóló, 
páros, csoportos és csak nők által járt formákban is ismert; jellegzetes kelet-
dunántúli formája a csillagalakban való összefogódzás (Ugrós táncok, é.n.). 
A tánchoz kapcsolódó dallamkincsben a régi stílusú népdalok dominálnak. Az 
ugrós táncok szerkezete főként tá és ti-ti ritmusokból tevődik össze, 
egyszerűbb lépések és ugrások különböző kombinációjából állnak a figurák. 
Az ugrós táncok tanítása során azokat a koordinációs mintákat sajátították 
el a gyerekek, amelyek felhasználásával később összetettebb figurákat is 
könnyebben meg lehet tanulni. A sárközi ugrós figurák közül hét 
táncmotívum előkészítése valósult meg a programban. Az oktatás-

módszertan lényege az volt, hogy először a mozdulatok ritmusát tanítottuk 
meg (bázisritmus), majd ezt követően a figurák támasztékszerkezete 
következett (ugróiskola: Bal-Bal-Páros-Jobb-Jobb-Páros, Bal-Jobb-Páros-
Jobb-Bal-Páros). Miután a tanulók a súlyláb mozgását elsajátították, a feladat 
végrehajtása közben végzett gesztusláb (a levegőben lévő láb) egyidejű 
mozgását kellett megtanulniuk, például a talajon kifeszített kötél fölött egy 
lábon ugrás közben a másik láb különböző irányú mozgásainak gyakorlása. 
A tanórák során állandó feladatként jelentkezett a höcögő motívum, a lép-

zár motívum (egyes csárdás) és a háromugrós (cifra motívum) tanításának 
gyakorlata is. 
 
A bemeneti és kimeneti teljesítmény értékelésének módja 

 
Öt olyan táncmotívumot határoztunk meg, amelyet mind a 2D-s, mind a 3D-

s csoport tanulói a mozgásprogram megkezdése előtt és befejezése után is 
végrehajtottak. Molnár Sándor, a néptánc program felelőse végezte a 

felméréseket és – szükség esetén térbeli videó-elemzés segítségével – 
pontozta az öt motívum kivitelezésének minőségét egy előre meghatározott 
kritériumrendszer alapján. A kiértékelt feladatok a következők voltak: a.) 
térd hajlítás-nyújtás (az összes adható pontszám a feladatra 3 pont volt); 
b.) ti-ti-tá ugrás páros lábon, tapssal (4 pont); c.) háromugrós motívum 
helyben (cifra, 4 pont); d.) háromugrós motívum (cifra), haladással kötél 
fölött (3 pont) és e.) egyes csárdás (4 pont). Mindösszesen a teljes 

felmérésre 18 pont volt adható. Minden tanuló esetében az 5 feladat 
végrehajtásáról kaptunk 1-1 összpontszámot a program elején és végén. Ez 
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megmutatta, hogy melyik tanuló, illetve melyik csoport (2D-s vs. 3D-s) 

milyen mértékben tudta elsajátítani a vizsgált feladatokat; az elsajátítás 
mértékének esetleges különbözőségéből pedig a háromdimenziós látvány és 
a hagyományos 2D-s TV kép mozgásfejlődésre és mozgásjavításra gyakorolt 
eltérő hatására következtethettünk. 
 

Eredmények és Megbeszélés 
 

Általános megfigyelések a 3D rendszer használatával kapcsolatban 
 

Mindhárom projekthelyszínen, minden rész-programban általános 
tapasztalat volt az, hogy a gyerekek figyelmi szintje és motiválhatósága 

lényegesen magasabb volt a 3D-s csoportokban, mint a 2D-s csoportok 
esetén. A nagy méretű és jó minőségű 3D TV (LG UHD TV, 49 col, 4K 
felbontás), a cirkulárisan polarizált sztereószemüveg és a térbeli videók 
látványa önmagukban is nagy érdeklődést és lelkesedést váltottak ki a 
diákok körében. Még akkor is, ha nem történt semmilyen értékelhető 
esemény, cselekvés a videókon, csak az üres tantermet nézték térben. A 
sztereoszkópos térbeli látvány hatására az óravezetés hatékonysága 
jelentősen megnőtt. Ezzel szemben az ugyanazon 3D TV hagyományos TV-
képét néző 2D-s csoportban a TV képe már önmagában nem jelentett egy 
idő után semmiféle extra impulzust. Ez nagyon megnehezítette a munkát e 
csoportban. Az élőkép 2 perces késleltetése itt sokszor kínzóan hosszúnak 
tűnt. Ugyanakkor ilyen jelenségről nem lehetett beszámolni a 3D-s 
csoportnál. A gyerekek a 3D képet sokkal tovább nézték, mint a 2D képet a 
2D-s csoportban. Ez azt is jelentette, hogy a két perces időintervallum során 
sokkal előbb eljött az a pillanat a 2D-s csoportban, amikor a gyerekekre rá 
kellett szólni, hogy nézzék a TV-t, mint a 3D-s csoportban. 

A 3D-s csoportban az idő előrehaladtával egyre intenzívebben 
reflektáltak a gyerekek a térbeli látványra, és gyorsabban haladtak a 
különböző táncfigurák elsajátításában, mint a 2D-s csoport tagjai. Sőt, az 
utolsó megtartott 3D néptánc-foglalkozáson a diákok lelkesen, maguktól, a 
tanár aktív közreműködése nélkül javították ki saját mozgásuk hibáit a 2 
perces visszanézések során. Az oktatási program végére tehát a 

gyerekek teljes mértékben megszokták a térbeli látványt és 
produktívan tudták használni a 3D technika adta lehetőséget. 
Összességében elmondható, hogy a háromdimenziós látvány sokkal 
érdekesebb és effektívebb volt számukra, mint ugyanazon TV sima, 

hagyományos, síkbeli, kétdimenziós képe. 
A 3D képi megjelenítő rendszer képes volt arra is, hogy mind a négy 

kamerapár nézetét egyszerre jelenítse meg a 3D TV-n, annak négy részre 
osztásával (→’four view’ üzemmód). Ez az elrendezés azonban tanulóink 
számára nehezen volt megszokható, zavarónak hatott. A tanulók nagyon 
nehezen értették meg és kezelték a négy pár kamerakép egyidejű 
megtekintését. Számukra ez egy „kusza” megjelenítési forma volt. 
Elképzelhető, hogy az intellektuális képességzavarban nem érintett diákok 

esetében ez jól működhet, viszont ilyen rövid idő alatt tanítványaink ezt nem 
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tudták elsajátítani. Ezért inkább egy kamerapár nézetét nézték teljes 
képernyőn a 3D TV-n (→’full view’ üzemmód). 
 

A tanulók bemeneti és kimeneti teljesítményének értékelése az 5 felmért 
táncfigura tekintetében a tánccsoportban 

 
A mozgásprogram megkezdése előtt az 5 táncfigura kivitelezésére a 

2D-s csoport tagjai átlagosan 7,5 ± 2,6 pontot, míg a 3D-s csoport tagjai 
10,3 ± 3,9 pontot kaptak. A különbség nem volt szignifikáns (p>0,05 (2 

mintás t-próba)). A program végére mindkét csoport fejlődött, a változás 
mértéke statisztikailag szignifikáns volt: a 2D-s csoport esetében 7,5 ± 2,6-

ról 10,0 ± 3,6-ra (p<0,05), míg a 3D-s csoportnál 10,3 ± 3,9-ről 15,3 ± 3,4-
re (p<0,01) nőtt a táncfigurák kivitelezésére adott pontok átlagos értéke 
(páros t-próba, Instat szoftver)). Ha összehasonlítjuk a 2D-s és 3D-s csoport 

tagjai által a táncfigurák kivitelezésére kapott pontértékek átlagait a 
mozgásfejlesztési program végén, akkor azt találjuk, hogy bár a különbség 
megközelíti a szignifikáns különbség megállapításához szükséges szintet, de 
azt nem éri el, így a két csoport közötti különbség a mozgásprogram végén 
sem volt szignifikáns (p>0,05 (2 mintás t-próba)). 

Ha részletesen, az egyes gyerekekre lebontva nézzük meg az 

eredményeket, akkor a fejlesztő foglalkozás megítélése szempontjából 
fontos megállapítani azt a tényt, hogy minden résztvevő tanuló fejlődött a 
kiindulási állapotához képest. Tehát az egyes csoportok eredményében nem 
egy-egy kiemelkedő képességű tanuló egyedüli teljesítménye érhető tetten, 
hanem kiegyensúlyozott teljesítménynövekedést látunk. A 2D-s csoportban 
1-3 pont között fejlődtek a gyerekek, míg a 3D-s csoportban 4-6 pont között 
(5. ábra). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. ábra: A táncfigura teszt felmérési eredményei a 2D-s (A) és 3D-s csoport (B) diákjainál 
(D1-D4) a mozgásprogram megkezdése előtt (pre-teszt) és befejezése után (poszt-teszt). 

A tesztre maximálisan 18 pont volt adható. 
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A járás kvalitatív és kvantitatív térbeli mozgáselemzése 

 
A Stereomedical rendszerrel egy mozgáselemzés végezhető tisztán 

kvalitatív módon, a visszajátszott 3D kép vagy videó sztereoszkóppal (pl. 
polarizációs szemüveg) történő megtekintésével. Már ebből is számos 
következtetést lehet levonni, különösen, ha több nézőpontból körüljárható 
jelenet formájában áll rendelkezésünkre a térbeli felvétel (→multipack 

formátum). A térbeli videók megtekintése, visszanézése során a tanulók is 
adekvát reflexiókat tettek saját mozgásukkal kapcsolatban. Például: „Nem 
húztam ki magam.”; „Előre kellett volna nézni.”; „A vállamat nem jól 
tartottam.” 

Lehetőség van azonban arra is, hogy a 3D felvételt kvantitatív módon 
elemezzük. Ehhez először nézőpontonként képkockákra (fuzionált bal-jobb 

képpárokra) kell bontani a térbeli videó-felvételt, amiken egy virtuális térbeli 
kurzor mozgatásával képkockánként sztereo-fotogrammetriai méréseket 
végezve egy térbeli mérőpont-halmaz adatait (x-, y- és z-koordinátáit) 
kapjuk meg a mérőpontok kép-párokra történő lerakásával. Ezekből a 
háromdimenziós mérőpontokból térbeli görbesereg, illetve különböző 
grafikai felületek, például vonalhálók (háromszög vagy négyszög) vagy 
fotorealisztikus árnyékolt szoborszerű borítófelületek hozhatók létre, melyek 
akár térben megforgathatók is a mozgás szerkezetének mélyebb 
megismerése céljából. Sőt, időben változó animált mozgó borítófelületek is 
készíthetők, ami által a felületek egyes pontjainak térbeli pályája és a 
felületek térbeli változása, azaz a mozgás dinamikája matematikailag 
elemezhetővé és modellezhetővé válik. 

A járás térbeli elemzésekor a következő anatómiai pontokat jelöltük 
meg a képkockákra bontott térbeli videófelvételen: a.) trochanter major, b.) 
caput fibulae, c.) malleolus lateralis, d.) caput ossis metatarsalis V. Ezekre 

az anatómiai pontokra utólagosan, a térbeli mérőrendszer segítségével 
helyeztük rá a mérőpontokat és kötöttük azokat össze egymással (6. ábra). 
A mozgás elemzésekor sem passzív, sem aktív markert nem használtunk. Az 

összetartozó bal és jobb képekre helyezett mérőpont-halmazokat 
képkockánként elmentettük. Az egymást követő képkockákon az azonos 
anatómiai pontokra helyezett mérőpontok távolsága egyenes arányban állt a 
kivitelezett mozgás sebességével: minél nagyobb volt a távolság két 
mérőpont között, annál gyorsabban zajlott le a mozgás (6. ábra). Tekintettel 
arra, hogy a jelenlegi technikai körülmények között másodpercenként 30 
képkocka (frame) felvétele történt meg nagy felbontással a kamerákkal 
(frame rate = 30 fps), azaz 33 milliszekundumonként keletkezett egy kép, 
két egymást követő képkocka esetén a változás / mozgás dinamikája (pl. 
sebesség, gyorsulás) pontosan kiszámítható. 

Mind az eredeti térbeli videófelvétel, mind a mozgás térbeli mérőpont-
halmaza (és a később ebből készített borítófelület) bármilyen sztereoszkópos 
térbeli bemutató rendszerrel valódi térbeli látványként megjeleníthető külön-

külön vagy együttesen is. Amennyiben rendelkezésünkre áll egy 3D televízió, 
akkor a bal-jobb képpárok és mérőpont-párok pixel-soronként felváltva 
betölthetők a 3D TV monitorjára (interlaced megjelenítés), ahol az egymást 
követő pixel-sorok által kibocsátott fény cirkuláris (körkörös) polarizációja 
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ellentétes irányú és ezért egy cirkulárisan polarizált sztereoszkóp 
(szemüveg) segítségével elérhető, hogy az egyik szembe csak az egyik kép 
(az azonos cirkuláris polarizációjú minden második pixel-sorból származó 
kép) kerüljön, míg a másik szembe a másik kép, ami a sztereoszkópos térbeli 
látvány kialakulásának alapfeltétele. 

Amennyiben nem rendelkezünk 3D TV-vel, a bal és a jobb kép izolált 
megjelenítéséhez használhatunk egymásra merőleges, a függőlegeshez 
képest 45 fokban elforgatott lineáris polarizációs szűrős rendszereket is, 
például két vetítőt (projektort) vagy két, derékszögben elrendezett és 
féligáteresztő tükörrel elválasztott, polarizációs szűrővel fedett asztali 
monitort ― a megtekintéshez pedig lineárisan polarizált szemüveget. 

A legegyszerűbb módja a térbeli látvány megjelenítésének azonban a 
piros-kék anaglyph technika. Ekkor a forrás képpárokat vagy videópárokat 
is ennek megfelelően konvertálni kell, ami gyakran az eredeti színek 
elvesztésével jár, ugyanakkor a térbeli látvány bármely képernyőn, 
monitoron vagy akár papírlapra kinyomtatva is jól láthatóvá válik. Például 
kis gyakorlással a járás térbeli rekonstrukciója a 6. ábrán térben jól látható 
szabványos piros-kék szemüveg segítségével. Célszerű azonban előtte a 7. 

ábrán látható 3D képeken gyakorolni a szemüveggel, hogy könnyebben 
megszokja a szemünk a piros-kék megjelenítést. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. ábra: A járás térbeli rekonstrukciója képkockánként összekötött 3D mérőpontok 
segítségével, Gáspár Borbála mérése alapján (Gáspár, 2019). /Piros-kék szemüveggel 

térben megtekinthető kép!/ 
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7. ábra: Anaglyph gyakorló térbeli képek a piros-kék szemüveggel való meg-tekintés és a 

térbeli látvány kialakulásának elősegítésére: nyaki vénákat és 

a hónaljárok ereit szemléltető anatómiai preparátum (Gellért-féle viaszos technika) (bal 
oldali kép), valamint a koponyaalap alulnézetből (jobb oldali 

kép) — Dr. Stuber István fényképei. /Piros-kék szemüveggel térben megtekinthető 
kép! Minél nagyobb nagyítás ajánlott!/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. ábra: Mozgó emberi alak elhelyezése a külső (statikus) térben Gáspár Borbála rajza 
alapján (Gáspár, 2019). /Piros-kék szemüveggel térben látható kép!/ 
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Az egész testet elhelyezhetjük egy külső (statikus) térbeli koordináta 
rendszerben is (8. ábra). Jól látható e térben piros-kék szemüveggel az 
előreszegett fejtartás, az enyhén protrakcióban levő vállak és a befelé fordult 
térdek. 

A kamerapárok szemszögéből nézett kamera-vetületi tér viszont 
görbült, úgynevezett ’izodiszpár felületek’ formájában, hagymahéj-szerűen 
keresztezi, „szeleteli fel” a külső statikus teret (9.a. ábra). Ezt a 3D tér 
kalibrációjánál is figyelembe kell venni a térbeli mérés során. A kamerapárok 
egy adott bázistávolságához és parallaxis-szögéhez tartozó 
kameraegyezőségi pontjai alkotják a ’digitális horopter’-t (9.b. ábra), ami a 

3D TV képernyő síkjának szintjében jelenik meg térben. A valódi horoptertől 
való eltérése hozza létre a gyakran megfigyelhető tértorzulást. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. ábra: Egy, jobb (J) és bal (B) kamerából álló sztereókamera (kék nyíl) adott 
bázistávolság és parallaxis szög mellett (A) kerülőbóják segítségével kirajzolható 

horizontális ’digitális horopterje’, a sárga nyíllal jelölt magasságban (B) a balatonboglári 
Urányi kézilabda csarnokban. 

 

 

Következtetések 

 
Jelen gyógypedagógiai programban azzal kapcsolatban gyűjtöttünk 

tapasztalatokat, hogy a valódi háromdimenziós térbeli látvány miként járul 
hozzá tanulóink mozgásfejlődéséhez. Összességében elmondható, hogy a 
sztereoszkópos térbeli látvány egyértelműen pozitív hatással volt a 
diákokra a 3D-s tánccsoportban. A térbeli felvételek inspirálóan hatottak 
rájuk, figyelmük és motivációs szintjük emelkedését okozva. A térbeli kép, 
mint „vivőanyag” kifejezetten előnyös volt számukra, míg a hagyományos 2-

dimenziós kép ezt a funkciót nem tudta betölteni. Természetesen a 
háromdimenziós látvány önmagában nem mindenható, és nem is oldja meg 
a tanulóknál tapasztalt gondokat. Viszont az eddigiekben ismertetett adatok 
és megfigyelések azt mutatták, hogy hozzájárult a tanulók 
mozgásfejlődéséhez. Nehézséget jelentett ugyanakkor a nemzetközi 
konzorciumban megvalósult gyógypedagógiai program feszített időbeli 
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kerete, ami fél-fél év terjedelmet engedett meg egy-egy projekthelyszínen 
2-4 különböző mozgásprogram lebonyolítására és az ezekhez szükséges 
fejlesztések megvalósítására. Munkánkat ezért egyfajta elő-vizsgálatnak, 
pilot programnak tekintjük mind az oktatás-módszertani, mind a hardveres-

szoftveres fejlesztések terén, amivel megteremtettük egy sokkal 
részletesebb és nagyobb elemszámú vizsgálat alapját és kereteit. 

Tapasztalatainkat összegezve ezért azt mondhatjuk, hogy a.) egy 
módszertanilag jól felépített tanóra, b.) a sztereoszkópos valódi 
háromdimenziós látvány, valamint c.) a 3D képmegjelenítő szoftver 
funkcióinak változatos használata együtt képesek lehetnek arra, hogy 
jelentős hatékonyságnövekedést lehessen elérni a gyerekek mozgásnevelés 
foglalkozásain. 

A 3D képi megjelenítő, mozgáselemző és mozgásfejlesztő rendszer 
egyik erőssége az, hogy a teljes testfelületről, annak minden pontjáról (és 
az egész térbeli, akár többszereplős jelenetről) őriz meg több nézőpontból 
rögzített információt, nem csak egy-egy kiemelt, passzív vagy aktív 
markerrel megjelölt pontról. Emiatt később bármilyen megismételt vagy 
további vizsgálat, mérés elvégezhető a rögzített térbeli videókon, hiszen a 
teljes információ-tartalommal bíró eredeti törzsanyag mindig rendelkezésre 
áll. A Stereomedical 3D rendszer továbbá jól kombinálható más ismert, 
marker alapú mérő- és mozgáselemző rendszerrel (pl. Vicon, OptiTrack, 
egyéb MoCap-rendszerek). 

A kamerapárok parallaxis-szögének és a bal és jobb kamera 
bázistávolságának változtatásával a 3D rendszer könnyen az adott 
körülményekhez adaptálható, bármilyen helyszínen használható, például egy 

sport-csarnokban, uszodában, tanteremben, zenestúdióban vagy akár egy 
asztallapon a kézírás térbeli elemzése során. Használatához semmilyen 
speciális körülmény, követelmény, mozgásvizsgáló laboratórium nem 
szükséges, szabadon mobilizálható. 
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Bevezetés 

 
Az utóbbi évek kutatásai ráirányítják a figyelmet a zenetanulás és az 

olvasás, szövegértés közötti összefüggésre. Több vizsgálat is igazolta, hogy 
a zenetanulásnak pozitív transzferhatása van az olvasás elsajátítására (lásd 
például Janurik, 2008; Janurik, Antal-Lundström és Józsa, 2018 
áttekintését). A téma nemzetközi fajsúlyossága ellenére alig voltak korábbi 
hazai kutatások ezen a területen, ilyen irányú magyar gyógypedagógiai 
vizsgálatokat még nem végeztek. Jelen tanulmányunkban ezt a hiányt 
próbáljuk enyhíteni. Azt vizsgáljuk, hogy milyen a tanulásban akadályozott 
gyermekek szövegértő olvasásának és zenei észlelésének a fejlettsége, 
elemezzük továbbá, hogy van-e összefüggés a szövegértő olvasás és a zenei 
észlelés között ebben az atipikus fejlődésű magyar mintában. Vizsgálatunk 
az első hazai empirikus adatokkal szolgál ezen a területen tanulásban 

akadályozott gyermekek körében. Az elméleti jellegű konklúzió mellett az 
eredmények gyakorlati hasznosítási lehetőségeire is rámutatunk.  

Tanulmányunk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 47. 
Országos Szakmai Konferenciáján, Gárdonyban elhangzott előadásunk írott 
változata. Ez a munka rövidített, átdolgozott változata egyik korábbi 
tanulmányunknak (lásd Földi, Szabó, Mucsiné Erdei és Józsa, 2019).  
 
A zenei észlelés 
 

A kutatók a zenei képességek rendszerezéséhez többféle modellt 
hoztak létre, melyek egybecsengenek abból a szempontból, hogy több 
képesség egyidejű meglétét feltételezik. E képességek alapját a zenei 
észlelés képezi, ami lehetővé teszi a zene értelmezését a különböző kognitív 
feldolgozási folyamatok által. Fejlődését a gyermek környezete, adottságai 
és az oktatás egyaránt befolyásolja (Surján, 2016). Gembris meghatározása 
szerint a zenei kompetencia faktorai a hangszeres- és éneklési képességek, 
a zenespecifikus kognitív folyamatok, az érzelmi és zenei tapasztalatok, a 
motiváció, a zenei preferenciák, attitűdök és érdeklődés (Gembris, 1997). 
Moles (idézi Janurik, 2008) a zene alkotóelemeinek öt dimenzióját 
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különböztette meg: ritmus, dinamika, melódia, hangszín és harmónia. 
Ezeket a dimenziókat a hangok általános tulajdonságai alapján határozta 
meg: időtartam, magasság és intenzitás. A dimenziók a hangok egyes 
elemeiből, valamint ezek kombinációiból alakulnak ki. A ritmus a hangok 
időtartam alapján történő viszonyítása. Jellemzője, hogy hierarchikusan 
szerveződik, a csoportosításon és a metrumon alapul. A dinamika az időben 
végbemenő hangerősség változása. A dallam vagy melódia egy szekvenciális 
szerveződés, amely a hangok szerveződésének szabályszerűségeire épül 
(Janurik, 2008). A felhangok erőssége és minősége adja meg a hangszínt, 
amit a hangkezdet és a hangvégződés, illetve a hang burkológörbéje 
befolyásol. A hangoknak csak a magasság alapján történő egymás mellé 
rendelése a harmónia. 

 
 

A zenetanulás fejlesztő hatása 
 

A zenetanulás és a hangszeres játék magas rendű kognitív 
folyamatokat igényel, az agyban olyan neurológiai változásokat eredményez, 
amely egész életére hatással lehet. Hét éves kor alatt az agy fizikai 
fejlődésében az aktív hangszerjáték változásokat idéz elő (Amunts et al., 
1997). A zenetanulás az agyi plaszticitásra gyakorolt pozitív hatása által 
megfelelő lehet a tanulási képességek fejlesztésére, pozitív hatás figyelhető 
meg az egyes iskolai képességek és részképességek fejlődésében, továbbá 
a figyelem, a megoldási stratégiák, a végrehajtó funkciók, a kreativitás és a 
mozgáskoordináció területén (Asztalos, 2012; Janurik, Antal-Lundström és 

Józsa, 2018; Surján, 2016). 
A zenetanulás elősegíti bizonyos kognitív és motoros készségek, illetve 

a szociális kompetencia fejlődését, valamint segítséget nyújt a szociális 
hátrányok leküzdéséhez. A zenei képességek fejlesztése elősegíti az olvasás 
elsajátításának sikerességét. A kutatások arra is felhívják a figyelmet, hogy 
a zenetanulásnak készség- és képességfejlesztő hatása van, a fejlődő zenei 
képességek és más kognitív területek között összefüggés figyelhető meg. A 
zenei képességek fejlesztése négy és hat éves korban az óvodai 
készségfejlesztési módszerek mellett segítheti az iskolára való felkészülést 
(Janurik és Józsa, 2016a). 

A zenét tanuló gyerekeknek jobb az olvasási készsége és a helyesírása. 
A fonológiai tudatosságnak, és fontos összetevőjének a beszédhanghallásnak 
a terén is fejlettebbek, sikeresebbek a beszéd ritmusának, hangsúlyainak 
megértésében, fejlettebbek az érzelmek azonosításában, továbbá a zenei 
fejlettség az idegen nyelvi készségekkel is kapcsolatban áll. A közös éneklés 
és a hangszeres játék hatással lehet a társas készségek fejlődésére, 
erősítheti a csoportkohéziót, fejlesztheti a kommunikációt, az 
együttműködést (Janurik és Józsa, 2016b). A kutatások arra is felhívják a 
figyelmet, hogy az egyes zenei képességek, mint a ritmikai készség, illetve 
a hangmagasság-észlelés fejlesztése pozitívan befolyásolja a tanulási 
képességeket, például az idői érzékelést és a figyelem összpontosítását 
(Surján, 2016). 
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Gyógypedagógiai ének-zene tanítás hazánkban 

 
A törvényi szabályozás csak az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

számára fogalmaz meg sajátos kerettantervi elvárásokat, nem jelenik meg a 
tanulásban akadályozottság fogalmára külön elvárásrendszer. Az enyhén 
értelmi fogyatékos tanulók számára kidolgozott alsó tagozatos énektanítási 
struktúra elvei elsősorban az ének-zenei élmények adására épülnek. Az aktív 
zenélés szerepét a kerettanterv hangsúlyosnak tekinti a hátrányos 
szociokulturális státusz leküzdésében, az eredményes társadalmi 
integrációban, a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentésében. A 
sikeresség élménye elősegítheti a belső kontroll erősítését, az önbizalom 
fejlesztését (OFI Kerettanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára). 
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó oktatás tartalmi szabályozását 
a gyermeki jellemzőkkel összhangba hozó Irányelvek (32/2012-es EMMI 

rendelet) a Művészetek műveltségterületen belül fogalmazza meg a zenei 
képességek fejlesztésének fontosságát, ezen belül öt területet határoz meg: 
zenei írás, zenei olvasás, énekhang, zenei memória és fantázia. 

Kaibinger (2010) arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyógypedagógiai 
énektanítás valójában a zeneterápia és a hagyományos ének-zenei oktatás 
között helyezkedik el. Mindkettő módszereit használja, kettős alapra építve 
párhuzamosan gyógyít és tanít. A gyógypedagógiai ének-zene oktatás az 

értelmi és érzelmi nevelés mellett kihathat a pszichés funkciókra is.  
 

 
Szövegértő olvasás 
 

Az olvasás kapcsán kialakult szakmai szóhasználatban értelmezési 
nehézségek jelenhetnek meg. A szövegértés jelentheti az írott és a beszélt 
szöveg megértését egyaránt. Az olvasási képesség maga a pszichikus 
komponens, ami gyakran jelöli az olvasás folyamatát is. Steklács (2018) 
megállapítása szerint az olvasásértés vagy a szövegértő olvasás kifejezések 
használata lehetne a nyelvi-logikai szempontból a legmegfelelőbb 
meghatározás. Az olvasási képességet és a szövegértést napjainkban a 
pedagógiai szaknyelv gyakran szinonimaként használja. Az olvasás 
különböző értelmezéseiről, az elmúlt évtizedekben bekövetkezett 
változásokról D. Molnár, Molnár és Józsa (2012), valamint Józsa és Steklács 
(2009) tanulmánya ad áttekintést.  
 

 
A tanulásban akadályozott tanulók olvasása  
 

A tanulásban akadályozott tanulók esetében nehezebb az olvasás 
elsajátítása a komplex kognitív rendszer lassabb fejlődése, sérülése, 
személyiségük aktivizálási problémái, transzferálási nehézségeik miatt 
(Józsa, Fazekasné, Szenczi és Szabó, 2014). Az olvasástanulás során 
gyakran jelentkeznek diszlexiához hasonló tünetek a tanulásban 
akadályozott gyermekeknél. Kezdetben a fonéma-graféma megfeleltetés, 
vagyis a hang-betű kapcsolat kialakítása jelenti a problémát, bizonytalan a 
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betűfelismerés és gyakran felcserélik a betűket (Józsa és Steklács, 2012). A 
beszédhanghallás az olvasástanulás megkezdésének előfeltétele, e területen 
azonban a tanulásban akadályozott gyermekek átlagosan 4-6 évnyi 
fejlődésbeli elmaradásban vannak (Fazekasné és Józsa, 2009; Józsa, 
Fazekasné, Szenczi és Szabó, 2014).  

Wise, Sevcik, Romski és Morris (2010) a beszédfeldolgozási készség és 
a szavak és az álszavak/értelmetlen szavak azonosítás közötti összefüggését 
vizsgálta enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál. A vizsgálatban 80 általános 
iskolás tanuló vett rész, melyben a szókincset, a fonológiai tudatosságot és 
a szavak azonosítást figyelték meg. Megállapították, hogy a fonológiai 
feldolgozási képesség 31%-át magyarázza a szavak azonosításának, az 
álszavak esetén pedig 29%-ot. Ez azt jelenti, hogy a fonológiai 
tudatosság/fonológiai feldolgozási készség a szavak azonosításának fontos 
része. Arra a következtetésre jutottak, hogy a fonológiai feldolgozás 
nehézsége összefügg az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek olvasási 
teljesítményével. 

A hatékony szövegértéshez szükséges, hogy kialakuljon a rutinszerű 
beszédhang- felismerés, és -kiemelés, a betűk felismerése és 
összekapcsolása, a betű-, szó- és mondatolvasás. A sajátos nevelési igényű 
gyermekek esetén számos olyan tényező van, ami eltérő módon működik és 
fejlődik. Az olvasás tanulása nehezített, ha alapvető kognitív funkciók, 
például a figyelem és az emlékezet működése, vagy a vizuomotoros 
koordináció, a beszédészlelés és -értés sérül (Szenczi, Vígh, Szekeres és 
Zentai, 2016).  

A tanulásban akadályozott tanulók fejlődési elmaradása nemcsak a 
beszédhanghallás területén érhető tetten. A tipikusan fejlődő tanulókkal 
ellentétben több időre van szükségük a betűk megismerésére és a 
betű/hangszintézis elsajátítására. A gyerekeknek nehezen megy az 
összeolvasás technikájának megértése és a hangok analizálása. További 
jellemző, hogy a félreolvasott vagy az értelmetlenné formált szavakat 
számottevően kevesebb alkalommal javítják ki. Az eltérő tantervű iskolákban 
a hátrányok kompenzálása miatt időben elnyújtott a betűtanulás és az 
összeolvasás tanítása. A Meixner-módszer alapján először az egyjegyű és 
kétjegyű kisbetűket tanulják meg, egymástól távol tanítva a vizuálisan vagy 
akusztikusan hasonló betűket a homogén gátlás elkerülése érdekében. Ezt 
követően a nagybetűk tanulására kerül sor, végül a betűtanítás lezárásaként 
a ritkán használt betűket ismerik meg (Hargitai, 2010; Józsa, Fazekasné, 
Szenczi és Szabó, 2014). Az olvasástechnika magasabb szintű elsajátítása, 
begyakorlása és a szövegértés folyamatos fejlesztése további éveket igényel. 

A szövegértés területén jelentkező nehézségek a tanulásban 
akadályozott gyermekeknél több tényezőre is visszavezethetőek. A 
szövegértés fontos része a szókincs, ami a tanulásban akadályozott 
gyermekeknél kisebb (Mesterházi, 1998). Ez a korlátozott nyelvi kódú 
környezetre, a szótanulási nehézségekre, valamint a lassan gyarapodó, 
jellemzően szűk fogalomtartalmú, szűk fogalmi hálóval rendelkező 
szókészletre vezethető vissza (Józsa, Fazekasné, Szenczi és Szabó, 2014, 
Schnotz és Molnár, 2012). Az enyhe értelmi fogyatékossággal élő diákok az 
életkorukhoz képest a vártnál alacsonyabb szinten olvasnak, a megértés a 
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legnehezebb területnek számít számukra (Connor, Alberto, Compton és 
O’Connor, 2014). A diákok élettapasztalatai, az iskola, a közösségek és a 
kultúrák, melyben élnek, meghatározzák a szókincs növekedését, továbbá 
befolyásolják, hogy milyen ütemben és milyen területeken történik a fejlődés 
(Schnotz és Molnár, 2012).  

Az anyanyelv grammatikai és szintaktikai struktúrájának az 
elsajátítása kevésbé eredményes, ezáltal mondat- és szövegértési 
nehézségeik lehetnek a tanulásban akadályozott gyerekeknek. Az olvasott 
szöveg megértése nehezített, hiszen a tartalom megértéséhez szükséges a 
logikai összefüggések átlátása (Józsa, Fazekasné, Szenczi és Szabó, 2014).  

 
 

Kutatási cél 
 

Célunk szövegértő olvasás és a zenei észlelés vizsgálata tanulásban 
akadályozott gyermekek körében. A képességek keresztmetszeti 
fejlődésvizsgálata mellett választ keresünk a két terület összefüggésének az 
erősségére is. 

Hipotézisünk, hogy mind a szövegértő olvasás, mind a zenei észlelés 
szignifikánsan fejlődnek ötödik és hetedik osztály között. A szakirodalom 
alapján feltételezzük, hogy a vizsgált kognitív képességek tanulásban 
akadályozott gyermekek esetében is összefüggésben állnak egymással. 
 

 
Módszerek 

 
Vizsgálatunkban 72 tanulásban akadályozott, ötödik és hetedik 

osztályos tanuló vett részt. Az adatfelvételt öt Csongrád és Békés megyei 
intézményben végeztük. A gyermekek szövegértési képességét a Józsa, 
Fazekasné, Szenczi és Szabóné (2014) tanulmányában használt teszttel 
mértük, amely három különböző szövegtípust tartalmaz: egy folyamatos 
szöveget és két nem folyamatos szöveget. A folyamatos szöveg egy 
elefántról szóló ismeretterjesztő leírás volt, amely 140 szóból állt. A tanulók 
által megoldott első nem folyamatos szöveg egy 87 szót tartalmazó színházi 
plakáton mutatta be az előadás szereplőit és időpontját. Végül pedig két 
termék, egy keksz és egy joghurt termékismertetőjét olvashatták el a 
gyermekek. A keksz leírása 46, a joghurté 39 szóból állt. A két nem 
folyamatos szöveggel azt kívántuk megvizsgálni, hogy a tanulók mennyire 
értenek meg olyan leírásokat, amelyekkel a mindennapokban találkozhatnak 
(Józsa, Fazekasné, Szenczi és Szabó, 2014). 

Az adatfelvételre tanórán került sor a pedagógusok és egy mérőbiztos 
felügyelete mellett. A diákok a szövegértési feladatok megoldásához 
szövegenként húsz percet kaptak, azaz összesen 60 percet. A gyerekek 
érdeklődve várták a méréseket, többségük együttműködő, motivált volt a 
feladatok elvégzése során. A hetedikesek viszonylag önállóan meg tudták 
oldani a szövegértési tesztet, ezzel szemben az ötödik osztályos tanulók 
időnként akadályokba ütköztek, a feladatok utasításának megértéséhez 
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néhány esetben szóbeli kiegészítő magyarázatra volt szükség. A szöveg 
megértéséhez kapcsolódóan nem kaptak segítséget a tanulók. 

A zenei észlelés tesztfelvétele Janurik és Józsa (2013) papíralapú zenei 
tesztjének továbbfejlesztett mérőeszközével valósult meg. A többségi 
óvodás és alsó tagozatos korosztály számára kifejlesztett feladatsor a zenei 
észlelést a Moles által felállított zenei hangi dimenziók alapján csoportosítja. 
A gyerekek fülhallgatón keresztül hallgathatták meg a tablet által adott 
utasításokat és válaszaikat a képernyőn megjelenő ikonok megérintésével 
adták meg. A mérőeszköz a hallás utáni megkülönböztetés készségeinek 
fejlettségét vizsgálta, a feladatok megoldásához a tanulóknak az azonosság-

különbözőség fogalmat kellett érteniük, alkalmazniuk. Az instrukciókat a 
tablet applikációja mondta el, amit többször is meghallgathattak, emellett a 
képernyőn el is olvashatták. A zenei hanganyag meghallgatására egyszer 
volt lehetőségük a diákoknak. E zenei teszt vágott verziójának online 
megtekintésére nyújtunk lehetőséget az irodalomjegyzékben megadott link 
segítségével (Szabó, 2019).  

 
 

Eredmények 

 
A szövegértési teszt Cronbach-alfa reliabilitása kifejezetten magas volt, 

továbbá mindhárom szöveg külön-külön is jó megbízhatósági értéket mutat. 
A zenei teszt Cronbach-alfa reliabilitása 0,73 volt, ami megfelelő 
megbízhatóságról árulkodik. Mindemellett megállapítható, hogy a zenei teszt 
reliabilitása alacsonyabb, mint a szövegértésé.  

Eredményeink alapján a hetedikes diákok mind a két mérési területen 
szignifikánsan jobb eredményt értek el, mint az ötödikesek. Az 

olvasásvizsgálatban kapott eredmények összhangban vannak a korábbi 
hasonló vizsgálat eredményével (Józsa, Fazekasné, Szenczi és Szabó, 2014). 
Ha összevetjük a tanulásban akadályozott tanulók szövegértési 
képességének eredményeit e korábban végzett kutatás eredményeivel az 
figyelhető meg, hogy a tanulásban akadályozott gyermekeknél jelentős 
fejlettségbeli elmaradás mutatkozik a többségi gyermekekhez képest. A 
hetedikes tanulásban akadályozott gyermekek olvasása nem éri el a 
tipikusan fejlődő harmadikos gyerekek teljesítményét. A korábbi (Janurik és 
Józsa, 2016b) kutatás eredményeivel összehasonlítva a mintánkba kerülő 
tanulásban akadályozott tanulók zenei észlelését, azt látjuk, hogy a zenei 
percepció készségeiben 5-7 évnyi elmaradást tapasztalható a többségi 
gyermekek fejlettségéhez képest. 

Tanulásban akadályozott gyermekek körében végzett vizsgálatunk 
eredményei megerősítették, hogy mind a hangmagasság-érzékelés, mind a 
ritmus érzékelésével összefügg a szövegértéssel. 
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Összegzés 

 
Az olvasás nehézségei a tanulásban akadályozott gyermekek esetében 

is befolyással vannak a teljes iskolai pályafutás sikerességére, hiszen az 
olvasás az ő esetükben is minden tantárgy tanulásában szerepet játszik. A 
szószintű, mondatszintű, majd szövegszintű olvasás folyamatosságának, 
ritmusának, a mondanivalóhoz igazodó tagolásának kialakítására nem csak 
az olvasás órákon kerülhet sor. Kutatásunk több területen rávilágított az 
olvasási képesség és a zene közötti összefüggésekre. A mindennapi 
gyógypedagógiai munkában vannak még kihasználatlan lehetőségek, 
amelyek hozzájárulhatnak a tanulásban akadályozott tanulók, de más 
sajátos nevelési igényű tanulók olvasási nehézségeinek leküzdéséhez. 

A dalok ritmusa, amely elsősorban a magyar nyelvben fontos szerepet 
játszó vokálisoknak (magánhangzóknak) köszönhető, jól elkülönítheti a 
hangzókat a gyermekek számára. Gazdag magánhangzókészletünk 
lehetőséget teremt arra, hogy a magánhangzók ritmizálásának segítségével 
olvassunk, verset mondjunk vagy dalokat énekeljünk. A dalok zenei 
gondolatokra, majd egyre kisebb zenei egységekre bontása, majd a 
folyamatot megfordítva az egyre nagyobb dallamívek fokozatosan kibomló 
összetettségének megtapasztalása hozzájárulhat a párbeszédek, ezeken 
belül a mondatok és szavak egységének és elkülönülésének, analízisének és 
szintézisének megértéséhez. A hangerővel és különböző zenei stílusokkal 
kapcsolatos játékos tapasztalatok közelebb vihetnek a közlési szándékok 
felismeréséhez, megértéséhez, a kifejező, hangsúlyos olvasás 
kialakulásához. A hangok azonosságának vagy különbségének, több hang 
együtthangzásának megfigyeltetése hozzájárulhat az olvasás kritikus 
képességének tekinthető beszédhanghallás fejlődéséhez, valamint 
megalapozhatja diszlexia-szerű olvasási nehézségek esetén a hangzók 
differenciálását. A szorongó gyermekek gátlásai, ennek következtében 
kialakult beszédhibái oldódhatnak éneklés közben - a zenét felszabadító 
élményként élheti meg bármely gyermek életkortól és diagnózistól 
függetlenül. A pedagógusoknak a zenében rejlő lehetőségeket az olvasási 
képesség fejlődése érdekében célravezető lenne az eddigieknél sokkal 
tudatosabban alkalmazni és a hatásokat mások (pl. szülők) számára is 
tudatosítva kihasználni. 

Kutatásunk kismintás adatfelvétel volt. Érdemes lenne egy későbbi 
nagyobb mintán ellenőrizni a kapott összefüggéseket, célszerű lenne más 
évfolyamokra is kiterjeszteni a vizsgálatot. A zenei képességek terén alig 
voltak még tanulásban akadályozott gyermekekre irányuló hazai vizsgálatok, 
emiatt indokolt lehet átfogó zenei vizsgálatokat végezni. Eredményeink e 
későbbi pedagógiai munkák számára kiinduló támpontot adhatnak.  
 

Köszönetnyilvánítás 
A tanulmány az MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport 
támogatásával jött létre. 
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Logopédia. 
Beszédindítás… Kommunikáció-fejlesztés… Nyelvlökéses nyelés… 

Artikulációs zavar… Diszfónia… Dadogás… 
Tünetek, diagnosztika, de vajon hol kezdődik a probléma?! Gyökerek, 

de mi áll valójában a háttérben?! 
Munkám során, a budapesti Vakok Általános Iskolájában súlyosan 

látássérült gyermekek logopédiai fejlesztésekor tapasztaltam, hogy nem 
egyszerű feltérképezni a beszéd-, nyelvi hibák pontos hátterét. Kevés pl. az 
auditív, vizuális, taktilkinetikus észlelés, figyelem, érzékelés megfigyelése, 
tesztelése, a hangképzőszervek és motorosan ép működésük feltérképezése, 
illetve a megtalált diszfunkció esetén ezek megtámogatása. Ráadásul 
intézményünkben ezek a tünetek összeadódva, hatványozottan 
jelentkeznek: gyakorlatilag minden gyermek egyidőben küzd nyelvlökéses 
nyelés miatti artikulációs zavarral, diszfóniával, nyelvi zavar tüneteivel s akár 
egyéb diszfunkciókkal is: diszortográfia, diszpraxia…  

Mindezek miatt különösen fontos volt számomra az adekvát 
lehetőségek megtalálása. Évtizedek óta részese vagyok egyfajta 
longitudinális vizsgálatnak: látom a látássérült diákokat óvodásnak, alsósnak 
és felsősnek, sőt, szakiskolásnak vagy akár már felnőttnek. Látom, hogy 
többnyire lelkesen dolgoznak a logopédiai foglalkozásokon, hogy igyekeznek 
a házi feladatot is elvégezni, s mégis újra és újra megjelennek adott tünetek. 
Sőt, még a pozitív tünetváltás után is bőven előfordul visszaesés. 
Természetesen mindezt lehet magyarázni a látássérüléssel és annak 
következményeivel: csökkent, hiányzó vizuális ingerek, megváltozott 
információk, közvetlenül nem pótolható auditív, taktilis és egyéb érzékszervi 
stimulusok, verbális információk. S mindez következményesen az egész 
személyiség fejlődését érinti (motoros, pszichés, érzelmi… szempontból is), 
s kompenzációra készteti a szervezet egészét. A gyermekeknél tapasztalható 
visszaesések, a fluktuáló, közel sem kiegyensúlyozott fejlődésmenet, a 
rendszeres elakadások arra késztettek, hogy ne a szokványos gyakorlatokat, 
bevált rutint kövessem. Olyan kérdéseket kellett megválaszolnom, amik 
evidenciaként jelen vannak a tanulmányainkban, gyakorlatunkban, bizonyos 
esetekben mégis hiányos, tört válaszok születtek… 

Több fontos tesztkérdés közül az egyik a dominancia-szint feltárása. 
A lateralizáció feltérképezését sokszor rutinosan, kipipálandó 

allépésként végezzük el a logopédiai protokollban. Jelentősége egy  -valóban 
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jól felvett - dominancia-tesztnek azonban felbecsülhetetlen. A motoros 
válaszok mentén nem csupán azt kapjuk meg, hogy a gyermek melyik kezét 
használja, tehát melyikbe adhatjuk a ceruzát a fejlesztés alatt. Ennél sokkal 
többről van szó. Az alapos felmérés kapcsán kiderül, mi zajlik a fejében. 
Kiderül, hogy néha bizony átveszi egyik kezéből a másikba pl. a fogkefét, 
néha jobb vagy bal, esetleg zömében két kézzel dobja pl. a labdát. 
Megérthetjük, ha lényegre törően, értőn elemezzük, hogy miként 
szerveződnek a mozdulatai… A lateralizációs vizsgálatokon ezért kissé 
módosítottam, s még részletesebb itemeket beemelve összeállt a kép. 
Sokkal sérülékenyebb a dominancia fejlődése, mint gondolnánk. Sokkal 
inkább szükséges a megsegítése, mint hihetnénk. Sokkal pontosabb 
lépésekre van szükség, hogy az idegrendszer fejlődési elmaradását 
megsegítsük, mint elsőre várnánk. Az öngyógyító mechanizmusok, a spontán 
érés megjelenéséhez és beindulásához – főként a látássérülteknél, de „látó” 
társaiknál is -, ezek hiányában a megtámogatáshoz még szükséges egy kis 
segítség. 

Ezen vizsgálattal bepillantást nyerünk a központi idegrendszer 
működésébe, így igen fontos információkat nyerhetünk a pszichomotoros 
dominancia aktuális szintjéről. Röviden, kiderül, hol van AZ elakadás. 
Meglátjuk, HONNAN KELL indítani a fejlesztést. Nem a tünetek, hanem a 
messze alattuk tapasztalható probléma az oka a ráépülő diszfunkciónak. Az 
adatok alapján elmondható, hogy mélyen, a könnyedén elérhető felszín alatt 
van a megoldás. A lateralizációs vizsgálatok felhívják a figyelmet az éretlen 
idegrendszeri fejlődésmenetre, s a további tesztekkel kapott motoros 
válaszok megmutatják azokat a szinteket, ahol szükséges belépni, 
módosítani az eredményért. Ehhez azonban az itt talált szintnél mélyebben 
kell kutakodni. Szükséges volt megkeresni a mélyben húzódó történéseket… 
Szükséges volt adekvát eszközt találni a felmérésre, s módszert a kezelésre. 

Intézményünkben, összegezve a logopédiai ellátásra került 
gyermekeknél a csecsemőkori reflexek (TLR, STNR…), középvonal-átlépés, 
diadochokinezis, ortopédiai deficit, hüvelykujj-oppozíció, agyi léziók… 
adatait, megfigyeltem olyan készségeket, képességeket, melyek a motoros 
funkciókon át hatnak a kognitív, szociális, pszichés területekre. 
Összevetettem a nyelvlökéses nyelés, diszfónia, dadogás és több, egyéb 
beszéd-, nyelvi rendellenesség viszonylatát, s azt találtam, hogy igen szoros 
az összefüggés köztük. Mindez azonban már funkcionális neurológiai 
megközelítést igényel. 

Nem elegendő ilyen komplex tünettanra a hagyományosan ismert és 
alkalmazott artikulációs, akusztikus… gyakorlatok mentén keresni a komplex 
kezelést. Az orofaciális izomzat optimális működése szorosan kapcsolódik az 
egész szervezet, így a törzs, a gerinc, a végtagok, talpboltozat izomzatához, 
a fascia, vállöv rugalmasságához, a fej pozícionálásához, sőt, az aktív 
Gestalt-fogás megéléséhez. Alternatív, innovatív megoldások bevezetésével 
szükséges rendezni az alul/túlműködést. Mindezek mellett a taktilkinetikus, 
vizuális, auditív, kognitív területek motoros, neurológiai megközelítése 
alapvető. A gyermekek ugyanis maximálisan alkalmazkodnak azon fizikális 
feltételhez, melybe születnek, a környezeti hatásokhoz, epigenetikához, 
melyek érik őket, s abban igyekeznek a lehető legjobban működni. Sok 
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esetben tapasztalhatjuk, hogy a kisdiákok átlagon felül teljesítenek, bár a 
rendszerük ezt nem tenné lehetővé – pl. diszfunkciós paramétereket mutat 
a pszichomotoros dominancia-szintjük, látássérüléssel élnek, stb. Ilyenkor 
kompenzálásra, azaz pontos, magasan szerveződő kognitív-, 

kontrollfunkciókra van szükségük a megfelelő eredmény eléréséhez. Minden 
ilyen helyzet lényegesen több energiabefektetést igényel. Kis szervezetüket 
jobban igénybe veszi ez a megoldási stratégia. Többet tipródnak, többet kell 
gondolkozniuk. S ez hosszú távon felemészti a tartalékokat. Ideig-óráig 
fenntartható, de pl. az általános iskola felső tagozatán, ahol már a 
szövegértés több energiát követel (pl. fizika vagy történelem tantárgyak 
esetén), jelentkeznek a másodlagos tünetek magatartászavarban, pszichés, 
szociális oldalon, de akár a kognitív területen is: alulteljesítenek önmagukhoz 
képest. 

Az optimális fizikai feltételek megteremtése, a fejlődést gátló blokádok 
csökkentése azonban a szájtéren kívül is folytatódik pl.: a protetikus, 
kiszámítható környezet, értelmezhető, bejósolható tér- és időegységek és 
azok strukturálása; optimális pozícionálás és tudatosítása; elemi 
mozgásminták kialakulásának, kiépítésének alapjai.  

Közismert, hogy a sérült látás többnyire pl. a veszélyeztetett 
várandósság, koraszülöttség, kis születési súly, hypoxia miatt jelentkezik, 
majd a gyermekeknél csökkent aktivitás, önindított mozgás és mozgásigény 
tapasztalható. Inaktívan indulnak a világ megismerésére, mely esetükben a 
neuromotoros, pszichomotoros diszfunkciók megjelenésének, azaz a 
megkésett, akadályozott idegrendszeri fejlődésmenetnek a „melegágya”. A 
látássérült gyermekek zöme segítség nélkül nem tud végigmenni az optimális 
ontogenetikus fejlődésmeneten. Ezzel párhuzamosan és ezek 
következményeként sérül a beszéd- és nyelvi fejődés receptív és expresszív 
oldala is, és/vagy akár szenzoros, szenzomotoros integrációs és kognitív 
zavar tünetei is kialakulhatnak (pl. figyelem-, magatartászavar – AD(H)D…). 

Az artikuláció zavara, a diszartria, s a szerveződésben megjelenő 
diszpraxia oka - szinte minden beszéd- és nyelvi szintű diszfunkcióval 
párhuzamosan, valamint a gyermekek életkori átlaghoz képest elmaradt 
területek, működések (pl.: lateralizációs problémák, homolaterális 
megtapadások) a perzisztáló csecsemőkori reflexek világában keresendők. 
Maga a feltárt, a szükségestől elmaradt pszichomotoros dominancia-szint 
igazolja, hogy az idegrendszeri fejlődésmenet rehabilitációra szorul. 

Egyértelművé vált, hogy mindezek rendezésére több társszakma 
ötvözésére, korszerű szemléletekre, megközelítések alkalmazására van 
szükség. A többségi óvodákban, iskolákban is gyakran tapasztalt 
nyelvlökéses nyelés terápiájához sem elegendő csupán az orofaciális torna, 
a célzott, sőt pontos nyelésmód tudatosítása. Ezek mellett kiemelt szerepe 
van az attraktív és funkcionálisan is jól működő fogsor érdekében a 
myofunctionalis trainer/multifunkcionális aktivátor használatának, a 
konzultációnak pl. ortopéd szakorvossal, gyógytornásszal a tartáshibákról, 
azok korrekciójáról, az orrlégzés fontosságáról. S még mindig 
tapasztalhatunk nehezítettséget…  

Továbbá az egyensúly is kiemelten fontos érzékszerv, melynek 
kompenzációjára a szervezet, a test izomzatának válaszai még a nyelv izmait 
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is pozitívan aktivizálják. Tehát a vesztibuláris idegrendszer megtámogatása 
elsődleges az érzékelésben, a motoros válaszok s egyben a keresztező 
mozgások, a mozgáskoordináció, továbbá a szépen artikulált beszéd 
kialakításában. Mindezek optimális megsegítését szintén a célzott 
mozgásterápiában véltem felfedezni.  

Olyan terápia szükséges a kisdiákok számára, mely komplexen, 
hitelességében a még oly nehéz, vizualitás nélküli világban is megállja a 
helyét. Az általam megtalált módszer az INPP, mely egyesíti a holisztikus 
szemléletet, azt, melyet a megkésett idegrendszeri fejlődésmenet 
rendeződésére felkínálhatunk – pedagógiai módszerekkel, de neurológiai 
háttérrel. Mindezt logopédusként is elérhettem: egy-egy jól megválasztott 
vizsgálatsor, terápia, s a kezelés hatványozott sikerrel működik. Igaz ugyan, 
hogy a terápia plusz időt igényel, mert a logopédiai foglalkozásokba nem 
beépíthető, mégis a napi 5 perces ráfordítás a lehető legegyszerűbben 
kivitelezhető. 

 

Legfőbb szempontok az adekvát terápia megválasztásánál:  
1. hitelesség 

2. hatékonyság 

3. nyomonkövethetőség/mérhetőség 
4. holisztikus szemlélet: csontozat-izomzat-(ín)-fascia összehangolása, 

látási és hallási túl/alulérzékenység megsegítése, étkezés–metabolikus 
folyamatok rendezése 

5. időigény minimalizálása 
6. eszközigény minimalizálása 

7. személyzeti igény minimalizálása 
8. mélyről indítás: magzati korból 
9. gyakorlatok letisztultsága, egyszerűen bemutatható, kivitelezhető 

mozdulatsorok 

10. adaptálhatóság 
11. s nem utolsó sorban az anyagi elérhetőség mind a szülő-, mind 

a szakemberoldalról 
 

Az INPP-terápia, azaz az Institute for Neuro-Physiological Psychology 

(Neuro-Fiziológiai Pszichológia Intézet) egy speciális gyakorlóprogramja 
mindezt egyesítette. Többek közt a csukott szemmel is végezhető 
alapgyakorlatok biztosítják a koncentrált befelé fordulást, a csendet, mely a 
terápiás légkör egyik alapja is. Ez a megkésett idegrendszeri fejlődésmenet 
megsegítésére, rehabilitációjára összeállított reflex-inhibíciós és reflex-gátló 
feladatsor. Ez rendkívül fontos a súlyosan látássérült gyermekeknél is. 
Szükséges, hogy a sérült ontogenetikus fejlődésmenetet kronológiájában és 
mélységében szépen felépített módszerrel segítsük meg. Ez a speciális 
mozgásterápia alkalmas a pontos mozgássorozatok automatizmusainak 
begyakorlására, s ezáltal a későbbiekben a szenzoros, szenzomotoros 
integrációs zavarok csökkentésére, majd a figyelemkoncentráció, a kognitív 
funkciók optimalizálására. Így az iskolai életben való megfelelés alapjait 
teheti le. A későbbiekben ezek az egyén pszichoszociális, társadalmi 
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beilleszkedését, álláskeresését is támogat(hat)ják és akár párkapcsolatát is 
harmonizál(hat)ják. 

A csoportos gyakorlásra alkalmazható tanfolyam elvégzése után 
iskolánk igazgatónője, Somorjai Ágnes támogatta a komplex mozgásterápia 
helyi bevezetését. Zweegman-Kocsis Magdalena (INPP magyarországi 
területi vezető és oktató) közreműködésével biztosított instrukciók, s 
természetesen az elkerülhetetlen adaptációk révén mind a teszt, mind a 
gyakorlatprogram részleges átdolgozására sor került. A módosítások pl. az 
olvasási szubtesztet érintették, illetve kizárták a vizuális eredetű fejtartó 
reflex vizsgálatát. Ez a tesztfelvételnél, tekintve, hogy az alapvetően 
referencia-értéket ad, viszonyításként szolgál, ezért nem okozott gondot. 
Továbbá bebizonyosodott, hogy az általunk adaptált alteszt korrelál az adott 
gyermektől elvárt szinttel (egyéb, hagyományosan már elfogadott felmérési 
mutatók alapján). 

A gyermekek felmérésekor további érdekes tapasztalatok 
összegződtek: az egyensúly – főként a statikus – csaknem minden esetben 

érintett volt, s a vizsgált reflexek összességükben súlyos eltérést mutattak. 
A gyermekek a Moro-reflexet megelőző, visszahúzódási szinten álltak, a 
váltómozgások fázisának elhúzódása, a nehezített testközépvonal-
keresztezés szintén jelen voltak. Tehát olyan csecsemőkori reflex-
automatizmusok működtek a kisdiákok idegrendszerében, mozgásaiban, 
melyeknek az életkor alapján már régen gátlódniuk kellett volna, s egyben 
helyt adni a magasabb szintű, szükségszerűen működő úgynevezett fej-, 
testtartó reflexeknek. Mindez igazolta a terápia jogosultságát, a jelzett 
tünetek kezelésének szükségességét is. 

2016 tavaszán indult el az óvodai és a szakiskolai részlegen 4-4 
gyermekkel a gyakorlatprogram. Természetesen az INPP-protokollt követve 
a szülők tájékoztatása megtörtént, a beleegyezésükkel (saját 
gyermekorvosuk tájékoztatásával) kezdtük a terápiát. Minden esetben 

visszajelzéseket adtunk és vártunk a család felé, felől (pl. viselkedés). 
 

Terápiás alapvetések: 
- gyakorlat ugyanazon napszakban 

- gyakorlat ugyanazon a helyszínen 

- a gyermeket ugyanaz a szakember segíti 
- térszabályozás: mindig ugyanabban a térszakaszban/tájolásban 

- feladat kivitelezése ugyanazon módon: bemutatás/prompttal (kézzel 
vezetve/irányítva) történő segítés  

 
A kisdiákok által elnevezett „mezítlábas-tornán” a gyakorlatsort egy 

rítussal indítottuk: köralakítással, kézfogással köszönés, az elején és a végén 
kezdő- és záróének is szerepelt. Délben, az óvoda tornatermében zajlottak 
a foglalkozások. Tekintettel a pontos mozdulatsor kialakításának 
fontosságára, a szokásosnál többször és több helyzetből mutattuk be azokat 
a gyermekeknek. 

Fontos szempont volt az önállóság minél magasabb szintű megtartása, 
ám adott szituációkban szükségessé vált a megsegítés. Pl. a bemelegítő futás 
a tornatermi szőnyeg szélén, önellenőrzéssel történt. Az egy helyben futás 
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és a körforgás előkészítésére hullahopp-karikával szűkítettük, pontosítottuk 
számukra a teret (abban álltak, futottak helyben s forogtak), a 360 fokos 
fordulás zárását a fej érintésével jeleztük számukra. 

A szakiskolai részlegről 3 fő gyengénlátó diák vett részt, akik 
elsősorban figyelemkoncentrációs, indulatkezelési és viselkedésproblémák, 
szociális és kognitív zavarok változó tüneteit hordozták. A terápiát vezető 
kolléganő, Móga Erzsébet írásából idézve: 

„A módszerhez azon felismerésen keresztül jutottam, hogy az általam 
tanított csoport tagjai a látássérülésen túl értelmi sérültséggel, pszicho-
szociális sérültséggel és a koncentrált figyelem zavarával, hiányával is 
küzdenek. A fazekas szakma elsajátításának alapja, hogy terápiás 
megsegítésben részesüljenek a tanulási, koncentrációs és viselkedési 
problémákkal küzdő tanulók… 

A tanulócsoport mozgásfejlettségét vizsgálva kiderült, hogy nem csak 
a hüvelykujj-oppozíció nehézkes náluk, hanem a lateralizációval, irányokkal 
és az egyensúllyal is vannak problémák, valamint az idegrendszeri 
fejletlenség tünetei észlelhetők a tanulók testtartása, türelmetlensége, 
viselkedése során. 

2016/17-es tanévben regresszív fázisok után némi változás 
mutatkozott, ami a tanulók türelmében, indulatkezelésében, tudatos érzelmi 
kontrolljában nyilvánult meg. A 2017/18-es tanévben a csoport OKJ-vizsgára 
készülése, a fazekas szakma tanulásának befejezése fokozottan nehéz 
érzelmileg, intellektuálisan egyaránt. A feladattudatuk és koncentrációjuk 
terén tapasztalt változás, ahogy a terápia elején megfogalmaztuk: 
optimalizálta a fiatalok személyiségének problémás területeit. A látássérült 
fiatalok szempontjából fontos, hogy önértékelésüket reális irányba tereljük. 
Legyenek tisztában pozitív kompetenciáikkal és hiányaikat a megfelelő 
eszközökkel kompenzálják vagy fogadják el. A szakma választása az egyik 
tanulónál nem volt szerencsés, de mindenképp a fazekasságot akarta 
tanulni. A változás nála a másodszakma választásában mutatkozott meg, 
ami valóban testreszabott: az informatika.” 

Elmondható, hogy a látássérült gyermekek fejlesztése érdekében 
történt terápia a várt pozitív változások zömét meghozta. A kisebbeknél 
kialakult a feladattudat, a mozgáskivitelezés pontosabbá vált - a renyhe-, 

hanyagtartás is csökkent. Az idősebb tanulók már kialakult és mélyen rögzült 
negatív szokásai is megtörtek: a testtartás (lábujjhegyezés!, fejtartás), 
érzelmi, indulatkezelési technika, szociális viselkedés nagyban rendeződtek. 
A csoportos terápia hosszan tartó hatásmechanizmusai segítették az 
idegrendszer rehabilitációját, s szociális téren is pozitív elmozdulásokat 
mutattak. 

Jelen előadás nem alkalmas a finom részletek elemzésére. Nem célja 
az egész, komplex szemlélet bemutatására. Az INPP szemléletéből egy kis 
szegmens, a mozgásterápia főbb elemének, adaptációjának, azaz a 
hétköznapoknak a bemutatását szolgálta. 

Egyértelműen szükséges azonban a holisztikus megközelítés: team-
munka mind a pedagógusok, (neuro)pszichológusok, mind a szakorvosok és 
a család, s adott kiegészítő terápiák oldaláról. Ez már messze túlmutat a 
szűken értelmezett logopédiai gyakorlaton. A határterületek megkeresése, a 
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motoros és neurológiai funkciók pedagógiai aspektusból történő értelmezése 
és bevonása a látássérült gyermekek érdekeit szolgálják. Természetesen 
nem a foglalkozások alatt, hanem egy külön időpontban, egyéb ráfordítással 
zajlottak ezek a tornák. Mégis úgy éreztük kollégáinkkal, hogy szervesen 
kapcsolódik a terápia pozitív hatásmechanizmusa a célterületekhez. 
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A pszichopedagógusok munkájuk során gyakran találkoznak 

externalizáló viselkedést mutató gyermekekkel, fiatalokkal.  A 
gyógypedagógusoknak a családdal való együttműködése ezen esetekben is 
kiemelkedően fontos. Számos esetben szükséges a team munka olyan 
szakemberekkel, akik a viselkedészavar kezelésében kompetensek, a 
gyermek ellátásában közreműködnek, pl. pszichológus, gyermekpszichiáter, 
pedagógusok, óvodapedagógusok, egészségügyi és szociális területen 
dolgozó szakemberek.  
Klinikai szempontból két gyakori gyermekkori probléma az oppozíciós zavar, 
és a súlyosabbnak tekintett viselkedészavar, amelyeket együttesen 
gyermekkori viselkedészavaroknak nevezünk.  
Oppozíciós zavar esetében elsősorban a tekintélyszeméllyel (szülő, tanár) 
szembeni lázadásként jelenik meg a viselkedésbeli zavar. A viselkedészavar 
pedig az Amerikai Pszichiátriai Társaság kritériumai szerint a gyermekben és 
serdülőben megjelenő viselkedési mintázat, melyre jellemző az életkornak 
megfelelő szociális normák visszatérő megszegése (DSM-5, 2013).  

A prevalencia szempontjából az oppozíciós zavar pontos gyakorisága 
nehezen meghatározható, aminek az oka elsősorban a diagnosztikus 
kritériumok sérülékenysége. A DSM-5 3,3%-os keresztmetszeti gyakorisági 
adatról számol be. A DSM-5 enyhe fiú dominanciát jelez. 

Az externalizációs zavarokra jellemző fiú túlsúly oppozíciós zavar 
esetében gyermekkorban még jelen van, de serdülőkorra mérséklődik 
(Costello, et al., 2002). A viselkedészavar lényegesen gyakrabban jelenik 
meg fiúknál, a DSM-5, 2013 szerint az egy éves populációs prevalencia 4%. 
A viselkedészavarokkal kapcsolatos legteljesebb magyarországi populációs 
becslést egy 2005-ben publikált, dunántúli serdülőket érintő tanulmány adja, 
ebben a serdülőkori gyakorisága a viselkedészavaroknak 7% (Csorba et al., 
2008).  

Az Amerikai Pszichiátriai Társaság (APA) diagnosztikai kritériumokat 
tartalmazó kézikönyve, a DSM-5, 2013. szerint a jelzett két kórképet a 
„Diszruptív, impulzuskontroll- és viselkedészavarok” kategóriába sorolja 
(együtt a következő kórképekkel: intermittáló explozív zavar; antiszociális 
személyiségzavar; pirománia; kleptománia; egyéb meghatározott diszruptív, 
impulzuskontroll- és viselkedészavar; nem meghatározott diszruptív, 
impulzuskontroll- és viselkedészavar). A DSM-IV-ben, DSM-5-ben, illetve 
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BNO 10-ben (ICD-10 [29]) szereplő „conduct disorder” kifejezést és 
diagnózist a hivatalos magyar DSM fordítás viselkedészavarként, míg a BNO-
10 fordítás magatartászavarként jelöli (BNO, 1995).   A BNO-10 leírásában 
a „Magatartási zavarok” (F91) és a „Kevert magatartási és emocionális 
zavarok” (F92), illetve a „Hiperkinetikus magatartászavar” (F90.1) 
kategóriák „A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermek- 

vagy serdülőkorban jelentkező zavarai” fejezetben találhatóak. A BNO-10 az 
F91 kategórián belül az F91.0 A családi körre korlátozódó magatartászavar; 
F91.1 Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (Nem 
szocializált magatartászavar); F91.2 Kortárscsoportba beilleszkedettek 
magatartászavara (Szocializált magatartászavar); F91.3 Nyílt (kihívó) 
oppozíciós zavar; F91.8 Egyéb magatartászavar; F91.9 Nem meghatározott 
magatartászavar kategóriákat használja. Ehhez társulnak még a F90.1 
Hiperkinetikus magatartászavar; F92.0 Depressziós magatartászavar; F92.8 
Egyéb kevert magatartás és emocionális zavar; F92.9 Nem meghatározott 
kevert emocionális és magatartászavar diagnózisok.  

A viselkedészavar típusait (magatartászavarokat) összességében a 
BNO-10 diagnosztikus leírása a következőképen jellemzi: „Jellemzői a 
visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A 
viselkedés egészen a kornak megfelelő szociális normák erős áthágásához 
vezethet, sokkal súlyosabb lehet, mint egy hagyományos gyerekcsíny, vagy 
egy serdülőkori lázadás, és elég hosszan kell tartania (hat hónap vagy annál 
hosszabb ideig). A magatartászavar része lehet egy meglévő pszichiátriai 
szindrómának, ebben az esetben ezt a diagnózist kell előnyben részesíteni. 
A diagnózis olyan viselkedéseken alapszik, mint például: extrém mértékű 
harc, fenyegetés, emberekkel, állatokkal, tárgyakkal való durva bánásmód, 
tulajdonnal szembeni extrém destrukció (rombolás), tűzokozás, lopás, 
ismételt hazudozás, iskolakerülés, gyakori elszökés otthonról, gyakori és 
súlyos indulatkitörések, szófogadatlanság. Bármelyek a fentiek közül, 
elegendő a diagnózishoz, ha kellően markáns, de az izolált disszociális 
cselekedetek nem. (BNO-10, 1995.)”  

A DSM-5 a súlyosságot a BNO-10-hez hasonlóan három szinten 
határozza meg: enyhe, közepes és súlyos. A DSM-5 kritériumok egy 
módosító sajátosság kivételével teljesen megegyeznek a DSM-IV 

kritériumokkal. Az új diagnosztikus rendszer bevezette a korlátozott 
proszociális érzelmekkel való társulás jelölését (DSM-5, 2013).  

A viselkedészavar diagnózisához, az oppozíciós zavarhoz hasonlóan, nem 
társul sem laboratóriumi, sem a központi idegrendszerre vonatkozó célzott 
vizsgálat. A viselkedészavar diagnózisának felállítása gyermekpszichiátriai 
kompetencia. A diagnosztikai eljárás során az anamnézis és a viselkedés 
megfigyelése mellett használhatóak átfogó interjúk (pl. Interview Schedule 
for Children and Adolescents - ISCA, MINI International Neuropsychiatric 

Interview Kid, Child Behavior Checklist (Gyermekviselkedési Kérdőív, CBCL), 
a Képességek és Nehézségek Kérdőív (Strengths and Difficulties and 

Questionnaire használhatóak. Viselkedészavar esetében különösen fontos az 
esetleges társuló agresszió karakterizációja, ennek felmérésére a 
Reaktív/Proaktív Agresszió Kérdőív és a Buss Perry Agresszió Kérdőív 
javasolt. 
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A viselkedésproblémákkal járó gyermekpszichiátriai zavarok rendkívül 
heterogén csoportot képeznek. Ha két DSM-5 diagnózisra szűkítjük a kört, 
az oppozíciós zavarra és a viselkedészavarra, a heterogenitás így is jelentős. 
A problémák kezelése esetében a pszichológiai intervenció egyértelműen 
hasznosnak bizonyul a problémás viselkedés enyhítése és a későbbi 
kimenetel pozitívabb irányba terelése szempontjából. Az ilyen intervenciókat 
többnyire kézikönyvben rögzített programok keretében biztosítják. Ezek 
leginkább intervenciós programok, mint pl. szülőtréning, csoportos 
viselkedésterápia.  

A szülőkre (is) irányuló intervenciók egyik nagyon jó példája a szülő-

gyermek interakciós terápia (Parent-Child Interaction Therapy, PCIT). A 
terápia során egy szülő és a „problémás” gyermek vesz részt a terápiás 
ülésen, ahol a szakember egy detektívtükör mögül figyeli a szülő és a 
gyermek interakcióját és segíti kapcsolatukat direkt utasítások adásával. 
Elsősorban óvodás korban ajánlott.  

A gyermekekre irányuló intervenciók közül az egyik leggyakoribb az 
agressziókezelés. A fő cél az adaptív dühkezelés és szociális készségek 
tanítása. A legtöbb, gyermekre irányuló intervenció kognitív 
viselkedésterápiás alapokon nyugszik. 

Az ilyen programok iskoláskorú gyermekeknél többnyire hatékonyan 
csökkentik az agresszív magatartást (Goertz-Dorten, et al, 2017).  

A gyermekkori viselkedészavarok ellátásában rutinszerűen nem 
alkalmaznak gyógyszeres terápiát, de a társuló ADHD, illetve a markáns, 
pszichoszociális intervenciókra nem reagáló agresszivitás esetében előfordul 
gyógyszered terápia is.  

Mindig fontos a kórképek komplex kivizsgálása és az arra épülő 
legmegfelelőbb terápiás, prevenciós és intervenciós eljárás megtalálása.  
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Hazai és külföldi gyakorlatok, kapcsolatok 
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A témához kapcsolódó jogszabályok a 2011. CXC. Köznevelési törvény 

és 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet. A rendelet szerint a gyengénlátó, aliglátó 
tanulók habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozásai általában a 
következő területeket érintik: látásnevelés, speciális IKT ismeretek 
átadása, mozgáskorrekció, az olvasási készség fejlesztése, 
tájékozódásra nevelés, tapintó írás-olvasás aliglátó vagy progrediáló 
szembetegségű tanulók esetében (Braille-írás, -olvasás), 
személyiségkorrekció, mindennapos tevékenységek…  
Ezek tisztázása fontos ahhoz, hogy tartalmilag világos legyen, hogy mivel 

foglalkozik az integrációt segítő gyógypedagógus a fejlesztő foglalkozásokon. 
Azok a látássérült gyermekek, tanulók részesülhetnek habilitációs, 

rehabilitációs fejlesztő foglalkozásban, akiket a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat Látásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, 
Oktató és Gondozó Tagintézménye sajátos nevelési igényűnek, 
gyengénlátónak minősít és erről szakvélemény készül. 

Jelen előadás az idő rövidsége miatt csak az EGYMI intézményegység 
habilitációs, rehabilitációs foglalkozásait foglalja össze. 

A Gyengénlátók EGYMI nyilvántartja az összes olyan integrált nevelés-

oktatásban résztvevő gyengénlátó gyermeket, tanulót, akit az FPSZ 
Látásvizsgáló Tagintézménye gyengénlátónak diagnosztizál az országban. 
Ilyen módon a nyilvántartásunkban 2019. június végén összesen 956 fő 
szerepelt. Ezen belül 165 óvodás, 445 általános iskolás, 305 középiskolás és 
41 fő fejlesztő nevelésben részesülő. Utóbbi kategóriát 3 évvel ezelőtt 
kezdtük elkülöníteni nyilvántartásunkban, amelyben korábban elenyésző volt 
a súlyosan halmozottan sérültek száma. De a létszám növekedése mellett a 
módszertani megsegítés mikéntje is indokolta ezeknek a gyengénlátóknak a 
külön „kezelését”. Az összesített nyilvántartott létszám az utóbbi két 
évtizedben óriásit változott, kb. 5-szörösére növekedett. Ez valószínűleg a 
diagnosztizálás fejlődésének és jogszabályi változásoknak köszönhető. Az 
országos EGYMI nyilvántartásában szereplők egy részének közvetlen 
segítséget, habiliációs, rehabilitációs fejlesztő foglalkozást is biztosítunk, 
másik részének (gyermek, család, befogadó intézmény, pedagógus) 
gyógypedagógiai tanácsadást nyújtunk. Az óvodásoknak több, mint harmada 
kap tőlünk fejlesztő foglalkozást, az iskolások kb. 15-20 %-a.  

Munkánk nagyon fontos és hangsúlyos része az óvodásokkal való 
foglalkozás. Az óvodások fejlesztése gyengénlátók esetében rendkívül 
hatékony és előremutató. Egyéni fejlesztésben a tanév folyamán 59 gyermek 
részesült. Ők komplex fejlesztést kaptak, melynek fő témája a látásnevelés 
és a különböző kompenzációs technikák, területek. Hét gyengénlátó gyermek 

mailto:egymi@gyengenlatok.hu
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logopédiai megsegítésben is részesült. Ők az óvodában nem, vagy nem 
kielégítő módon és/vagy óraszámban kapnak logopédiai ellátást. Ebben a 
tanévben - kapacitás-problémák miatt - óvodásokhoz nem jártunk ki 

fejleszteni a befogadó intézményekbe. Két intézmény kivétel ez alól, a Pető 
Intézet és a Mozgásjavító óvodája. Mindkét helyen több érintett látássérült 
gyermek van, esetükben nagyon nehéz lenne a bejárás intézményünkbe, 

ezért ezekkel az óvodákkal abban állapodtunk meg, hogy kijár utazó 
gyógypedagógusunk 1-1 délelőtt. 

Mintegy két évtizedes múltja van az EGYMI-nek az iskola-
előkészítésben. Pénteki csoportos foglalkozásainkat hetente tartjuk az 
iskolába készülő nagycsoportosoknak. Ennek része egy tantermi foglalkozás 
és egy mozgásos óra (torna és úszás/vízhez szoktatás váltakozva). A szülők 
részére „Szülők iskolája” nevű foglalkozássorozatot szervezünk hétről hétre, 
melynek elsődleges célja az iskolaválasztás segítése. Néhány éve két kis 
csoportot indítunk, idén összesen 15, öt és hét év közötti gyengénlátó 
gyermekkel. 

Ebben a tanévben indítottuk el a „távoli” csoportos iskola-előkészítőt. 
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy sok család nem tudta 
megtenni, hogy hetente, vagy esetleg kéthetente eljöjjenek az egész 
pénteket igénylő foglalkozásokra. Részben azért, mert vidéken, egyes 
esetekben nagyon távol laknak, másrészt a szülők nem tudtak hetente egy 

napot távol maradni a munkahelyükről. Ebben a tanévben öt alkalmas 
tematikát állítottunk össze a gyerekek és a szülők részére. Ezeken a 

csütörtökökön mindkét óra tantermi foglakozás, ezekbe mozgásos elemeket 
is beépítettünk. Összesen 7 gyermek és családja vett részt a 
foglalkozásokon. Aki csak egyszer is eljött, azoknál is pozitívumnak tartjuk, 
hogy legalább megismerkedtünk. Ez sokat segít a későbbiekben pl. a leendő 
tanítóknak nyújtott tanácsadásban. Az öt alkalom természetesen kevésbé 
„folyamat-jellegű” és kevésbé mutatkozik hatékonynak a heti 
foglalkozásokhoz képest, mégis úgy érezzük, hogy ez is hasznos és a 
következő tanévben is tervezzük a „távoli csopi” meghirdetését. 

A tanév másik újdonsága volt a halmozottan sérültek kis csoportja. 
Ebben a tanévben összegyűlt három olyan gyermek, akik lakóhelyük szerinti 
normál óvodába járnak és a gyengénlátás mellett másik 2-3 sérülésük is van: 
értelmi, mozgás, beszéd, ADHD. A csoportos foglalkozásokat kéthetente 
kedden tartottuk, kétszer 45 percben sok-sok zenével, mozgással, alkotással 
színesítve. A szülőknek sok egyéni konzultációs lehetőséget biztosítottunk.  

Az iskolások habilitációs, rehabilitációs óráit kizárólag egyéni formában 
biztosítjuk. A 2018-19-es tanévben 58 tanuló vett részt a foglalkozásainkon. 
A budapesti tanulókhoz kijárnak az utazó gyógypedagógusaink heti, esetleg 
kétheti rendszerességgel. Két fővárosi tanuló részére az intézménye a 
látásnevelés mellett logopédiai foglalkozásokat is igényelt.  

Egyre több azoknak a vidéki gyengénlátóknak a száma, akik 
lakóhelyükön nem kapnak megsegítést látássérültek pedagógiája szakos 
gyógypedagógustól, ezért intézményünktől igénylik a fejlesztő 
foglalkozásokat hetente, kéthetente, esetleg havonta. Esetükben a szülők 
vállalják az utazást annak érdekében, hogy gyermekük megkapja a számára 
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visszajelzés, hogy foglalkozzunk-e velük vagy sem. Ilyenek a hírlevél és az 
online fórum. Mindkettőre van érdeklődés. 
Az előadás témájával kapcsolatban számos kérdés merül fel: 
• Mennyi rehabilitációs órát írnak elő, mennyit tartunk meg? Mennyit 
tudunk megtartani?  
• Mi a rehabilitációs órák tartalma? Mindig az, amire a tanulónak 
leginkább szüksége van? 
• Minden gyengénlátónak szüksége van a rehabilitációs órákra? 
Középiskolában is?  
• Van-e rugalmasság a rendszerben? 

• Lehet-e felmentést kérni a rehabilitációs órák alól? 
• A látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus végzettség elég 
az utazó gyógypedagógusi feladat ellátásához?  
• Milyen eszközökre van szükség a rehabilitációhoz? Ki biztosítja ezeket? 
Milyen forrásból? 
 

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban még számos szakmai és 
szakmaközi egyeztetésre van szükség annak érdekében, hogy a gyengénlátó 
tanulók ellátása megfelelő legyen.  
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A Székesfehérvári Arany János EGYMI bemutatása - egy utazó 
szomatopedagógus szemével 

 
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
 

Várnagy Péterné Sereghy Fruzsina 
sfrizsu@gmail.com 

 
 

A több mint fél évszázada működő, nyolc évfolyamos kisegítő iskolából 
régiós szinten egyedülálló gyógypedagógiai centrummá fejlődő Arany János 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény többcélú 
intézmény. A szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységek 
alapfeladatai: a székhelyintézményben és telephelyein tanulásban 
akadályozott tanulók alap- és középfokú képzése, autizmussal élő tanulók 
alap- és középfokú képzése, utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése; 
a tagintézményben és telephelyén autizmussal élő és értelmileg akadályozott 
gyermekek, tanulók óvodai nevelése, alap- és középfokú képzése, súlyosan 
és halmozottan sérültek fejlesztő nevelése, oktatása. Az intézményben 148 
pedagógus dolgozik, a gyermekek és tanulók létszáma összesen 711 fő. 

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk 2005-ben, a többségi 
intézményekből érkező igényekre reflektálva kezdte meg működését 68 
integrált gyermek, tanuló ellátásával, Székesfehérvár területén. Az integráló 
intézmények számának folyamatos, jelentős növekedése a szervezeti 
működést is érintő szakmai fejlesztést indított el: 2007-ben Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel bővültünk. Ellátási területünk 
ekkor Székesfehérvár és kistérsége volt.  

 

Nagy előrelépés volt, hogy 2013 szeptemberétől utazó 
intézményegység kialakításával, a törvényi változásoknak megfelelően 
fejlesztő tevékenységünket a Székesfehérvári Tankerület integráló 
intézményeire is kiterjesztettük az óvodától a középiskoláig. A közel hetven 

intézményben évente fél ezer gyermek és tanuló fejlesztését végezte 60-70 
gyógypedagógus.  

 
A 2018/2019-es tanévben 9 település óvodáiban, általános és 

középiskoláiban, összesen 61 intézményben nyújtottunk habilitációs, 
rehabilitációs ellátást.  A fejlesztett sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók létszáma alapján közvetlenül, óvodai, iskolai csoportokban, 
osztályokban hozzávetőlegesen 350 főt meghaladó az integráló pedagógusok 
száma (1. táblázat). 
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1. táblázat Sajátos nevelési igény, korosztály és területi megoszlása2 

 
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságával 

hagyományosan jó kapcsolatunk. Ma már napi gyakorlat, hogy egy-egy 
gyermek, tanuló kontrollvizsgálatához a többségi pedagógussal 
együttműködve pedagógiai véleményt készítünk. Az autizmussal élő 
gyermekek esetében minden esetben élünk ezzel a lehetőséggel.  

Egyre több esetmegbeszélésen veszünk részt, melynek tartalmáról, 
eredményeiről tájékoztatjuk a gyermeket vizsgáló gyógypedagógust is. 
Hasonlóan jó a kapcsolat a hallás-, látás- és mozgásvizsgáló országos 
szakértői bizottságokkal.  

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családokkal, szülőkkel 
való kapcsolattartás segítésére évente két fogadóórát tervezünk, de igény 
szerint bármikor rendelkezésre állunk, hogy beszámoljunk a fejlesztés 
irányáról, eredményeiről. Egyelőre korlátozott a lehetőség a sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók befogadásában kulcsfontosságú szerepet játszó 
csoport- és osztálytársak, szülőtársak érzékenyítésére. A teljesítendő 
tanterv, a továbbtanuláshoz szükséges érdemjegyek elérése, a szülői 
igények miatt a közoktatás teljesítményorientált, ehhez azonban nem 
minden esetben képes hozzárendelni a megfelelő ismeretelsajátítás és 
hatékony kompetenciafejlesztés módszertanát, az interaktív, kooperatív 
tanulásszervezési formákat. A gyengébben teljesítők, a különleges 
bánásmódot igénylők nehezen illeszthetők be ebbe a rendszerbe. A tanulási 
esélyegyenlőséget biztosító, ma még jobbára gyógypedagógia szemlélet 
érvényesítése többnyire a habilitációs foglalkozásokon valósul meg.  
 

Utazó gyógypedagógusaink szakmai tudása és tapasztalata, hatékony 
fejlesztő munkája, a személyes, kölcsönös bizalomra épülő tanár-diák 
kapcsolat mellett ez is magyarázhatja a habilitációs foglalkozásokról való 
hiányzások alacsony óraszámát.   
 

 

                                                           
2 A táblázat az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 

nyilvántartásának adatai alapján készült. Készítette: Várnagy Péterné Sereghy Fruzsina 
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A mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók eloszlása, valamint 

ellátása Székesfehérváron és környékén 
 

A 2018-19-es tanévben az utazó szomatopedagógiai-konduktori 

ellátást 4 szomatopedagógus és 3 konduktor végezte. 5 óvodás, 14 általános 
iskolás, 2 középiskolás mozgáskorlátozott gyermeket, tanulót láttunk el. 
Diagnózis szempontjából a cerebralis paresissel élő (CP-s) gyermekek 
vannak többségben, de előfordul egy-egy Arthogryposis, 

Osteochondroplasia, Perthes-kór is.  
Az év eleji munkát a mozgásállapot diagnosztikus felmérésével 

kezdjük. Ennek alapján készítjük el az egyéni fejlesztési terveket.   Az utazó 
gyógypedagógiai tevékenység jellegéből adódóan változó feladat ellátási 
helyszíneken zajlik, emellett erősen tárgy- és eszközigényes. 
Intézményünkben két mozgásfejlesztő terem van, igényes mozgásfejlesztő 
eszközökkel felszerelve. 
 

      
1. ábra Mozgásfejlesztő termek az Arany EGYMI-ben 

 

Kevés intézményben áll rendelkezésre megfelelő fejlesztő vagy 
terápiás szoba, tanterem. A szűk, más célú, nem tanterem jellegű 
helyiségekben nehéz a döntően csoportos fejlesztésben részesülő sajátos 
nevelési igényű tanulók esetében a differenciálás, egyéni és kiscsoportos 
fejlesztést biztosító tanulásszervezési formák kialakítása. A terápiák eszköz- 
és helyigénye, az integráló intézmények megfelelő infrastruktúrájának 
hiánya miatt városi szenzoros integrációs csoportokat hoztunk létre 
intézményünk mozgásfejlesztő termeiben, ambuláns fejlesztési lehetőséget 
biztosítva. A fejlesztő eszközöket, játékokat szinte kizárólagosan utazó 
gyógypedagógusaink biztosítják az ellátott gyermekek, tanulók élményteli, 
játékos fejlesztéséhez.  

2014 óta intézményünk szolgáltatásai közé tartozik a rehabilitációs 
úszás, a többségi intézményekbe járó mozgáskorlátozott tanulók, 
gyermekek vízi mozgásfejlesztése, oktatása, úszástanulása.  

Egyre többször előfordul, hogy nemcsak mozgáskorlátozott 

gyermekeknek tartunk mozgásfejlesztést. Kiegészítő terápiaként szenzoros 
integrációs terápiás fejlesztéseket kapnak - az F-es kódú - mentális, 
neurotikus, pszichés, viselkedés zavarokkal küzdő, illetve az autizmus 
spektrumzavarral élő gyermekek, tanulók is.  
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Az integráltan nevelt SNI gyermekekre, tanulókra irányuló szolgáltatás 
mellett jelentős fejlesztés zajlott a pedagógusokat támogató szakmai 
szolgáltatások terén is. 2005-től „Arany Hétfő - Inklúziót segítő szakmai 
műhely” keretében interaktív, gyakorlatorientált előadásokkal segítjük a 
többségi intézmények pedagógusait. „Segéd-Kezek”, papír alapú és 
digitalizált módszertani folyóiratunk, „Arany Téka – Gyógypedagógiai 
Módszertani Füzetek” kiadványaink intézményünk szakmai tudásbázisából 
merítve segítik a befogadó pedagógiát. 

Utazó gyógypedagógia az integráció szolgálatában címmel 
elkészítettünk egy két kötetes integrációs dokumentum gyűjteményt, és egy 
sérülésspecifikus egyéni fejlesztési terv gyűjteményt. Ebben a 
gyűjteményben integrált tanóra tervezetek, integrált differenciális és 
kooperatív tanóra tervezetek, EFT (egyéni fejlesztési terv) - lépésről lépésre 
dokumentumok találhatóak. Elindítottunk egy érzékenyítő tréningsorozatot 
minden fejlesztési területen „Ismerj meg! Fogadj el! Fogadj be!” címmel.  

Intézményünk évek óta fogad gyógypedagógia szakos egyetemi 
hallgatókat szinte mindegyik gyógypedagógiai szakon. Az egyes szakok 
mellett az utazó gyógypedagógiai gyakorlatot is megismerhetik, ahol 
beleláthatnak az integráltan ellátott gyermekek, tanulók fejlesztésébe. 
Illetve az „utazósság” számos teendőit is megismerhetik. 

 

Az Arany EGYMI utazó gyógypedagógusi hálózat célja az integrált 
nevelésben résztvevő óvodás, iskolás, középiskolás sajátos nevelési igényű 
gyermekek/tanulók számára speciális gyógypedagógiai segítségnyújtás. Az 
egyéni szükségletek és a helyi viszonyok figyelembe vételével, a sajátos 
nevelési igényből fakadó hátrányok csökkentése az elfogadás – befogadás 
szemléletének erősítésével. Esélyteremtés, hogy az érintett 
gyermekek/tanulók teljes értékű tagjaivá váljanak társadalmunknak.  
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Egy nemzetközi projekt tanulságai a Mozgásjavítóban 
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 Az 1903-ban alapított Mozgásjavító mára sokrétű nemzetközi 
kapcsolatokat épített ki és nagy tapasztalattal rendelkezik nemzetközi 
projektek részvételében, lebonyolításában. A külföldi projektekbe való 
szerves bekapcsolódás egészen 1975-ig nyúlik vissza, ekkor indult el az 
intézmény életében az innovációk, fejlesztések kora. A legfontosabb, 
mérföldkőnek számító programok a következők voltak: 

- A Sonnenzug, vagyis Napvonat egy egyházi és állami támogatással 
működő osztrák alapítványt takart, mely útlevél és vízum nélkül 
biztosított lehetőséget vonatozásra Európa nyugati felében. A program 
fő célja az volt, hogy a különböző nemzetek mozgáskorlátozott fiataljai 
találkozhassanak, különös tekintettel a szocialista országokra. 
Magyarországot tizenkilenc éven át a Mozgásjavító diákjai képviselték. 

- A kilencvenes évek elején csatlakozott intézményünk a televízióból is 
jól ismert Játék Határok Nélkül programsorozat adaptált változatához, 
mely később eurointegrációs hétté alakult át és a mai napig 
megrendezésre kerül. 2018-ban a Mozgásjavító adott otthont a 
rendezvénynek nagy sikerrel. 

- A Flamand Kormány EuroKans programja 1993-1996 között futott és 
kifejezetten kelet-európai országokat (Csehszlovákia, Lengyelország, 
Magyarország) célzott meg. Középpontjában az új pedagógiai 
módszerek, illetve az európai pályázati rendszer megismertetése állt, 
de foglalkozott azzal is, hogy az alábbi témákat közelebb hozza a 
résztvevő országok számára: fogyatékos emberek jogai, 
törvénykezés; speciális és inkluzív iskolarendszerek; önálló élet és 
önrendelkezés; esélyegyenlőség biztosítása a gyakorlatban. Ennek 
hatására a pedagógusokban kialakult egy új szemlélet mód iránti 
igény, elültette egy modern ellátórendszer kiépítése iránti vágy 
magját, folyamatos tanulmányutak szerveződtek, csereprogramok 
jöttek létre. 

- 2005-2006 között kapott lehetőséget az intézmény a Phare 
pályázatokhoz való csatlakozásra. Két főbb iránya volt, informatikai 
fejlesztések (a „21. század iskolája”) és energia felhasználás 
racionalizálása. Ez volt az első és az utolsó olyan pályázat melyhez 
külső pályázatírók segítségét vette igénybe az intézmény. Az elnyert 
összeg lehetővé tette alternatív és augmentatív eszközök első komoly 

beszerzését, az eszközkölcsönző alapjainak lerakását. 

mailto:toth.adrienn@mozgasjavito.com


202 
 

- A Socrates és Comenius programokkal egy új nemzetközi, európai 
pályázati rendszer indult el, melyekből a mai Erasmus+ program 
bontakozott ki. A Mozgásjavító három Comenius projektben vett részt, 
melyek biztos alapot nyújtottak és megfelelő tapasztalati bázist ahhoz, 
hogy a jelenben is magabiztosan vállalhassunk részvételt és 
koordinálást is. A Comenius programok egységes céljai a következők 
voltak: hozzájárulni a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősíteni 
annak európai dimenzióját, a hátrányos helyzetű csoportok 
támogatása, az iskolai leszakadás elleni programok szervezése, illetve, 
hogy európai közoktatási intézmények nemzetközi együttműködés 
keretében együtt dolgozzanak valamilyen közös témán. (Tóth, 2012) 

Miután átalakultak az Európai Unió által finanszírozott programok 
intézményünk sikeresen pályázott Erasmus+ mobilitási pályázaton. A 
Mozgásjavító által ellátott mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok speciális 
szükségletei miatt az intézményben különféle szakemberek 
(gyógypedagógus, gyógytornász, szaktanár, pszichológus, szakápoló stb.) 
dolgoznak együtt, illetve kiterjedt kapcsolatokkal rendelkeznek más 
intézményekben dolgozó egyéb szakemberekkel, akik időlegesen 
kapcsolatba kerülnek az intézmény dolgozóival. A leghatékonyabb 
fejlesztést, nevelői-oktatói munkát csakis team munka keretében lehet 
elérni. A projekt középpontjában így az állt, hogy ezt az együttműködést 
hogyan lehetne még sikeresebbé tenni. Ennek érdekében négy ország öt 
intézményében végeztek a résztvevők job-shadowing tevékenységet, 
fókuszban a team munka megvalósításának vizsgálatával. Az intézmények 
közül kettő már előző, említett külföldi projektekből származó meglévő 
kapcsolataink voltak: Werkenrode School (Hollandia), Pater-Rupert –Mayer-
Zentrum (Németország, testvériskolánk). Mindkét intézmény nagy hatással 
volt a Mozgásjavító jelenlegi felépítésére, ezért is tartották a projekt 
résztvevői fontosnak, hogy ezek az intézmények mindenképpen kerüljenek 
be ebbe a tanulmányútba is. Mivel az együttműködés ezekkel az 
intézményekkel nagy múltra tekint vissza, így a közös munka az elvárt 
magas szintnek megfelelő volt ebben a témakörben is. Ezek az iskolák 
hasonló profilúak a Mozgásjavítóhoz, így tapasztalataikat könnyen adaptálni 
tudták a munkatársak a mindennapi munkába. A másik három partnert az 
etwinning honlap segítségével találták a résztvevők: Hop Skole (Norvégia), 
Asdal Skole Ressurssenteret (Norvégia), Klettaskóli (Izland). Mindhárom 
iskolában magas szintű team munka folyik, kidolgozott modell keretében. Az 
interjúk felvétele, kérdőívek kitöltése, hospitálási naplók írása során a 
kollégák nemcsak a team munka rendszerét ismerhették meg ezekben az 
intézményekben, hanem egyéb jó gyakorlatokat is, melyeket a 
disszeminációk során megismertettek a szűkebb ás tágabb szakmával is. 

2016-2018 között intézményünk részt vett egy stratégiai partnerségek 
projektben, ahol a partnerek színes tapasztalati hátérrel rendelkeztek a 
nemzetközi együttműködések terén. A szervezetek között volt speciális, 
inkluzív iskola és egy civil szervezet is. A két éven át hat partnerrel (norvég, 
észt, román, portugál, török, magyar) megvalósuló projekt számos 
tevékenységet tűzött ki célul. Középpontjában a non formális tevékenységek 
felhasználási lehetőségei álltak az inkluzív közösség létrehozásáért. Ennek 
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érdekében a résztvevők bemutatták jó gyakorlataikat, kicserélték tudásaikat 
ezen a területen. Közösen kidolgoztak egy negyven órás továbbképzést, 
melyet meg is valósítottak országonként legalább 25 tanár bevonásával. A 

projekt egyik terméke egy jó gyakorlat gyűjtemény is volt, ezenkívül a két 
év alatt folyamatosan non formális tevékenységeket valósítottak meg, 
elősegítve a szűkebb és tágabb környezetük szemléletének változását, a 
befogadó légkör kialakítását.  

A nemzetközi környezetben történő képzésfejlesztés újszerű élmény volt 
számunkra. Két hét alatt Portugáliában tizenöt különböző kulturális és 
képzettségi háttérrel rendelkező kolléga adta össze tudását annak 
érdekében, hogy egy olyan kurzus jöhessen létre, mely mind a hat országban 
releváns, a jelentkezők számára hasznos ismereteket nyújtó. Végül négy 
modul köré csoportosítottuk a témákat: 

1. modul – Elméleti alapok:  
- Definíciók (formális, non formális, informális) 
- Előnyök-hátrányok meghatározása 

- Szociális inklúzió koncepciója 
- Diverzitás kérdése 

- Célcsoport meghatározása 

2. modul – Célcsoport: 
- A célcsoport tulajdonságainak meghatározása (sajátos 

nevelési igény, hátrányos helyzet, multikulturális 
közösség) 

- Módszerek, technikák beazonosítása – sokféle csoportok, 
különböző tanulók 

3. modul – Utak, lehetőségek: 
- Csoportdinamika  

- Aktív részvételt támogató technikák 
- Gyakorlati példák – non formális tevékenységek 

4. modul – Gyakorlat/Megvalósítás: 
- Tervezés 
- Megvalósítás 
- Értékelés/visszacsatolás 

A fejlesztés során mindannyian egyetértettünk abban, hogy a 
képzésnek gyakorlat orientáltnak kell lennie, de egységes szintre kell hozni 
a résztvevők elméleti tudását is. Az együttműködés és a tudásmegosztás két 
pillérére építettük fel a modulokat. 

Portugáliából hazaérve a megvalósítás fázisába került a továbbképzés. 
Kíváncsian vártuk, hogyan fog működni a valóságban, hazai körülmények 
között a nemzetközi fejlesztés. Huszonhét jelentkező (pedagógus, 
gyógypedagógus, szociális munkás) vett részt nyolc intézményből a négy 
napos kurzuson, mely során csakis interaktív, együttműködést igénylő, 
tevékenység fókuszú gyakorlatok, technikák, módszerek kerültek 
alkalmazásra. A kurzus végén a minőségbiztosítási kérdőívből az derült ki, 
hogy a résztvevők nagyon hasznosnak tartották a négy napot nemcsak azért, 
mert új tudásokra tehettek szert, hanem mert olyan társzakmákból érkező 
kollégákat ismerhettek meg, akiknek nézőpontjai tágították rálátásukat a 
pedagógiai helyzetekre és azok megoldásaira. A tudásszintetizáló és – 
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megosztó feladatok lehetőséget nyújtottak arra is, hogy a résztvevők 
rendszerezhessék eddigi ismereteiket, illetve, hogy bemutathassák saját jó 
gyakorlataikat is.  

Összességében úgy érezzük, hogy a szellemi termék kifejlesztését 
kitűző nemzetközi projektek kiváló alkalmat nyújtanak a fejlődésre nemcsak 
intézményi és személyes szinteken, de tágabb értelemben, a tudás 
megosztásával, a kifejlesztett termék alkalmazásával, terjesztésével a 
tágabb szakmai körökben is. 
 
 

Felhasznált irodalom 
 

Tóth Adrienn Anita (2012): Esélyek-Egyenlőtlenségek avagy a vezető 
szerepe egy innovációs folyamatban, Záródolgozat, Szegedi 
Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző Intézet 

A projektek honlapjai: http://mozgasjavitomobilitas.blogspot.com/ 

http://non4mal4all.com/ 
 
  

http://mozgasjavitomobilitas.blogspot.com/
http://non4mal4all.com/
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Gyógypedagógia az Egyesült Királyságban – gyakorlatias 

szempontú bemutatás egy kint dolgozó magyar gyógypedagógus 
szemszögéből 

 

Warmley Park School 

 
Fehér-Szenti Annamária 

szmanka90@gmail.com 
 

 
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai 

szakirány elvégzése után 2013 szeptemberétől az Egyesült Királyságban 
kezdtem el a szakmai munkásságom, így megismertem az angol 
gyógypedagógiai intézményrendszer működését. Jelenleg nem dolgozom, 11 
hónapos gyermekemmel vagyok otthon. Az elmúlt pár év alatt rengeteg 
élménnyel és szakmai tapasztalattal gyarapodtam, s mindezt olyan formában 
tervezem átadni a publikumnak, amellyel meg tudok válaszolni egy-egy 

felmerülő kérdést vagy problémát, mint például, hogyan érvényesüljünk 
szomatopedagogusként az Egyesült Királyságban. 

Az élménybeszámolóm első felében ismertetem az angol 
gyógypedagógus képzést saját tapasztalaton keresztül, majd az angol 
pedagógiai és gyógypedagógiai interjú legfontosabb részeit. A második 
részben pedig szintén személyes példákon keresztül szemléltetem a 
kimagasló angol tanítási és módszertani eszköztárat, továbbá bemutatom az 
angol gyermekvédelmi rendszert a delegáló intézményemen keresztül. 
 

 
Elhelyezkedés gyógypedagógusként 
 

Kezdetektől ragaszkodtam ahhoz, hogy minél hamarabb bekerüljek az 
angol oktatási, nevelési, gondozási és rehabilitációs rendszerbe. Sajnos 
hamar szembesültem azzal a ténnyel, hogy ez nem lesz annyira egyszerű, 
mint ahogyan ezt elterveztem.  

Tehát az első időszakban nyelvtudásom fejlesztésére fókuszáltam. Ez 
idő alatt igyekeztem kiismerni magam az angol többségi és speciális iskolák 
nemzeti alaptantervében, továbbá átfogó képet kapni a különböző nevelési, 
oktatási, gondozási és rehabilitációs intézmények felépítéséről, működéséről 
és minimális tudással rendelkezni az angol jogrendszerről. 

A tanulás és a szakmai tapasztalatszerzés ideje alatt a diplomám 
elfogadtatására is sor került. Itt megjegyzem, hogy erre sajnos sokáig nem 
volt lehetőség, sőt úgy nézett ki, hogy újra el kell végeznem az angol 
pedagógusképzést ahhoz, hogy gyógypedagógusként elhelyezkedjek.  

A pedagógusképzés neve: PGCE (Postgraduate Certificate in 
Education), amely program elvégzése csak 1 év és ebből kb. 6-8 hét a 
szakmai gyakorlat. Hozzáfűzném, hogy az óvodapedagógus, tanári és 
gyógypedagógus képzés mind ennyi idő alatt zajlik le, miközben lényeges 
specializációra nem kerül sor. Szerencsére 2017-ben egy 

mailto:szmanka90@gmail.com
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törvénymódosításnak köszönhetően a diplomám elfogadták és megkaptam a 
QTS státuszt (Qualified Teaching Status), amellyel már gyógypedagógusként 
alkalmazhattak a speciális iskolák.  

Sajnos a szomatopedagógia fogalma és létezése ismeretlen az angol 
nevelési, oktatási és rehabilitációs rendszerben, így mint teljesértékű 
szomatopedgógus a mai napig nem tudom használni a tudásom az Egyesült 
Királyágban. 
 

 
Az interjú 

 
A szakemberhiány általános probléma Egyesült Királyságban, ennek 

ellenére a gyógypedagógus és asszisztens jelentkezőknek is nehéz felvételi 
eljáráson kell átesnie az állásinterjú során. 

Több lépcsős ez a megmérettetés, ahol a tanulmányi képesítéseken 
kívül nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megismerjék a jelentkező 
szakembert, beleértve a kommunikációs képességét, munkamorálját, a 
gyermekekhez való hozzáállását, valamint a neveléssel, oktatással és 
gondozással kapcsolatos felfogását, szociális és empatikus képességeit, 
pedagógusi eszköz és módszertárát, kreativitását, különböző interjú 
feladatokon keresztül. Tehát a magyar gyógypedagógus jelentkező egy 
újabb kollokvium előtt áll, amelyhez az extra kredit az angol nyelv. 

A pályázatokhoz csatolva elérhető az iskola policy-ja (házirendje, 
protokollja), ennek ismerete erősen ajánlott a jelentkező pedagógus felé. A 
házirend különböző területekre lebontott és kidolgozott, amely ismerete és 
betartása kötelezően előírt minden dolgozó számára, ezt aláírásukkal 
tanúsítják. Most pedig felsorolom a delegáló intézményem számos policy-jét. 
(Warmley Park School Policies, 2018): 
 

 GDPR– Ez az új adatvédelmi rendelet 
Itt megtalálható, hogy az iskola hogyan és miért gyűjti információt, 

valamint hol és hogyan tárolja azokat. 
 

  Mobiltelefonok 

 Ez a rendelet az iskola falain belül történő mobiltelefon használatáról írja elő 
követelményeit a dolgozói, tanulói, vendégek és látogató szakemberek, 
valamint a szülő és gondozók felé. A mobiltelefon elővétele és használata 
tilos a tanulók előtt (kivétel sürgősségi eset) csakis kizárólag az erre kijelölt 
helyen van rá lehetőség, azaz tanári szobában. 
 

 Ápolás és Gondozás 
Az intim gondozás és ápolásra a speciális igényű tanulók mindennapos 

tevékenységei közé tartozik. Ennek pontos és precíz meghatározása fontos 
a gyermek és az alkalmazott védelmének érdekében. 
 

  Panasztétel 
Az iskola megfogalmazza, mit ért panasztétel alatt, ki és hogyan teheti 

meg ezt, milyen formában, valamint kinek a feladata erre válaszolni és azt 
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hogyan. Az igazgató és a gyógypedagógus kötelezettsége, hogy reagáljon a 
gondozó vagy szülő bármiféle aggodalmára, az adott cselekedet 
megindokolja és megmagyarázz ennek súlyosságának ismeretében. 
 

 Gyermekek Közti Bántalmazás, Zaklatás 
Ez a rendelet elengedhetetlen része az angol többségi és speciális 

iskolák mindennapos nevelésének. A rendelet megfogalmazza pontosan, 
hogy mit jelent a gyermekek közti bántalmazás, azaz ‘bullying’ és ennek 
okait. Továbbá mi az igazgató, a szülői munkaközösséget vezető, a tanár és 
az asszisztens, szülő és gondozó feladata és az iskola mit tesz a minél 
hamarabbi prevenció érdekében. 
 

 Közösségi Média 
Egyik fontos alappillére az iskola Gyermekvédelmi Rendeletének, 

hiszen magában foglalja, hogy a különböző közösségi oldalakat és egyéb 
technológia eszközöket hogyan kell az oktatásban rugalmasan és 
hatékonyan használni, mindeközben szem előtt tartva gyermekek 
személyiségjogait azaz figyelve a szociális média tanulókra gyakorolható 
veszélyeire. 

 
 Jelenléti Rendelet 

Az interjú napján több feladatot is teljesítenie kell a jelentkezőknek. 
Általában a következőkre lehet számítani: tanítási gyakorlat, különböző 
írásbeli feladatok, amelyek a jelentkező nyelvtani, kommunikációs 
képességeinek megismerésére irányul, az utóbbi történhet akár egyéni 
fejlesztési terv összeállításán keresztül is. A tanítási feladathoz általában a 
megelőző napokban közlik a tanulók életkorát, egyéni szükségletiet, 
valamint kijelölik a tanított tantárgyat és némely esetben az óra célját is. Az 
interjú írásbeli része iskolánként eltérő, az elmúlt évek alatt a következő 
feladatokkal találkoztam: angol nyelvtani és matematikai tesztek, tervezetek 
készítése, a szülők részére különböző szituációkra válaszlevél írása és az 
iskolai policy-val felmerülő kérdés megválaszolása vagy kifejtése. Végezetül 
pedig sor került a tényleges interjúra, ahol jelen lehetett az iskolai igazgató, 
igazgatóhelyettes és egy szülői munkaközösségi tag. 
 
 

Az angol ’Good SEN Practise’ (Gyógypedagógiai jógyakorlat) 
 

A delegáló intézményemen keresztül szeretném bemutatni, hogy az 
angol ’Good SEN Practise’, hogyan is valósul meg. Az angol oktatás és 
nevelés intézményrendszere tanulóikat igyekszik az önálló életre nevelni, 
figyelembe véve a különböző képességek fejlesztését, mint például a 
kreativitás és poblémamegoldás. Tanítási módszer- és eszköztárát a 
differenciálás, a minél gyakorlatiasabb feladatok, a tapasztalat útján történő 
ismeretszerzés jellemzik, ezt különböző projekt és csapatmunkák 
alkalmazásával valósítják meg. 
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Kollégáim, barátaim, családtagjaim gyakran teszik föl a következő 
kérdéseket: Szomatopedagogusként is érvényesülsz? Tanítasz 
mozgásnevelést is? Hogyan tudod ezt beleilleszteni a mindennapi rutinba? 

Erre válaszul bele szoktam kezdeni egy részletes szakmai előadásba az eddig 
látott, tapasztalt, számomra új gyógypedagógia tanítási, fejlesztési és 
módszertani gyakorlatokról, amelyeket a bristoli speciális intézetek falai 
között dolgozva tapasztalhattam meg, és építettem bele a szakmai eszköz- 
és módszertáramba.  

Tehát, hogy is kezdődik a nap az általam hozott intézetben? Reggel 
8:55 -kor érkeznek meg az kisbuszok gyerekekkel. Az tanári asszisztensek a 
buszok érkezési menetrendjét jól ismerve sorakoznak a nagy ajtó előtt és 
szükség esetén kísérik a diákokat az osztálytermeikhez. Itt jegyzem meg, 

hogy a biztonsági előírások nagyon szigorúak a speciális és többségi angol 
iskolában is. Tehát, a kapuk zárva vannak, csak kártyával nyithatók (ez 
személyre adott), kaputelefonon keresztül engedik be az érkező szülőt, 
terapeutát vagy váratlan látogatót, továbbá az érkezőnek bizonyos 
helyzetekben igazolnia kell személyazonosságát. 

A tűzvédelmi protokollt követve meg kell adni az érkezés majd távozás 
idejét. 

Az osztályok megnevezése nem számokkal és betűkkel történik. A 
delegáló intézményem esetében fűszernövények után nevezték el az 
osztályokat: bazsalikom, oregánó, tárkony, levendula. 

A tanulók a délelőtt folyamán két órán vesznek részt, amelyek 
általában matematika és angol. A két órát egy nagyobb 20 perces szünet 
választja el, ami a tízórai szünet is egyben. A delegáló intézményem 
igyekszik a tanulóit egészséges életmódra ösztönözni például azzal, hogy a 
legtöbb vagy új zöldséget és gyümölcsöt fogyasztó diák oklevélben részesül 
a heti Assembly (Gyűlés) alatt. 

Ismertetem az osztályom tanulóit diagnózis alapján: 4 tanuló súlyosan 
es halmozottan fogyatékos (1 szondatáplálás), 1 tanuló középsúlyosan 
értelmileg fogyatékos, cerebral palsy valamint súlyos epilepszia 
diagnózisokkal, 1 középsúlyosan értelmileg fogyatékos és súlyos emésztési 
zavarral kezelt tanuló (szonda táplálás), 1 autizmus spektrum zavarral, 1 
enyhén értelmileg fogyatékos, 1 tanuló pedig tanulási és beilleszkedési 
zavarral diagnosztizált. 

Minden nap első feladat a „Morning Work vagy Independent 
Task”. Ide sorolunk minden olyan feladatot, amelyet a tanuló egyedül tud 
elvégezni és egyben az egyéni fejlesztési célja is. A reggeli önálló munka 
során a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulóknak szenzoros 
dobozokat készítettem, amelyeket rendszeresen frissítettem.  A többi tanuló 
pedig az osztályterembe érkezés után saját Morning Work-re szolgáló 
fiókjából vette ki az előre odahelyezett feladatokat. Ezeket a feladatokat 
differenciálva készítettem, egyéni fejlesztési célokat figyelembe véve. A 
szükségletek alapján ösztönöztem a tanulókat finom motorikát fejlesztő 
játékos gyakorlatokra, emlékezet- és figyelemfejlesztés segítő memória 
játékok használatára, praktikus matematikai problémák megoldására vagy 
reggeli tornára.  
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A tanítási órákon, ahogy említettem a minél praktikusabb feladatok 
megvalósítására törekedtem, amely a tanulót ösztönözte és hozzájárult a 
minél önállóbb és teljesebb élet megvalósulásához. Az ehhez 
rendelkezésemre álló eszközök lényegesen megkönnyítettek a helyzetem. 

A többségi és speciális iskolák egyformán jól felszereltek, 
tanulóinak nem kell tömött iskolatáskával járni, csak a tolltartó, esetleg a 
házi és kommunikációs füzet, uzsonna az, amit magukkal visznek. A többi 
felszerelést, azaz a rajz es technikai eszközöket, a tantárgyakhoz szükséges 
füzeteket, matematikai tanítást és tanulást segítő eszközöket az iskolák 
biztosítják. Az osztályba tanító gyógypedagógus rengeteg jól használható 
eszközből választhat: numicon, számegyenes, mértékegység, idő, síkidomok 
tanításához szükséges eszközök széles választéka; irodalmi segédeszközök, 
társasjátékok; speciális segédeszközök mozgásneveléshez, gyógytornához, 
augmentatív és alternatív kommunikáció gyakorlásához, evés- és 
ivásterápiához; hinta, trambulin, ball pool (kislabda fürdő), Integrex Board 
és Sensory Room.  Az utóbbiak alkotják a legmodernebb eszközöket, 
amelyekkel a delegáló intézményemben töltött idő alatt találkoztam. A 
szenzoros szobában található az úgynevezett ’mobile sensory floor’, amely 
projektor segítségével a padlóra vetít ki különböző formákat, színeket, 
akciókat és ezeket a tanulók mozgással vagy gesztikulációval tudják 
irányítani – mondanom sem kell, hogy a gyerekek nagy kedvence. Egyéb 
más eszközök is megtalálhatóak itt, mint például világító led lámpák, 
buborékos lámpák, relaxációs zenék, babzsákok. Az Integrex Board egy 
hatalmas állítható monitor, amelyet a súlyosan halmozottan fogyatékos, 
enyhén értelmileg fogyatékos vagy autista tanulók is egyaránt sikeresen 
tudnak használni. A gépen különböző játékos programok érhetőek el, 
amelyek kiválóak lehetnek matematika, informatika, technika és média 
tanítására is. 

A tantermek interaktív táblával vannak ellátva, ehhez a tanároknak az 
iskola biztosít egyéni laptopot, amelyet egyrészt az interaktív táblához lehet 
csatolni, s így tanítani, valamint személyiségi és biztonsági okok miatt a 

különféle dokumentumok raktározása csakis kizárólag ezen a jelszóval 
védett laptopon, pontosabban a közös meghajtón történhet. Tehát a 
tanulókról készült dokumentumok, diagnózisok, tervezetek, értékelések, 
fényképek és egyéb adatok jól védettek, de mégis könnyen elérhetőek az 
arra jogosult szakember szármára. Nemcsak a diagnózisok, profilok kezelése 
történik az interaktív világban, hanem a tanulók fejlődésének a nyomon 
követesé is.  Több olyan cég is létezik Angliában, amely a tanulók 
fejlődésmenetét rögzítő programokat készít iskoláknak. Ezek cégenként 
eltérőek, de a Nemzeti Alaptanterv programjához alkalmazkodnak. 
Meghatározott időközönként itt kell értékelni a diákokat, mégpedig úgy, hogy 
a három megadott értékelési szempont közül kell az épp megfelelőt 
kiválasztani, ehhez lehet megjegyzést fűzni, valamint lehetőség van 
fényképes dokumentációra is. A három fejlődési mérföldkő a következő: 
fejlődést mutat, biztosabb tudás és teljesítette a tanítási célt (developing, 
securing and exceeding). 
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Ahogyan már említettem, az angol rendszer arra törekszik, hogy a 
tanulói és a dolgozói számára a különböző eszközök és szükséges, fontos 
információt tartalmazó dokumentumok könnyen elérhetőek legyenek. Ez a 
biztonságos és rendezett rendszer, ahol több évre vissza lehet keresni 

bármiféle szükséges információt, csakis szerveren keresztül érhető el, 
azonban tudjuk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor erre valamilyen ok 

miatt nincs lehetőség. Ezekre az extrém helyzetekre hozták létre a Quick 
Access mappát, amelynek a gyors elérhetőség a célja.  

Erre azért van szükség, mert Angliában a helyettesítést nem házon 
belül oldják meg, kapacitáshiány miatt, hanem ügynökségeken keresztül. Így 
sokszor előfordul, hogy a helyettesítő szakember nem ismeri a tanulót. 
Gondoljuk bele, mennyi féle probléma (a szondán keresztül történő etetéstől 
a mindennapos segédeszközök használatlán át, félelem az idegentől) 
merülhet fel, ha a tanulóval dolgozó szakember nem ismeri, nem rendelkezik 
tapasztalattal különböző helyzetekben. Intézményem minden osztálya 
rendelkezik ilyen mappával, ahol a tanulókról különböző egészségügyi, 
szociális, fejlesztési tervezetek, célok, kommunikációs adatlapok és egyéb 
más szakemberek által megfogalmazott a gyermek fejlődésének 
szempontjából fontos információk találhatóak. Ez a mappa hatalmas 
segítséget adott számomra is az első tanítási napok alatt, hiszen volt olyan 
helyzet pl. epilepsziás roham esetén, amikor ez a karnyújtásnyira lévő 
protokoll nagy segítséget jelentett. 

A Warmley Park School kiemelt figyelmet fordít a tanulók 
kommunikációs képességeinek fejlesztésére és gyakorlására a 
mindennapi rutinban. Azok a tanulók, akik valamilyen eltérést mutatnak a 
beszédfejlődésében, szociális interakcióban és kommunikációban, 
rendelkeznek egy úgynevezett Communication Passport-tal. Ez a 

dokumentum egyéni és részletes információt ad arról, hogy a sajátos 
nevelésű tanuló hogyan kommunikál társaival, szükségleteit, érzéseit 
hogyan fejezi ki és milyen alternatív kommunikációs eszközt használ. A 
súlyosan és halmozottan fogyatékos, valamint az autizmus spektrum 

zavarral diagnosztizált tanulók esetében sokszor használják ezt a 
dokumentumot az asszisztensek és szakemberek. A Communication 
Passport-nak látható helyen kell lennie a tanuló osztálytermében, mozgását 
segítő segédeszközein (kerekesszék vagy állítógép) valamint a 
kommunikációs táskáján. 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók kommunikációs 
táskával is rendelkeznek. Ebben a táskában található talking button, 
kommunikációt segítő referencia objektum és fényképek.  További alternatív 
és augmentatív kommunikációs eszköz az E-tran frame ( E-tran tábla), 

amely azoknak súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulóknak az alternatív 
kommunikációs eszköze, akiknek a mozgásképessége nem teszi lehetővé a 
kézzel történő kommunikációs eszközök használatát, viszont a 
szemkoordinációjuk jó. A tanuló előtt elhelyezett táblán különböző képek, 
szimbólumok vagy fotók vannak felhelyezve, amelyre rápillantással fejezi ki 
mozgássérült tanuló válaszát. 

Három AAK eszközt emelek még ki: a szimbólummal ellátott 
órarendet (beleértve a napot, hónapot, időjárást), Makatont avagy 
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jelnyelv, referencia objektumot és a sound cue-t (a zene kapcsolása a 
legfőbb napi tevékenységekhez pl. ebéd, mosdó). Az iskola rendelkezik egy 
szimbólumokkal ellátott programmal, amely adaptálásával lehetővé teszi a 
papír alapú feladatok, instrukciók megértését a tanulói számára. 

Az iskola rengeteg továbbképzéssel segíti a gyógypedagógusait, 
asszisztenseit annak érdekében, hogy ezeket a kommunikációs formákat 
minél jobban megismerjék és így a tanulók is nagyobb és többoldalú 
segítségben részesülhetnek. 

Mindennapi feladataim közé tartozott a Communication Book 
(Kommunikáció Füzet) mindennapos kitöltése. Ez a füzet a szülőknek, 
gondozóknak szolgáltatott információt gyermekik iskolai napjáról, 
ugyanakkor itt tudtak ők is kérdéseket feltenni az iskola felé. Tehát a tanulók 
sikerélményeit, fontos eseményeit, az új elsajátított ismeretet, súlyosan és 
halmozottan fogyatékos tanulók esetében az elfogyasztott étel és ital 
mennyiségét (volt, hogy ml pontosággal) foglalta írásba a gyermeket tanító 
gyógypedagógus vagy asszisztens. 

A tanítási hét pedig Assembly-vel (közös Gyűléssel) zárul, ahol 
először sor kerül egy közös köszöntő éneklésre, majd a Gyűlést vezető tanár 
az éppen aktuális híreket vagy közelgő ünnepeket ismerteti. Ezt követheti 
más jellegű téma közös csoport feldolgozása pl. mit tegyünk, ha bajban 
vagyunk. Végezetül a heti tanulmányi oklevél kiosztása történik 
osztályonként majd felcsendül a Gyűlést záró dal. 
 

 
Child Protection, Safeguarding avagy az Angol Gyermekvédelmi 
Rendszer 
 

Az Egyesült Királyságban a gyermekvédelmi rendszer példa értékűen 
igyekszik megtenni a szükséges lépéseket a kiskorúak védelmének 
érdekében és minden területen jelen lenni. Ezért fontosnak tartom a rendszer 
rövid ismertetését. 

A 2000-es években jelent meg az Every Child Matters, amely 
összefoglalja a gyermekek védelméért felelős szervezetek feladatait. Ezt 
követte 2004-ben a kormány által kiadott Children Act, majd további fontos 
dokumentumok, mint például a Contact Point projekt. A projekt során 
kialakították egy felhőalapú szolgáltatást, ahol információt tárolnak azokról 
a gyermekekről, akik szociális gondozásba kerülnek vagy egyéb más 
gyermekvédelmi okok miatt segítségre, megfigyelésre szorulnak. 

A delegáló intézményemen keresztül fogom ismertetni, hogy az iskola 
falain belül mi az alkalmazott pedagógus kötelezettsége és feladata, továbbá 
hogyan történik egy gyermekvédelmi eset kezelése. Ebben nagyon fontos 
szerepet töltenek be az iskola rendeletei. Ennek pontos és precíz ismerete 
fontos ahhoz, hogy a pedagógus felismerje az abúzust, megtegye a 
legfontosabb és szükségszerű lépéseket tanulói védelmének érdekében. 
Korábban bemutattam, hogy ezeknek a tudásoknak az ismerete a sikeres 
interjú alapkövetelménye. 

A mobiltelefon használatról szóló rendelet azért is követeli meg az 
iskola dolgozóitól, hogy telefonjukat csak az arra kijelölt helyen használják. 
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Egyrészt, hogy ne kerüljenek konfrontáló helyzetbe. Másrészt így elkerülje 
azt, hogy egy esetleges fotó szülői engedély nélkül a különböző közösségi 
oldalakon megjelenjen. Ez Magyarországon még nincs így. Angliában egy 
esetleges Facebook vagy Instragam post az osztálykirándulásról a tanár 
állásába kerülhet. 

Tehát a kisebb rendeletek ismerete után érdemes a Safeguarding 

Policy-t feltérképezni, hiszen ez a rendelet az, amely részletesen kidolgozta 
az iskola gyermekvédelmi protokollját. Safeguarding jelentése megóvás, 
ennek pontos meghatározása megtalálható az iskola protokolljában. A 
rendeleten belül ismerteti a legfontosabb bántalmazási formákat valamint 
azok jellemző ismertető jegyeit. Számos bántalmazási mód idegen volt 
számomra, legfőképpen a kulturális különbségek miatt. Mivel Anglia egy igen 
multikulturális és soknemzetiségű ország, ezért ennek ismerete 
elengedhetetlen.  

Végezetül ismertetem, hogyan kell egy esetleges bántalmazást 
feltételező vallomást kezelni. Az iskola rendelete több pontban összeszedi 
és felhívja dolgozója figyelmét, hogyan viselkedjen, kommunikáljon a tanuló 
felé, ha a tanuló által közölt információ tartalmának bántalmazás gyanúja áll 
fent.  

Csak néhányat említek: maradjunk nyugodtak; közöljük a gyermekkel, 
hogy ez nem az Ő hibája; nyugtassuk meg a gyermeket; ösztönözzük, hogy 
beszéljen, de ne vezető kérdéseket tegyünk fel; figyeljünk minden 
információra; ne ígérjük meg, hogy ezt nem mondjuk el másnak. 

Majd ezután kerül sor a hivatalos jelentésre, amely minden iskolánál 
más rendszeren keresztül történhet. A delegáló intézmény esetében a CPOM 
nevű programba kell rögzíteni minden idetartozó problémát, amelyről az erre 
kijelölt személyek (Designated Staff) értesítést kapnak és a további 
lépésekről az ügy súlyosságától függően döntenek. Én például több 
alkalommal rögzítettem ebben a rendszerben, ha a tanuló koszosan érkezett, 
nem reggelizett vagy viselkedése depresszióra utalt. A további lépésekről az 
erre kijelölt személyek hoztak döntéseket. 

Az előadás lezárásaként elmondhatom, hogy évek alatt rengeteg 
pozitív szakmai tapasztalattal gazdagodtam, eszköz- és módszertáram 
lényegesen bővült, továbbá a szakmához való hozzáállásomat, 
szemléletmódomat is formálta az angol gyógypedagógia élet. Igyekeztem 
összeszedni az eddigi angliai szakmai munkásságom legfontosabb 
állomásait, valamint megosztani a példaértékű tanítási gyakorlatokat a 
magyar gyógypedagógus közösséggel. Remélem, hogy szolgáltam új 
információval a jelenlévőknek, további kérdésekre szívesen válaszolok. 
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Ellie Goodsonnak és Lisa 
Parkernek, akik támogattak és segítettek az előadás megvalósulásában.  
 

 
Felhasznált irodalom 

 
Warmley Park School (2018) Policies and GDPR Letöltve: 2019.06.01. URL: 
https://www.warmleyparkschool.org.uk/policies/  

https://www.warmleyparkschool.org.uk/policies/
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Előadásomban egy nagyon szűk kitekintést teszek három, a 
közelmúltban készült, tanulmányon keresztül a mozgáskorlátozott 
gyermekek helyzetére a befogadó intézményekben, nemzetközi 
viszonylatban. 

A World Health Organization (WHO) fogyatékosságról szóló definíciója 
leszögezi, hogy ez egy olyan ernyő fogalom, mely széles spektrumú 
jelenségeket foglal magában, ha az egyének testi, biológiai funkcióiban 

keressük a gyökerét. Azonban a fogyatékosság esetében már régóta tudjuk, 
hogy sokkal fontosabb kérdés az a társadalmi, szociális kontextus, melyben 
ezek realizálódnak, melyben a testi, biológiai eltérések akadállyá változnak 
(https://www.who.int/topics/disabilities/en/). Ebből a megközelítésből 
tekintve lényegtelenné válik a fogyatékosság típusa, hiszen nem az a 
legfontosabb kérdés, hogy az egyén a tipikus többséghez tekintve miben tér 
el, hanem az, hogy az őt körülvevő társadalomban milyen akadályozottsági 
hatás érvényesül, a közösség milyen diszkriminációs mechanizmust 
működtet a közösségi részvételt tekintve. Az Inklúziós index oktatásra 
vetített inklúzió fogalma is egy olyan szemléletmódot közvetít, mely arra 
koncentrál, hogy mindenki, az inkluzív értékek mentén, részt vehessen az 
oktatási folyamatban, a lehető legnagyobb mértékben csökkentve a 
diszkriminációs hatásokat. Ha pedig az a cél, hogy mindenki részvételét 
támogassuk és erősítsük, ha a rendszerek rugalmasságát, adaptivitását, 
nyitottságát fejlesztjük, akkor kvázi lényegtelen, hogy látássérültek, 
mozgáskorlátozottak, cukorbetegek, vagy ételallergiások vagyunk (Booth- 

Ainscow, 2011).  

Ha azonban az egyének felől közelítünk, és most ebben az esetben a 
mozgáskorlátozott gyermekeket értem ide, akkor nyomban definíciós prések 
és egyben nehézségek között találjuk magunkat. A nemzetközi szakirodalom 
is küzd az orvosi, jogi, szociális meghatározások, juttatások kategóriáinak 
harmonizálásával. Az orvosi definíciók helyett ebben az esetben is már a 
funkció felőli megközelítés az, mely a személyek élethelyzetét, 
akadályozottságuk mértékét a leginkább meg tudja határozni, különösen 
azért, mert ezeknek a kategóriáknak a kialakításában az érintettek is részt 
vesznek (lásd Egészségügyi Világszervezet: A funkcióképesség, 
fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása, FNO, 2004). A 
kutatások nemzetközi viszonylatban azonban legtöbbször bizonyos 

mailto:toth.adrienn@mozgasjavito.com
mailto:anita.adrienn.toth@gmail.com
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kórképekhez, például cerebralis paresis és nem általában véve a 
mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódnak, pontosan a meghatározás 
nehézségei miatt (Mlinkó, Fótiné, 2012; Disability Inclusive Development 
Toolkit; Integrated Services Guidelines for Serving Students in Multi-

categorial Programs; Students with Physical Disabilities). Az általam 
kiválasztott tanulmányok is orvosi diagnózisokra hivatkoznak. 

Az első tanulmány egy olyan összefoglaló kutatás, mely 45 kvantitatív 
és kvalitatív tanulmány eredményeit összegezte a sajátos nevelési igényű 
gyermekek (fogyatékossági típustól függetlenül) és a szociális inklúzió 
témakörében (Woodgate, Gonzalez, Demczuk, Snow, Barriage & Kirk, 2019). 

Nagyon fontos problémákat összegeznek a szerzők: munkájuk során 
nehézséget jelentett számukra is, hogy nem egységesek a definíciók, más-

más kategóriák húzódhatnak meg egy-egy meghatározás mögött 
országonként. A legtöbb általuk kiválasztott tanulmány egy bizonyos 
fogyatékossági típusra fókuszált, így nehéz általános következtetéseket 
levonni. A szociális inklúzió megvalósulását egy olyan helyzetben, iskolai 
környezetben vizsgálja, mely kevéssé ad pontos visszajelzést a társadalmi 
befogadás helyzetéről. Ráadásul sokszor csak egy bizonyos óra, 
mozgáskorlátozott gyermekek esetében ez jellemzően a testnevelés óra, 
aspektusából vizsgálja az inklúzió megvalósulását. A szerzők 
szisztematikusan elemzik a műveket, az osztálytársak és a sajátos nevelési 
igényű gyermekek szempontjából is, különösen fókuszálva a szociális 
inklúziót támogató tényezőkre. Következtetésükből kiemelném, hogy azt 
találták, a fogyatékosság típusa hatással van a befogadás megvalósulására. 
Ebből a szempontból tehát fontos mégis megvizsgálni az egyes 
fogyatékossági típusok szemszögéből is az inklúziót, hogy a feltárt speciális 
szempontok újabb rétegekkel gazdagítsák az inklúzió sikerességének 
kritériumait. Számunkra fontos az az eredményük is, hogy a társak 
elfogadásának mértéke bizonyos tevékenységek esetében változott. Ezeknél 
az eseteknél jelentős szerep jutott a segédeszközöknek, amik elősegítették 
a mozgáskorlátozott gyermekek számára a tevékenységekben való 
részvételt. A szociális kapcsolatok megerősítésében az iskola utáni életnek 
nagy szerepe van. Mozgáskorlátozott gyermekek esetében nehezített terepet 
jelent, hogy társaik otthona jellemzően nem akadálymentes, illetve, hogy 
sokszor szüleik nélkül nem tudnak eljutni barátaikhoz. A kortárs kapcsolataik 
gyakran nem szimmetrikusak, tipikus fejlődésű gyermekek baráti kapcsolat 
esetén gyakran kerülnek a segítő, védelmező, támogató, problémamegoldó 
szerepkörökbe, melyek azonban az esetek többségében nem kölcsönösségen 
alapulnak. 

Jon Erik Finnvold norvég kutató tanulmányának (Finnvold, 2018) 
középpontjában már csak a mozgáskorlátozott gyermekek állnak. 491 
gyermek adatait dolgozta fel, diagnózisukat tekintve az alábbi 
megoszlásban: cerebralis paresis  80% - ICD-10, G80; spina bifida 10%, 
ICD-10, Q5;  egyéb 10%, ICD-10, Q71–73, Q78.0, G12, G70–73. Átfogó 
vizsgálatából az alábbi eredményeket emelem ki. A részvétel mértékét 
meghatározta az iskola típusa és a földrajzi sajátosságok is. Azok a 
gyermekek, akik sok időt töltöttek inkluzív környezetben nagyobb mértékben 
vettek részt a közös tevékenységekben is. Ő is megállapítja a jó segédeszköz 
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fontosságát, mely esélyt ad a tevékenységekben való önálló részvételre. Az 
asszisztensek jelenléte, bár nagyon fontos, sok esetben akadályt képeznek 
a kortárs kapcsolatok kialakulásában. Finnvold hangsúlyozza az iskola 
szerepét a szociális inklúzióban, azonban arra is keresi a választ, hogy mi az 
oka annak, hogy az intézmények falain belül, formális viszonyok között jól 
működő mechanizmusok nehezen folytatódnak az iskolán kívüli életben. Az 
akadálymentes, önállóan használható tömegközlekedést kulcstényezőként 
határozza meg. Ugyanígy tekint a szülők szerepére is, a szülők bevonására 
az intézmények életébe, a társak szüleinek oktatását, informálását is 
beleértve. A mozgáskorlátozott gyermekek szabadidős tevékenységekben 
való részvételét a családok szociális, anyagi helyzete határozza meg, pedig 
ez a norvég gyermekek esetében a teljes befogadás megvalósulásának 
fontos eleme. A mozgáskorlátozottság mellett sok esetben a család jövedelmi 
helyzete nagyobb akadályozó tényező. Bár felmerülnek kulturális 
sajátosságok is a tanulmányban, miszerint a norvég családok általában véve 
kevésbé élnek nagy társasági életet, figyelemreméltó, hogy ugyanazokra a 
következtetésekre jut, mint az előző áttekintő tanulmány. 

A harmadik, általam kiemelt tanulmány egy olyan attitűdformáló 
programról szól, melyet kiemelten mozgáskorlátozott gyermekek 
befogadásának elősegítéséért fejlesztettek ki az alkotók (Tavares, 2011). 
Munkám során, utazótanárként én magam is megtapasztaltam, hogy 
ezeknek a programoknak milyen fontos szerepük van az inkluzív iskolai 
légkör kialakításában. A „Kids are Kids” alapüzenete, hogy a gyermekek 
valamilyen módon biztosan hasonlítanak egymásra és mindenkinek szüksége 
van barátokra. Az információk nyújtása mellett, melyek mindig az adott 
gyermek diagnózisához, illetve a mozgáskorlátozott gyermekek 
képességeihez kötődnek, fontosnak tartja, hogy a gyermekek maguk 
alkossák meg megoldásaikat a mozgáskorlátozott gyermek közösségi 
tevékenységekbe való bevonására. Hangsúlyoznunk kell a szerző által is 
levont egyik végkövetkeztetést, hogy ahogy azt az Inklúziós indexben is 
megfogalmazzák az alkotók, az inklúzió egy olyan folyamat, amivel állandóan 
foglalkozni kell. Egy-egy attitűdformáló program megalapozhatja, 
elindíthatja, facilitátora lehet a befogadó légkör kialakulásának, de csakis 
akkor lesz hosszú távú hatása, ha folyamatosan, egyéb módszerekkel 
megtámogatva, az egész intézmény szemléletét áthatja az inkluzivitás 
(Booth- Ainscow, 2011).  

A mozgáskorlátozott gyermekek szociális inklúzióját vizsgáló 
tanulmányok száma igen alacsony nemzetközi viszonylatban is. Az 
intézmények, tanárok, osztálytársak formális keretek közötti támogatásán 
túl kiviláglik, hogy a gyermekek szüleit is nagyon fontos segíteni, aktívan 
bevonni nemcsak az intézmények életébe, de az iskolán túli élet 
szervezésébe, a non formális tevékenységek alakításába is. 
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„Mintha már nem Kansas-ben lennénk…” 
 

Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő 
Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 

Kollégiuma és Gyermekotthona 

 
Somorjai Ágnes, igazgato@vakisk.hu  

Lakatosné Nagy Brigitta, nagybrigitta@vakisk.hu  
 

 

Előadásunk címének kiválasztását az a gondolat inspirálta, hogy 

gyakorlatilag az elmúlt egy-két évben, ha az intézményünkbe járó 
gyerekekről beszélgettünk kollégáinkkal, mindig az lett a végső konklúzió, 
hogy ezek a gyerekek már nem azok a gyerekek, akik régen, vagy akár csak 
5-10 éve voltak. Azt tapasztaljuk, hogy ugyan más és más szinten, de azt 

éljük át mi is, mint Dorothy az Óz a nagy varázslóban: „van egy olyan 
érzésem, mintha már nem Kansasben lennénk”. 

Vezetőként feladatunk, hogy utat mutassunk a kollégáinknak. Sajnos 
azonban olyan vizeken hajózunk, ahol még nem járt előttünk senki.  

 
Az elmúlt másfél-két évtizedben hatalmas változás következett be a 

tanulói populáció összetételében. Míg 15-20 évvel ezelőtt tanulóink többsége 
ép intellektusú vak gyermek volt, mára diákjaink több mint fele, újonnan 
bejövő óvodásaink 90! százaléka halmozottan sérült, vagyis a látássérülés 
mellé hallássérülés, mozgáskorlátozottság, idegrendszeri sérülés, 
kommunikációs akadályozottság, autizmus, különböző fokú értelmi 
fogyatékosság is társul, rendkívül összetett tünetegyüttest alkotva.  

Intézményünk tanulói populációjának (át)alakulását a következő négy 
tanévben három terület számadatainak elemzésével szeretnénk 
szemléltetni.  
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Óvodánk 30 fős létszámát folyamatosan maximumon tudjuk ugyan 
tartani, ugyanakkor a gyerekek összetétele fogyatékosságuk súlyosságát és 
összetettségét tekintve egyre inkább a súlyos halmozott irányba és arányba 
tolódik el. Az általános iskola, ahol az 55-60 fős létszámadat már így is egy 
vegyes, vagyis ép intellektusú és tanulásban akadályozott vak tanulói 
populációt takar, radikálisan (30%-kal) le fog csökkenni létszámában, míg a 
halmozottan sérültek tagozatán a tanulók létszáma közel duplája lesz, 78%-
kal fog megemelkedni.  

A halmozottan sérült tanulók többségbe kerülése magával vonja a 
teljes intézmény gyógypedagógiai nevelési-oktatási túlélési stratégiájának 
megváltozását: újabb feladatokat kell vállalnunk, strukturális átalakulásra 
van szükség, módszertani munkánkban kell változtatnunk, megújulnunk. 

Az elmúlt két évtizedben folyamatosan kellett változtatnunk az 
infrastrukturális környezeten, igazodva tanulóink egyre halmozódó 
sérüléseihez. Akadálymentessé (vagy legalábbis akadálymentesebbé) kellett 
tenni az épületet pl. lift és korlátlift beépítésével, akadálymentes mosdók 
kialakításával. Be kellett szereznünk a különböző állító- és ültető modulokat, 
speciális ergonomikus bútorokat, állítható asztalokat, székeket, egyéb 
segédeszközöket a mozgásukban akadályozott tanulóink számára. 
Kommunikációjukban akadályozott tanulóink számára augmentatív és 
alternatív kommunikációs eszközöket kellett vásárolnunk (kapcsolók, 
tabletek, kommunikátorok, speciális szoftverek) és számtalan adaptált vagy 
speciálisan látássérültek számára kifejlesztett mindennapos használati 
eszközt az önkiszolgálás fejlesztéséhez. Természetesen az eszközpark 
bővítésén túl módszertani munkánk megújítására is törekednünk kellett.  

A tanulói populáció átalakulása ellenére természetesen nem 
korlátozódhat figyelmünk kizárólag a halmozottan sérült gyerekek és fiatalok 
ellátására. Az ép intellektusú tanulók számára a mai kor vívmányainak 
megfelelő magas színvonalú oktatást kell biztosítanunk, a legmodernebb 
digitális eszközökkel és tananyagokkal. Ez a kettősség azonban jelentős 
kihívást jelent pedagógusaink számára. 

A fenti nehézség a rehabilitáció területeit (látásnevelés, tájékozódás és 
közlekedés, mindennapos tevékenységek) ugyanígy érintik. Adott esetben a 
tájékozódás és közlekedés fejlesztési maximuma jelentheti a saját testen 
vagy a gyermek saját kiságyában való tájékozódást, de ép intellektus és 
mozgásképesség mellett az önálló közlekedést, útvonalak megtanulását, 
önálló járműhasználatot is akár. Mindennapos tevékenységek tanításakor 
lehetséges, hogy az elért legnagyobb siker az lesz, ha a gyermek ki tudja 
fejezni valamilyen módon szükségleteit és a gondozási feladatoknak puszta 
„alanya” lesz csupán, míg a skála másik végpontján a tananyagszerű 
elsajátításon messze túlmutatva a készségszintű mindennapi használat, az 
önálló életvezetés, gyermekvállalás állhat. 

Míg néhány évvel ezelőttig a rehabilitációs oktatás az erre szakosodott 
kollégák feladata volt, mára az intézmény összes dolgozójának 
mindennapjaiba beépült az ápoló-gondozó tevékenységek mellett. 

Folyamatosan küzdünk azonban problémákkal, nehézségekkel, hiszen 
komplex akadálymentesítésre lenne szükség, a tárgyi feltételek, az optimális 
környezet kialakítására, speciális tudású szakemberekre, ápoló személyzetre 
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és messzebbre tekintve az ellátórendszer átalakítására, mert a szülők egyik 
legnagyobb dilemmája a „Hova tovább?” kérdése, annyira korlátozottak a 
lehetőségek az oktatási rendszerből való kilépés után. 
 

 
Ahogy bent, úgy kint… 

 
Intézményünk szerepe folyamatosan kettős. A speciális különnevelő 

funkciónkon túl az együttnevelést támogató utazótanári megsegítést nyújtó 
bázisintézményi feladatkörünket is meg kellett tartanunk, szolgáltatásainkat 
bővítenünk és állandóan fejlesztenünk kell, hogy versenyképes alternatívát 
nyújtsunk a gyerekek és a választásban döntést hozó szülők számára. 
Ugyanakkor az utóbbi években az EGYMI ellátásában részesülő fiatalok 
között is megnövekedett a súlyosan és halmozottan sérült  
vak gyermekek aránya. 

Tanév Óvodás Általános 
isk. 

Középisk. Össz 
létszám 

Halm. Halm. 

% 

2011-2012 22 fő 57 fő 73 fő 152 fő 22 fő  
  

14,5% 

2012-2013 25 fő 66 fő 52 fő 143 fő 31 fő  21,5% 

  

2013-2014 25 fő 62 fő 46 fő 133 fő 29 fő  
  

21,7% 

2014-2015 25 fő 66 fő 36 fő 127 fő 26 fő  
  

20,5% 

2015-2016 

  

15 fő 93 fő 44 fő 152 fő 42 fő  28% 

2016-2017 

  

24 fő 92 fő 43 fő 159 fő 50 fő  31,5% 

2017-2018 

  

21 fő 92 fő 41 fő 154 fő 68 fő 43% 

2018-2019 

  

19 fő 90 fő 40 fő 149 fő 76 fő 51% 

 

Ellátásuk és a befogadó intézményeik megsegítése speciális tudást, 
ismereteket igényel. Az utazótanárok ezirányú felkészítését/felkészülését az 
alábbi lehetőségek biztosításával támogatjuk: 
- Az anyaintézmény halmozottan sérülteket ellátó tagozatának pedagógusai 
által tartott belső, elméleti továbbképzéseket hirdetünk meg. 
- Elősegítjük utazótanáraink hospitálását a halmozott tagozat foglalkozásain. 
- Utazó gyógypedagógusainkat a halmozottan sérülteket ellátó tagozat 
fejlesztő tanárai mentorálják. 
- Támogatjuk az utazótanár és a halmozottan sérülteket ellátó tagozat 
mentortanára közös látogatását az integráló intézményben. 
- Hospitálási lehetőséget biztosítunk a fővárosi fejlesztő iskolák tagozatain. 
 

Habár a jövő nagymértékben meghatározza Módszertani központunk 
jelenét, meg kell becsülnünk a „ma” nyújtotta szolgáltatásainkat is: 
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A. A gyermekek közvetlen megsegítése 

A speciális taneszközöket a módszertani központ eszközkölcsönzője 
térítésmentesen, a digitális és Braille formátumú tankönyveket általános 
iskolások számára előállítási áron biztosítja. A kölcsönözhető eszközök 
száma, fajtái folyamatosan bővülnek.  

Az utazótanárok látogatásai mellett lehetőséget kapnak a gyerekek 
arra, hogy kiscsoportos vagy egyéni rövidtávú fejlesztéseken vegyenek részt 
a szegregált intézmény keretei között.  

Az óvodások számára felkínáljuk a lehetőséget, hogy heti-kétheti-havi 
rendszerességgel bejöhetnek az óvodánkba, és itt csoportos foglalkozásokon 
vehetnek részt, illetve a saját fejlesztő pedagógusa egyénileg is foglalkozik 
ilyenkor a gyermekkel. 

Lényeges momentuma a vak gyermekek megsegítésének a 
rehabilitációs tanár által nyújtott tájékozódás és közlekedés, valamint a 
mindennapos tevékenységek tanítása. 

Emellett a továbbtanulást, a pályaválasztást is próbáljuk támogatni 
tanácsadással és személyes segítségadással. 

A középiskolás fiatalok esetében inkább utógondozásról beszélhetünk, 
mely az egyéni igényeknek megfelelő támogatást jelent. Ez lehet tantárgyi 
segítség, eszközellátás, speciális útvonalak bejárása, hangos térképek 
készítése adott területről, érettségi specialitásainak átbeszélése stb. 

Programjaink gyerekeknek 
- Kamasztalálkozó: Minden hónapban előre meghirdetett időpontban 
középiskolás diákjainknak klubnapot tartunk, ahol lehetőség nyílik aktuális 
problémák megvitatására, jóízű baráti beszélgetésekre egy szendvics és tea 
mellett.  
- Nyári tábor: A gyerekek körében évek óta nagy sikert arató integrációs 
táborok is kiváló terepet nyújtanak a speciális fejlesztésre, és nem utolsó 
sorban a sorstársi, baráti kapcsolatok kialakítására, ápolására. A 
gyereklétszámtól függően tartunk külön tábort a kicsiknek és a nagyoknak. 
A kicsik háromnapos tábora budapesti intézményünkben zajlik, míg a 
nagyokkal egy hétre vidékre utazunk, vagy vízpartra, vagy a hegyekbe. Ezek 
igazi táborok, kézműves foglalkozásokkal, sportolással, kirándulásokkal, 
strandolással, városnézéssel. 
 
B. A befogadó intézmények és pedagógusaik felkészítése és folyamatos 
segítése 

Gyakran már a gyermek fogadása előtt kérik a személyes 
tájékoztatást. A gyermekeket fogadó óvodákkal gyógypedagógus tartja a 
kapcsolatot, személyes látogatások illetve levelezés, telefonbeszélgetések 
útján. 

Speciális eszközökről és módszerekről konzultációk során szolgál 
tanácsokkal a gyermek fejlesztésére vonatkozóan. 
Az iskolákkal az utazótanárok tartanak kapcsolatot, rendszeresen 

konzultálva az érintett pedagógusokkal. 
Gyakorta hívják szakembereinket nevelési értekezletekre, helyi 

továbbképzésekre. Amikor egy-egy gyermek új iskolába kerül, vagy egy 
intézmény először fogad látássérült tanulót, sok segítséget igényelnek, 
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általában a vaksággal kapcsolatosan. Ilyenkor utazótanáraink vállalják 
tantestületi értekezletek megtartását, beszélnek a segítségnyújtás módjáról, 
a látóvezető technikákról, a tér legpraktikusabb elrendezéséről, az 
akadálymentesítésről, és segítséget nyújtanak a tantárgyi kérdésekben is. 

 
C. A Módszertani Intézmény által nyújtott szakmai szolgáltatások igen 
széleskörűek. 
Csoportos és egyéni hospitálási lehetőségekkel élhetnek a szegregált 
intézmény óvodai és iskolai tagozatán egyaránt. Itt mód nyílik a speciális 
eszközök és azok használatának megismerésére is. 
E mellett különböző segédanyagok, módszertani útmutatók, tájékoztató 
füzetek és videofilmek állnak rendelkezésükre, melyek iskolánkban készültek 
az elmúlt évek során.  

A szakmai segítségadás rendszerét meghatározza még a gyermek 
kora, képességei, az intézmény adottságai, szakember-ellátottsága, a 
pedagógus hozzáállása, amelyek változatos feltételrendszert teremtenek. 
Ehhez mérten kell megvalósítani az utazótanári feladatokat annak 
érdekében, hogy a gyermek képességeihez mérten kapja meg a fejlődéséhez 
szükséges támogatást. 

 
D. A szülők felkészítése és a velük való folyamatos kapcsolattartás 

Kiemelt feladatként jelentkezik a látássérült tanulók családjaival való 
kapcsolatfelvétel, és a szülők előzetes tájékoztatása meglévő tapasztalataink 
szerint az integráció várható problémáiról, a megoldás lehetőségeiről, a 
megsegítés módjáról. 
 

A fentiek alapján világosan látszik, hogy intézményünk reagált a 
változásokra, az átalakulás elkezdődött. Az utóbbi évek folyton változó 
köznevelési rendszere – fenntartói változások, a rendszer területi alapon 
történő átszervezése – azonban állandó készenlétben tart bennünket, 
sokszor eltolva a hangsúlyt a szakmai fejlődés irányából a szervezeti 
változtatások felé. A gyógypedagógiai nevelés-oktatás további fejlődése, a 
nemzetközi trendekhez való igazodás érdekében szükség volna egy nyugodt, 
kiegyensúlyozott működési környezetre, egy átgondolt, minden területet 
figyelembe vevő stratégiai tervezésre. 
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korai iskolaelhagyásról 
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Tanulmányom a korai iskolaelhagyás okainak és arányainak európai és 
hazai szakirodalmi adatait, valamint megállapításait elemzi, veti össze és 
egészíti ki a KSH 2011-es népszámlálási- és a 2016-os mikrocenzus adataiból 
levonható következtetésekkel. Bemutatja a tanulók iskolázási különbségeit 
és utal iskolázottságuk társadalmi értékére is.  
 

 
A lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás értelmezési keretei 
 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről meghatározza, hogy 

az a tanuló számít lemorzsolódással veszélyeztetettnek, akinek az adott 

tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a 
megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást 
mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések 
alkalmazása válik szükségessé (Nkt.4.§ 37. bek.). 

Az Európai Unió által használt korai iskolaelhagyás fogalom azokra a 
személyekre vonatkozik, akik legfeljebb alsó középfokú végzettséggel 
rendelkeznek, és nem vesznek részt semmilyen oktatási, képzési 
programban (A Tanács ajánlása 2011. június 28.). A definíció azon 18–24 

évesek arányát méri a teljes korosztályon belül, akiknek nincs legalább 
szakmunkás szintű szakképzettségük vagy érettségijük, és nem is vettek 
részt semmilyen oktatásban a felmérést megelőző négy héten (Mártonfi, 
2014). 

A lemorzsolódás fogalma és mutatói magáról a jelenségről szólnak, a 
tanulók egyéni életútjára gyakorolt hatásairól nem. Ezt az értelmezési 
szűkösséget váltotta fel a tanulók életében egyedi úton és módon formálódó 
– esetünkben alacsonyabb - iskolai végzettség következményinek, valamint 
a munkaerőpiaci és társadalmi integráció esélyeinek alakulását is a figyelem 

központjába állító korai iskolaelhagyás fogalom. Az OECD és az Európai Unió 
a korai iskolaelhagyást a felső középfokú végzettség szintjével határozta 

meg: a társadalomban és a munkaerőpiacon való boldoguláshoz, az aktív és 
felelős állampolgársághoz legalább felső középfokú oktatási szint elvégzése 
szükséges (OECD, 2012). 
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Esélyegyenlőségi és méltányossági megközelítések 

 
A tanulási eredményekben és az oktatás minőségében megnyilvánuló 

– az oktatási rendszeren kívüli - egyenlőtlenségek jelentősége az 
ezredfordulón egyre nagyobb hangsúlyt kapott a kutatásokban. A jogokon 
alapuló megközelítés számba veszi a tanulók és a tanuláshoz adott környezet 
különbözőségeit is. Az UNESCO által kiadott Human Rights-Based Approach 
to Education for All (2007) című kötet az UNESCO oktatási politikájának a 
2000-2015-ös időszakra vonatkozó programja. Azzal a céllal látott 
napvilágot, hogy a kormányzati szereplőktől a szülőkig minden szintet és 
erőt megszólítson - elsősorban - az alapfokú oktatás minőségének 
emeléséért. Az embereknek viszont nem csupán a minőségi oktatáshoz van 
joguk, hanem olyan képességek és tudások elsajátításához is, amelyek 
segítségével megbecsülhetik, tiszteletben tarthatják az emberi jogokat. 
Joguk van olyan oktatásban részesülni, amely nem csak a szavak szintjén, 
hanem az iskolai „bánásmódban” is figyelembe veszi és minden szereplőtől 
számon is kéri az emberi jogok tiszteletben tartását, egyben szervesen 
kapcsolódik a minőségi oktatás megvalósításának programjához. Az emberi 

jogokon alapuló oktatás célja minden gyermeknek olyan színvonalas oktatást 
biztosítani, amelynek keretein belül támogatják a méltósághoz és az 
optimális előrehaladáshoz való jogát is (Jancsák, 2009).  

Az Európai Unió mindegyik tagállamában bebizonyosodott, hogy a 
korai iskolaelhagyás elsősorban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat 
jellemzi. A Tanács azt javasolta a tagállamoknak, hogy azonosítsák és 
folyamatosan figyeljék a korai iskolaelhagyásért felelős fő tényezőket helyi 
szinten és a célcsoportok szintjén is. A korai iskolaelhagyás kezelésének 
alapvető feltételeként az egyes társadalmi csoportok iskolai lemorzsolódása 
hátterének feltárását és követését, valamint az oktatás minden szintjét 
érintő, szektorokon átívelő stratégia kialakítását jelölték meg 
(Helyzetelemzés, 2013). Az oktatási rendszerből történő kisodródáshoz 
vezető tényezők közül a kutatások elsősorban a jól „megfigyelhető, 
számosságában megragadható” társadalmi tényezőket emelték ki: a diákok 
szociálisan hátrányos helyzetét, roma származását, magántanulóvá 
nyilvánítását valamint az általános iskolából a középfokú képzésbe 
(különösen a szakiskolai képzésbe) való belépését (Helyzetelemzés, 2013. 
21.)  

A túlnyomórészt szociológiai vizsgálatok megállapították, hogy a 
lemorzsolódók az átlagnál gyakrabban hátrányos helyzetűek (munkanélküli 
szülők, szegény családok gyerekei), egyéb veszélyeztetett csoport tagjai (pl. 
fogyatékos tanulók, betegek, fiatalkorú édesanyák, munkanélküliek), 
egyszülős családok gyerekei, már korábban kudarcokat megélt, gyenge 
tanulmányi eredményt elért, valamilyen etnikai kisebbséghez tartozó, iskolát 
vagy lakóhelyet változtató, nagyobb részt fiúk (Helyzetelemzés, 2013. 23). 
Mivel az iskolai tanulás eredményességének ezeket a fontos magyarázó 
tényezőit nem lehet oktatáspolitikai eszközökkel közvetlenül befolyásolni, a 
figyelem az ezredforduló környékén az iskolaügyre összpontosult.  

Az OECD által 1997-ben meghatározott oktatási méltányosság fogalom 
árnyaltabban értelmezte az oktatáspolitikában megtelepedett 
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esélyegyenlőségi kontextust: a tanulás emberjogi megközelítése a tanuló 
választására is hangsúlyt fektet. „Az oktatási méltányosság egy olyan jellegű 
oktatási környezetre vonatkozik, amelyben az egyéneknek módjukban áll, 
hogy képességeik és tehetségük alapján tekintsék át választási 
lehetőségeiket és hozzanak döntéseket, s ebben ne sztereotípiák, egyoldalú 
elvárások és diszkrimináció befolyásolják őket. Az oktatási méltányosság 
megvalósítása bármilyen etnikai háttérrel rendelkező fiú és lány számára 
lehetővé teszi, hogy fejlessze képességeit, melyek lehetővé teszik számára, 
hogy produktív, cselekvőképes polgárrá váljon. Ez az oktatási környezet 
nemtől, etnikai hovatartozástól és szociális háttértől függetlenül nyit meg 
gazdasági és társadalmi lehetőségeket” (Education and equity in OECD 
Countries, 1997, idézi Radó, 2007, 12.).  

A gazdasági és társadalmi lehetőségek megnyitásának célképzete az 
oktatási környezet szerepének a méltányosság szempontjából történő 
újragondolására hívta fel a figyelmet. Az oktatás méltányosságának 
biztosítása nem csak oktatáspolitikai eszközöket igényel, a társadalmi 
kohézió megteremtése nélkül írott malaszttá válik. A társadalmi kohézió 
„olyan társadalmak jellemző tulajdonsága, melyek képesek biztosítani, hogy 
a polgárok önbecsülésük feladása nélkül legyenek képesek harmonikusan 
együtt élni” (Winch és Gingell, 1999, idézi Radó, 2001). 

A méltányosság nem elsősorban iskolaszerkezeti és finanszírozási 
kérdés. Éltető szövétneke a pedagógiai hozzáadott érték, amely bonyolult 
mechanizmusban terveződik, keletkezik és fejti ki hatását. Kutatások, 
tanulmányok sora mérés és értékelés segítségével együttesen tárja fel a 
tanulási eredményekben és az oktatás minőségében megnyilvánuló 
rendszeren belüli és kívüli jelenségek és egyenlőtlenségek összefonódását. 
 

 
Az oktatási rendszeren kívüli egyenlőtlenségek és az oktatás 
kapcsolódásai az Európai Unióban és Magyarországon 
 

A produktív, cselekvőképes állampolgár – többek között, de 
hangsúlyosan - az iskoláztatási folyamatban tesz szert mindazon 
képességekre, készségekre és ismeretekre, amelyek birtokában számára 
gazdasági és társadalmi lehetőségek nyílhatnak meg. A munkaerőpiaci 
boldoguláshoz az Európai Unióban legalább felső középfokú végzettségre van 
szükség (OECD, 2012). Az Unió egyik legfontosabb stratégiai célja a 
foglalkoztatottak arányának 82%-ra növelése. Az oktatási rendszert 
végzettség nélkül elhagyó fiatalok arányát a tervezett 2010-es időpontra 
nem sikerült 10%-ra csökkenteni. A határidő 2020-ra módosult (Európa 
2020 Stratégia, 2011). Magyarországon 2018-ban a korai iskolaelhagyók 
aránya az uniós átlagnál (10,6%) magasabb, 12,5% volt, ami a hatodik 
legkedvezőtlenebb helyet eredményezte a tagállamok között. A mutató 
értéke 2010-hez képest 1,7 százalékponttal emelkedett, miközben az uniós 
átlag 3,3 százalékponttal csökkent. A nőknél a lemorzsolódás alacsonyabb 
volt (12,3%) mint a férfiak körében (12,6%) (KSH, 2018).  

A produktív, cselekvőképes állampolgár iskolai tanulásának 
eredményességét az iskolában töltött – optimálisan - 12 év folyamán számos 
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összetett társadalmi, gazdasági, kulturális, oktatási és családi tényező 

befolyásolja: a gyermek, tanuló adottságai (biológiai és pszichológiai 
tulajdonságai), az iskolai tanuláshoz képest előzetes tapasztalatai és 
ismeretei, valamint az óvodai fejlesztés és az iskolai nevelés-oktatás 
minősége. A gyermek, tanuló előzetes tapasztalatainak forrásai az iskolán 
kívüli feltételekkel írhatók le. A társadalmi származás (életkörülmények, 
ténytudások és tevékenységi rendszer, normatudás és viselkedés, 
értéktudás, motiváció, érdekérvényesítés, kapcsolatok), az aktuális 
társadalmi környezet (település, környék, szubkultúra), a hagyományok, 
szokások, infrastruktúra, foglalkoztatási esélyek, valamint a szociális 
szolgáltatások (gyermekvédelmi- és gyermekjóléti tevékenységek) szerepe 
is meghatározó az iskolai tanulás eredményességének alakulásában. Az 
iskola tárgyi feltételei (tanterem-ellátottság, osztálylétszám, területi-
lakóhelyi tényezők, felszereltség), személyi feltételei (az egy tanerőre jutó 
tanulók átlagos száma, a pedagógusok képzettsége, stílusa, felkészültsége, 
jövedelmi viszonyai, munkafeltételei és elismertsége), a pedagógiai 
szolgáltatások (oktató-nevelő munka, tananyag, tanulásszervezési módok, 
tanítási módszerek, szervezeti - intézményi szereplők, munkahelyi klíma) 
jelentik az iskolai tanulás hatékonyságának harmadik, igen meghatározó 
feltételcsoportját. Mindezen feltételek ismeretében lehet - integratív vagy 
szelektív - intézményi, iskolai válaszokat kínálni a gyermekek fejlődési, 
nevelési és oktatási szükségleteinek kielégítésére, egyéni tanulási útjuk 
megtervezéséhez és egyengetéséhez (Szabó Á.-né, 2014). 
 
 

Az oktatásügyi folyamatok és a társadalmi egyenlőtlenségek 
 

A kormányoldalon olvasható A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 
stratégia c. tanulmány (sz. n., é. n) a jelenséget komplex problémaként 
értelmezi: „… fontos eleme más, beavatkozást igénylő társadalmi 
jelenségeknek,… különböző közpolitikák találkozási pontjában helyezkedik 
el.” (7. p.) A stratégia SWOT analízisében viszont a gyengeségek között 
elsősorban az iskolavilággal kapcsolatos megállapítások szerepelnek. Az 
anyag VIII.2. Konzisztencia a kormányzati stratégiai dokumentumokkal és 
az EU ex-ante feltételekkel c. záró fejezete megállapítja, hogy a „stratégiai 
koncepciója összhangban van a kormányzati célokkal: hozzájárul a 
meghatározott fő célok teljesüléséhez, a gazdaságélénkítéshez, a 
foglalkoztatottság számottevő bővítéséhez, a szociális biztonság 
megerősítéséhez. A stratégiai intézkedések alapeleme az együttműködés, a 
társadalmi kohézió, a közösségért, a személyes sorsért vállalt felelősség 
megerősítése” (p. 11.). A továbbiakban a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
problémájának kezelésére „szélesebb körű beavatkozást és nagyobb ívű 
nyomon követést” tart szükségesnek a stratégia a 2020-as időszakra, „mivel 
a stratégia alapjaiban határozza meg az érintettek felzárkózási lehetőségét, 
társadalmi helyzetüket és ezzel a hazai versenyképességet is, valamint az 
EU2020 célkitűzések teljesíthetőségét Magyarország részéről”.  (A 

végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia, p. 49.). Figyelemre méltó 
javaslatot tesz az anyag a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia 
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hatástérképének az egyéni és a társadalmi dimenziókban történő 
vizsgálatára. Az egyéni hatások körét „a lehetőségektől elmaradó egyén”, a 
társadalmi hatások körét „a lehetőségektől elmaradó társadalom” hét-hét 
szempontja alapján tartja érdemesnek megvizsgálni. 

A bemutatott vizsgálatok már érintették a lemorzsolódó tanulók iskolai 
hátrányainak oki forrásait. A 2011-es népszámlálás és a 2016-os 

mikrocenzus adatfájljainak elérhetőségével viszont megteremtődtek a 
feltételek a korai iskolaelhagyással kapcsolatos iskolázottsági 
egyenlőtlenségek és a társadalmi egyenlőtlenségek tágabb összefüggéseinek 
kutatásához. A bölcsödéhez és az óvodához jutás valamint az iskolai 

előrehaladás vizsgálata lehetővé tette az egyes intézmény- és iskolatípusok 
szociológiai összetételének követését is. Lehetővé vált az iskolai 

egyenlőtlenségek alakulásának – a lakossági adatszolgáltatásokon alapuló – 
vizsgálata, valamint a jelzett öt év munkaerőpolitikai, társadalompolitikai, 
oktatáspolitikai és fejlesztéspolitikai folyamatainak hatásvizsgálata (Nagy, 
2017). (A statisztikai adatok értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy 
1996-ban az 1998-as évtől érvényesen 18 évre emelkedett az iskolába lépők 
tankötelezettsége, majd a tankötelezettség korhatárának 2012 

szeptemberétől 18 évről 16 évre csökkent.) 

A 2011 és 2016 közötti időszakban az iskolázottság mértéke 
elsősorban a felsőfokú iskolai végzettségű népesség körében növekedett, a 
középfokú iskolai végzettségűeknél növekedés nem volt tapasztalható. A 
vizsgált időszakban a kisgyerekek aránya a teljes népességben 6,8%-ról 
6,6%-ra csökkent (Nagy, 2017).  

Arra a kérdésre, hogy a hasonló helyzetű (nagy)városi tanulókhoz 
képest a települési hátrány jelent-e, és ha igen, mekkora iskolázási hátrányt 
az azonosan vagyonos, azonosan iskolázott szülők gyerekei számára, a 

népszámlálás lakásadattárának és a személyi adattárnak az összevetése 
kínált választ. A kutatás megállapította, hogy az ország – az iskolázottság 
szempontjából - gyengébben álló harmadában több gyerek nő fel (közel 
40%), és csak kevesebb, mint 30%-uk a legelőnyösebb zónában. Az is 
kiderült, hogy rövid időtávon is érzékelhető a területi egyenlőtlenségek 
növekedése: 2011-ben a legelőnyösebb helyzetű területen a 15 évesek 11%-

a, a leghátrányosabb területen a 19%-a nem fejezte be a nyolcadik osztályt. 
2016-ra a hátrányos helyzetű harmadban a nyolc osztályt be nem fejezett 
tanulók aránya romlott, az előnyös helyzetűben javult. Öt év alatt így a 
különbség növekedett: a hátrányos helyzetű települések 2016-ban 1,1-szer 
nagyobb hátrányba kerültek, mint 2011-ben (Nagy, 2017). 

A csecsemők szüleinek iskolai végzettsége 2011 óta lefelé tolódott: 
csökkent a magas iskolai végzettségű felnőttek, nőtt a nyolc osztályt 
végzettek aránya (Nagy, 2017). 

Javult a bölcsődéhez való hozzáférés: az átlagosnál jobban az 
egyetemet és főiskolát végzett családfők körében. A négy éves korukban is 
bölcsődébe járók az iskolázott csoportok gyerekei (Nagy, 2017). 

A KSH 2018-as kiadványa a területi egyenlőtlenségeket a bölcsődei 
ellátásban a kapacitás és az igény egybevetése alapján állapította meg: noha 

a működő férőhelyek száma országosan bő két és fél ezerrel meghaladta a 
beíratott gyermekek számát, férőhelyhiány miatt a legtöbb gyermeket a 
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fővárosban és Pest megyében (47%), többségüket önkormányzati 
fenntartású bölcsődékből (49%) utasították el. A bölcsődei férőhelybővítés 
nem számolt azzal a ténnyel, hogy 2011 óta csökkent a népességben a 
magas iskolai végzettségű felnőttek aránya, az igények felmérése során 
pedig figyelembe kell venni a területi egyenetlenségeket is. A fővárosban és 
Pest megyében – feltételezhetően a szülő(k) jobb elhelyezkedési 
lehetőségeivel magyarázhatóan – a jelentkező gyerekek közel fele nem jutott 
ellátáshoz. A bölcsődei ellátásból kiszorultak közel fele pedig – minden 

bizonnyal elsősorban finanszírozási szempontból - önkormányzati 
fenntartású bölcsödébe szerette volna beíratni a gyermekét (KSH, 2018). 

Az óvodáztatás arányai 2011-hez képest javultak (Nagy, 2017). A KSH 
2018-as adattára alapján az óvodás gyermekek 327 ezres száma az egy 
évvel korábbinál 1,2%-kal több, a 2010. évinél 3,4%-kal kevesebb volt. 
Uniós összehasonlításban Magyarország 2016. évi 96%-os aránya felülmúlta 
az EU átlagát. (2015 szeptemberétől kezdődően ötéves helyett hároméves 
kortól kötelező óvodába járni). 

A 2018/2019-es tanévben az általános iskola nappali képzéseire járó 
tanulók száma az előző évihez képest 0,8%kal, a 2010/2011-eshez 

viszonyítva 4,0%-kal csökkent (KSH, 2018). 
A kutatás (Nagy, 2017) szerint az általános iskolai előrehaladásnál a 

nyolc osztálynál kevesebbet végzett szülők gyermekei az átlaghoz képest 
2011-ben 3,6-szeres hátrányban voltak, ez a hátrány 2016-ra 4,3-szeresre 
nőtt. A nyolc osztályt végzett családfők gyerekeinek a hátránya változatlan 
maradt, az ennél iskolázottabbak helyzete kicsit javult. A hátrányos helyzetű 
települések lakosai 2016-ban 1,1-szer nagyobb hátrányban voltak, mint 

2011-ben. 
Magyarországon a középfokú végzettség megszerzése folyamatosan 

magasabb az uniós átlagnál. Ennek ellenére a korai iskolaelhagyók 
viszonylag magas aránya komoly problémát jelent a szakiskolákban. A 

hátrányos helyzetű hallgatók nagyobb valószínűséggel kerülnek 
szakiskolákba, ahol képtelenek kompenzálni hátrányaikat, így magas a 

lemorzsolódás aránya, ami hozzájárul az egyenlőtlenségek 
megismételéséhez. Az első szakképesítés ingyenessé válásával az oktatásból 
és képzésből lemorzsolódó fiatalok aránya 11,2%-ra csökkent, míg az 
Európai Unióban 13,5%-os volt (Bükki, Domján, Mártonfi és Vinczéné Fekete, 
2012). 
 
 
A kedvezőtlen családi hátterű tanulók iskolázási esélyeinek javítását célzó 
oktatáspolitika szükségességéről 
 

A roma tanulók körében az iskolai leszakadás még a hasonlóan 
alacsony végzettséggel rendelkező nem roma családok gyermekeihez képest 
is 25%-kal nagyobb. A kudarcok hátterében meghatározó szerepet játszik a 
roma szülői generáció nagyfokú érintettsége a munkanélküliségben, a 

szegénységben és a társadalmi diszkriminációban. A középiskolai 
végzettséget meg nem szerzők aránya a roma tanulók körében a kilenc-

tízszerese is lehet a nem roma tanulók korai iskolaelhagyásának. Hasonlóan 
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nagy relatív hátrányok tapasztalhatók az alacsony iskolai végzettségű, nem 

roma csoportok gyermekei körében a munkaerő-piaci érvényesülés 
szempontjából is (Kertesi és Kézdi, 2010). A szerzők 2012-es tanulmánya a 
8. osztályos olvasási és matematikai teszteredmények közötti különbségek 
okaival kapcsolatban megállapították, hogy a roma és nem roma tanulók 
közötti különbségek szinte teljes egészében a jövedelem, a vagyon és a 
szülői oktatás társadalmi különbségeivel magyarázhatók. Az etnikai tényezők 
nem, az egészségi és a társadalmi hátrányok viszont jelentős szerepet 
játszottak a különbözőségek kialakulásában. A roma gyerekek otthoni 
környezete kevésbé kedvezett a kognitív fejlődésnek, illetve előzetes 
tudásaik és tapasztalataik nem illeszkedtek az általános iskolában 
elvártakhoz (Kertesi és Kézdi, 2012).  

A középiskolai kudarcok szorosan összefüggnek az általános iskolában 
megszerezhető olvasási/ szövegértési és matematikai alapkészségek 
hiányosságaival. Az alapkompetenciák hiányosságai magyarázzák az iskolai 
tanulási nehézségek, akadályozottságok kialakulását, valamint a 
lemorzsolódás és a későbbi munkaerőpiaci integráció kudarcainak javarészét 
(Kertesi és Kézdi, 2017).  

A korai iskolaelhagyás okait a sajátos nevelési igényű tanulók körében 
is vizsgáló kutatások alapján Szekeres (2014) a többségi (nem sajátos 
nevelési igényű) tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók esetében 
többnyire hasonló eredményeket talált. A tanulmányi nehézségeket és 
következményeit (például a bukás, évismétlés, sorozatos alulteljesítés egy 
tantárgyból) a tanuló önerejéből nem tudja megoldani, segítség nélkül 
biztosra vehető a kimaradása.  A tantárgyon kívüli problémák kialakulását 
(pl. motivációhiány, magatartási, beilleszkedési nehézségek) a tanulók eltérő 
szociokulturális helyzete is magyarázza. A lemorzsolódás harmadik oki 
csoportját a sajátos nevelési igényű tanulók körében is a személy-személy 
(társak, pedagógusok) közötti konfliktusok alkotják. 

Hermann Zoltán és Varga Júlia (2012) a népesség iskolázottságának 
2020-ra történő előrejelzésére mikroszimulációs modellt dolgoztak ki. 
Tanulmányuk záró víziója napjainkhoz vezeti az olvasót: „… ha az 
iskolarendszer ellensúlyozni tudná a romának tekintett tanulók speciális 
iskolázási hátrányait,  akkor a teljes, 20–24 éves népességben 4 
százalékponttal kisebb lett volna a legfeljebb általános iskolai végzettségűek 
aránya 2020-ban, a szakmunkás, szakiskolai végzettségűek és 
érettségizettek aránya pedig 1-2 százalékponttal magasabb, miközben igen 
nagy mértékben csökkennének a régiók közötti, a népesség 
iskolázottságában mutatkozó különbségek. Az oktatáspolitikai változások 
hatását vizsgálva, a szimuláció eredményei azt mutatták, hogy a 
tankötelezettségi korhatár leszállítása és a szakiskolai továbbtanulási 
arányok növelése következtében növekedni fog a legfeljebb általános iskolai 
végzettségűek aránya a fiatalok között, miközben a szakiskolai 
végzettségűek aránya – a kormányzati szándékokkal ellentétben – nem 

biztos, hogy növekedni fog. Az állami finanszírozású felsőoktatási felvételi 
keretszámok csökkentése nyomán pedig már néhány év után is csökkenni 
fog a felsőfokú végzettségűek aránya a fiatalok között.” (Hermann és Varga, 
2012, p. 886.) 
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A fejlett országokban az elmúlt évtizedekben kulcskérdéssé vált a korai 

iskolaelhagyás. A 21. század felgyorsult társadalmi, gazdasági és iskolázási 
változásai a sikeres társadalmi és munkaerőpiaci integráció érdekében 
elengedhetetlenné teszik a középfokú végzettség megszerzését. Ezért 
fontos, hogy az iskolai évek a gyerekeket inspirálják, a tanulást értéknek 
tartó, az élethosszig tartó tanulásra képes és arra motivált fiatalok 
kerüljenek ki az oktatási rendszerből. Ha ez a funkció nem működik 
megfelelően, nagyobb az esély az iskolai lemorzsolódásra.  

Az iskolai lemorzsolódás általában hosszú, többtényezős, társadalmi 
gyökerű folyamat eredménye (Lyche, 2010). A 2011. évi CXC. törvény a 
nemzeti köznevelésről meghatározza, hogy azok a tanulók számítanak 
lemorzsolódással veszélyeztetettnek, akiknek az adott tanévben a 
tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti, vagy a megelőző 
tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és 
esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása 
válik szükségessé (Nkt. 4. § 37. bek.). Ez a meghatározás nem jelent 
feltétlenül korai, végzettség nélküli iskolaelhagyást, csak annak kockázatára 
hívja fel a figyelmet. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók egy része, 

további komplex hatások miatt kerül ki végzettség nélkül az oktatási 
rendszerből.  

Az oktatási rendszer korai elhagyásának hátterében nagyon sok 
tényező állhat, ezek a tényezők országonként, területenként eltérhetnek. A 

legáltalánosabb okok a társadalmi és kulturális különbségek, földrajzi, 
gazdasági tényezők. Sokszor a tanulók iskolához fűződő viszonya okozza az 
iskola elhagyását. A korai iskolaelhagyás fő, közösnek mondható jellemzője 
hosszú, eltávolodást eredményező folyamat. Ezen folyamat során az 
elemzések gyakran „elszívó” (pull) és „taszító” (push) tényezőket 
különböztetnek meg. Elszívó erőként hathatnak többek között azok a 
munkalehetőségek, amelyek a képzetlen munkaerőnek is lehetőséget 
kínálnak. A taszító tényezők közé tartozhat például az évismétlés, a 
szegregáció, a túl korai döntési, pályaválasztási kényszer, rossz iskolai klíma 
és tanár-diák kapcsolat, rossz pedagógiai gyakorlat (EP, 2011; OECD, 2012; 
Rasmussen et al., 2009). Az iskolai lemorzsolódás vizsgálata során 
elengedhetetlen, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a tanulók iskolai, tanulási 
motivációjára is, hiszen a csökkent motiváció a lemorzsolódási 
veszélyeztetettség figyelmeztető jele, valamint ez az egyik legfőbb tényező, 
amelyet a pedagógusok is befolyásolni tudnak (Barkóczi és Putnoky, 1980; 

mailto:boglarkafanni@freemail.hu


233 
 

Skinner, 2013). Összességében tehát megállapítható, hogy a korai 
iskolaelhagyás egy hosszú, komplex, soktényezős jelenség, amely mindenki 
esetében másképp nyilvánulhat meg, ezért a csökkentésére irányuló 
törekvéseknek is hosszabb időtávot átfogóan, differenciáltan kell 
megvalósulniuk az oktatáspolitikában (Imre, 2014a, 2014b). 

A Nemzeti Reform Programban a magyar kormány vállalta, hogy 2020-

ig 10%-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. A célkitűzés 
megvalósulását szolgálja a „Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 
küzdelem középtávú stratégiája”, amelyet 2014-ben fogadtak el. Az Európai 
Bizottság támogatásával kialakítottak egy korai jelzőrendszert, de mivel a 

lemorzsolódásban statisztikailag nem megragadható tényezők is 
közrejátszanak, nehezített a pontos információszerzés. Az iskolai 

lemorzsolódás csökkentése érdekében Magyarországon kötelező jelleggel 
bevezetésre került a „Lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző– és 
pedagógiai támogató rendszer” (OH 2017). Az általános iskolák felső 
tagozatán, valamint a középiskolákban a lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók száma a 2016-2017-es tanév második félévétől nyilvánossá és 
nyomon követhetővé vált. A rendszer nem terjed ki teljes részletességgel a 
közoktatás minden színterére, adatai összegyűjtése és elemzése során 
viszont átfogó képet kaphatunk országos, regionális, megyei, járási valamint 
a települések iskoláinak szintjén a lemorzsolódás adatairól.  

Dolgozatomban a lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és 
pedagógiai támogatórendszer statisztikai adatainak vizsgálatával és 
elemzésével mutatom be Borsod-Abaúj-Zemplén megye Edelényi járásába 
tartozó öt közoktatási intézmény lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulóinak arányát a 2016-2017-es tanév második felétől a 2018/2019-es 
tanév első félévéig, az 5-8. évfolyamokon. Munkám célja az volt, hogy az 

iskolai oktatás sikeresebbé tétele érdekében feltérképezzem a 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányát az 5-8. évfolyamokon. 
Mivel az iskolai veszélyeztetettség hátterében komplex szociális és egyéni 
tényezők is találhatók, a statisztikai elemzések mellett interjúkat készítettem 
a vizsgált iskolák igazgatóival a lemorzsolódások hátterében álló társadalmi, 
demográfiai, etnikai, szociális és egyéni sajátosságok megismerése céljából. 
Noha az interjúk nem szolgálnak statisztikailag értékelhető eredménnyel, 
segítik megérteni az adatok hátterében álló folyamatokat, tendenciákat, 
rávilágítanak a diagramokon bemutatott eredmények ok-okozati 

összefüggéseire. 
A vizsgálat helyszínei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Edelényi 

járásban található iskolák voltak: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tornanádaskai Tagintézménye, a 
Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola, a Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi 
Általános Iskola Szögliget, a Szini Általános Iskola és a Szendrői Apáczai 
Csere János Általános Iskola.  
Az ábrák Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a vizsgált öt 
közoktatási intézmény lemorzsolódási adatait a 2016-2017-es tanév II. 
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aránya ismét növekedett, 55,26%-ra. Az iskola igazgatójának elmondása 
alapján „a szociális helyzet polarizálódása, a hátrányos helyzetűek száma 
érezhetően hatással van az iskola mindennapi életére, a gyermekek 
viselkedésére, tanulmányi munkájára”. Véleménye szerint az 
egyenlőtlenségeket tovább árnyalja a kisebbséghez tartozó tanulók iskolai 
kudarcait kiváltó tényezők sokasága (az iskolakezdéshez szükséges 
képességek gyengesége, növekvő felkészültségbeli különbségek) valamint a 
gyermekek, tanulók egyéni különbözőségeiből adódó eltérő igények 
megjelenése. 
 

 
Konklúzó, záró gondolatok 

 
Vizsgálatom fő célja Borsod–Abaúj–Zemplén megye Edelényi 

járásában öt közoktatási intézmény lemorzsolódási adatainak vizsgálata, 
valamint interjúk során a lemorzsolódás hátterében álló okok és 
veszélyeztető tényezők feltárása, megismerése és bemutatása volt. A 
számszerű adatok nagy csoportra kiterjedő vizsgálata folyamatos, az elvárt 
10% alatti határhoz közelítő csökkenést mutatott. Az Edelényi járás öt 
iskolájának vizsgálata során nem tapasztaltam a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók arányának csökkenését, az adatok inkább hullámzó 
tendenciát mutattak. A statisztikai eredmények ismeretében készítettem 
interjút az iskolák igazgatóival annak érdekében, hogy kutatásom átfogó 
legyen, ne csak a statisztikai adatokat, hanem a hátterükben álló tényezőket, 
illetve azok megítélését is közvetlenül bemutathassam.  A járásra 
jellemző veszélyeztető tényezőkön kívül a lemorzsolódás megelőzését, 
csökkentését szolgáló törekvéseikről is tájékozódhattam. Legtöbben a KIP 

(Komplex Instrukciós Program, K. Nagy 2012; 2015; 2017) módszer egyes 
részeit, elemeit említették, valamint az Útravaló programot (Útravaló-

MACIKA). 
Azokban az iskolákban, amelyekben magas a lemorzsolódással 

veszélyeztetettek aránya, igénybe veszik a megyei Pedagógiai Oktatási 
Központ (POK) szakmai szolgáltatásait a lemorzsolódás megelőzése 
érdekében, valamint erősítik a kapcsolatot a szociális szféra intézményeivel 
és a támogató szervezetekkel. Különféle módszertani képzéseken való 
részvétellel (drámapedagógia, óvoda-iskola átmenet, hatékony 
együttnevelés az iskolában), valamint pályázatok keretében (Integrációs 
Pedagógiai Rendszer, Sulinet Digitális Tudásbázis, EFOP 1.4.) is törekszenek 
a lemorzsolódás csökkentésére. 

Kutatási tapasztalataim és tanulmányaim alapján arra a 
következtetésre jutottam, hogy a lemorzsolódás csökkentése nem 
következhet be a társadalmi, gazdasági és nevelés-oktatási színterek 
összehangolt fejlesztése nélkül. Minden olyan szinten és területen be kell 
avatkozni a gyermekek, tanulók fejlődésének érdekében, amely szintek és 
területek az iskolai beválást nehezítik. 
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A szakképzés 2016. évi átalakítása a készségfejlesztő iskolákat is 

érintette. Tanulmányomban az azóta eltelt tanévek tapasztalatait szeretném 
összefoglalni, különös tekintettel arra, hogy a készségfejlesztő iskolában 
végzett gyógypedagógiai oktatás, nevelés milyen módon tud hozzájárulni a 
tanulók felnőtté válásához, munkavégzéséhez, társadalmi 
beilleszkedéséhez. A téma komplexitása miatt inkább kérdéseket teszek fel, 
mintsem tényeket ismertetek. 

 
 

Készségfejlesztő iskola 
 

2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2015. évi módosításának 
13/B. § rendelkezik a készségfejlesztő iskolatípusról, első bekezdése szerint 
„a készségfejlesztő iskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére 
biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő 
egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a 
szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 
ismereteket (2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről)” 
A második bekezdés meghatározza, hogy „a készségfejlesztő iskolának négy 
évfolyama van, amelyből 
 a) kettő közismereti képzést folytató évfolyam, 
 b) kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé 
tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó 
gyakorlati jellegű évfolyam (2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről)”. 

A gyakorlati jellegű évfolyamokat különböző modulok formájában 
ismételni lehet 25, indokolt esetben 27 éves korig, ez készségfejlesztő iskola 
jelentősen megnövekedett létszámához vezetett. Gyakran tapasztalható, 
hogy a felnőtt ellátási formák még mindig telítettek, a bekerülés akár évekig 
is eltarthat, illetve a szülőkkel folytatott beszélgetésekben megjelenik a 
félelem az iskolai rendszer elhagyásától. Ezek okozhatják a törvényi 
szabályozás megváltozása mellett, hogy a fiatalok hosszabban veszik 
igénybe a készségfejlesztő iskolai oktatást, nevelést.  

E képzési típusban jellemző lehet a heterogén csoportösszetétel a 

tanulók állapotára, életkorára és előképzettségére vonatkozóan egyaránt. 
A készségfejlesztő iskola egyik legfontosabb feladata a felnőtt létre 

való felkészítés, társadalmi integráció elősegítése, melyek különösen 
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hangsúlyossá válnak abban a tekintetben, hogy a tanulók utoljára kapnak 
ilyen irányú nevelést iskolai keretek között. 

Felmerül az a kérdés is, hogy ki kompetens a készségfejlesztő iskolai 

oktatás, nevelés feladataiban. A közismereti tárgyakat, a fejlesztő munkát 
szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógusok végzik, de a 
gyakorlati képzést sok esetben gyógypedagógus végzettséggel nem 
rendelkező szakoktatók. A közös cél eléréséhez elengedhetetlen ezért a team 
munka megvalósulása és a képzés egységes rendszerként történő 
megvalósítása. 
 

 
Átmenet 
 

A készségfejlesztő iskola több szempontból is átmenetet jelent. 
Átmenet az általános iskolából a készségfejlesztő iskolába, ami gyakran azt 
jelenti, hogy más intézményből érkeznek a tanulók 9. osztályba. Ez gyakran 
kiegészül a családi környezetből kollégiumi ellátásra való költözéssel is, a 
készségfejlesztő iskolák elérhetősége miatt, ami tovább nehezíti az 
iskolakezdő évfolyam tanulói számára a változás megélését. 
A készségfejlesztő iskola évei átmeneti időszakot képeznek serdülőkorból 
fiatal felnőttkorba érkezést tekintve is. 

Erikson (1956) nyomán a készségfejlesztő iskolai tanulók életkorát 
tekintve serdülőkor végén, felnőttkor elején járnak. Erikson a 13-19 év 
közötti szakaszt az identitás versus szerepkonfúzió időszakaként írja le, 
melynek fő kérdései a személy saját magáról, valamint a környezetnek a 
személyről alkotott képének alakulása, egységessé válása, a kompetencia, 
az önértékelés és mások értékelése, az önbizalom fejlődése hangsúlyos 
(Erikson, 1956). „Az identitásválságot tulajdonképpen a serdülés 
pszichoszociális oldalának is nevezhetnénk. S túljutni is csak úgy lehet ezen 
az életszakaszon, hogy kialakul az identitás, amely döntően meghatározza 
majd az egyén későbbi életét. (Erikson 1991, 437.)”  

A serdülőkorból fiatal felnőttkor elejére érkezve az eriksoni 
pszichoszociális fejlődésmodellt követve az intimitás versus elszigetelődés 
szakasza kezdődik meg, melyben a szoros, tartós kapcsolatok, a pálya iránti 
elköteleződés meghatározó és amennyiben ezek nem valósulnak meg, a 
személy elszigetelődhet (Erikson, 1991). 

Kiegészítő terápiák, leginkább szocioemocionális terápiák alkalmazása 
(Forgan, 2002; Jennings, 2004; Crimmens, 2006; Rickson&McFerran, 2007; 

Riggs, 2008; Faurot, 2009; Rahmani, 2011; Fekete-Szabó, 2013; Folostina, 
Tudorache, Michel, Banga&Duta, 2015, Gerebenné, 2018 a,b) nyújthat 
segítséget a készségfejlesztő iskolákban is a hagyományos gyógypedagógiai 
tevékenység mellett ebben a rendkívül szenzitív életszakaszban. 

A fent említett pszichoszociális fejlődési átmenetben remélhető 
fejlődés segítése, támogatása komplex feladatok elé állítja a készségfejlesztő 
iskolákban dolgozó szakembereket, a képzés mellett felöleli a munka, a 
párkapcsolatok, az önrendelkezés kérdésköreit is. 
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Munka 

 
Az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet alapján a munkára való 

felkészítés órarendbe építetten történik meg. A készségfejlesztő iskola 
második szakaszában, 11-12. évfolyamon különböző modulok formájában 
sajátíthatnak el a tanulók az adott munkatevékenységhez kapcsolódó 
ismereteket, készségeket, melyek iskolánként eltérőek lehetnek. Tudásukról 
a 12. évfolyam végén vizsgázhatnak, majd mód van másik modul 
elvégzésére is, amikor a tanuló újra a 11. évfolyamot kezdheti meg. 

A Salva Vita Alapítvány Munkahelyi Gyakorlat Programja egy lehetőség 
a készségfejlesztő iskolák számára, mely során a tanulók az iskolai képzésbe 
beépítve heti egy alkalommal, 3-4 órában munkacsoportokat alkotva (két 
tanuló egy kísérővel) két-három havonkénti forgásban külső munkahelyen, 
integráltan bérezés nélküli munkát végeznek (Palkovics, 2007). A 

Munkahelyi Gyakorlat Program eredményeként a tanulók szívesen dolgoznak 
és képesek ellátni a rájuk bízott feladatokat, a szakemberek és a szülők reális 
képet kapnak a tanulók munkavégzéséről, valamint a munkaadók is 
nyitottabbá váltak (Palkovics, 2007). 

A Munkahelyi Gyakorlat Programban a lehetséges 
munkatevékenységek igen széles skálán elérhetők, úgy mint élelmiszeripari, 
termék-összeállítói, varrodai, gondnoki kisegítői, szórólapterjesztői, 
szerszámkarbantartói, takarítói, udvarosi, konyhai kisegítői, állatgondozói, 
megsemmisítő operátori, árufeltöltő/címkézői, expediálóban iratrendezői, 

papírtermék-készítői, portás, segítő/szociális, postai, raktárosi, 
kézbesítő/irodai kisegítői munkakörök (Palkovics, 2007). 

A forgórendszernek és a változatos munkavégzési lehetőségeknek 
köszönhetően a programban résztvevő tanulók tapasztalatot szerezhetnek a 
legkülönfélébb területeken, képet kaphatnak arról, hogy milyen a munka 
világa, a rendszeres munkavégzés és elköteleződhetnek a számukra 
optimális tevékenység mellett. 

A készségfejlesztő iskola célja e területet tekintve a hasznos, 

értelemmel teli („meaningful”) munkavégzésre való felkészítés, mely 
azonban gyakran csak elméletben valósul meg. 
 

 
Párkapcsolatok, szexualitás 

 
Szexuális edukáció a készségfejlesztő iskola kiemelt feladatai közé 

tartozik. Gyakran tapasztalható, hogy a mérsékelt intellektuális 
képességzavarral élő személyet aszexuális, vagy gyermeki szerepbe helyezi 
környezetük.  

Annak ellenére történik ez így, hogy a mérsékelt intellektuális 
képességzavarral élő emberek szexuális érése mintegy 95%-a biológiai 
nézőpontból tekintve összehasonlítható a nem értelmi fogyatékos emberek 

szexuális érésével, a fiatal és felnőtt mérsékelt intellektuális 
képességzavarral élő emberek biológiai szexuális fejlődése megegyezik az 
átlagnépesség szexuális fejlődésével (Weber, 1999). 
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Az aszexualitás sztereotípiájának egyik oka a család félelme is lehet, a 

felnőtté váló fiatal szexuális életével esetlegesen együtt járó újabb 
nehézséget, kihívást jelent (Kálmán, 2010).  

A készségfejlesztő iskolákban végzendő szexuális edukáció a szexuális 
fejlődés, a kölcsönös kapcsolat, párkapcsolat témakörei mellett érinti a 
fogamzásgátlás, a házasságkötés és gyermekvállalás, valamint a szexuális 
visszaélések gyakran még napjainkban is tabunak számító kérdéseit, melyek 
megnyugtató rendezése sürgető feladat a gyógypedagógia számára is. 
 
 

Cselekvőképesség 
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2012. évi V. törvény 8.§ (1) és (2) 
bekezdése szerint „minden ember cselekvőképes, akinek 
cselekvőképességét e törvény vagy a bíróság gondnokság alá helyezést 
elrendelő ítélete nem korlátozza. Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést 
vagy tehet más jognyilatkozatot.” 

A Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 12. cikke 
minden fogyatékossággal élő személy számára biztosítja az őket az élet 
minden területén másokkal azonos alapon megillető cselekvőképességet, 
valamint előírja a kormányok számára, hogy tegyék hozzáférhetővé a 
cselekvőképesség gyakorlásához esetlegesen szükséges támogatásokat. 

Gondnokság intézménye több szempontból is problémás lehet, 
melynek kifejtésére jelen tanulmányban nincs lehetőség, de átgondolásra 
érdemes, hogy milyen út vihet a gondnokságtól a támogatott döntéshozatal 
megvalósulása felé a mérsékelt intellektuális képességzavarral élő 
személyek esetében. 
 
 

Önrendelkezés 
 

Az önrendelkezés alapfeltételei (Klauss, 2000) alapján magukba 
foglalják az egyéni, az interaktív, a szociális/strukturális, valamint a 
társadalmi dimenziókat is. Ha Klauss (2000) alapfeltétel rendszerét 
megnézzük, látható, hogy a készségfejlesztő iskola minden téren 
hozzájárulhat az egyes feltételek megvalósításának eléréséhez, hiszen 
feladata többek között az ízlésformálás, a kompetencia és készségfejlesztés, 
az önérvényesítő technikák, a pontos feladatok megjelölése, a személyre 
szabott megsegítés is. A társadalom számára az egyén szükségleteinek 
szakemberek által történő felmérése képviseli az objektivitást, az érintettek 
véleménye pedig a szubjektivitást (Swain et al., 2003). Az önrendelkezés 
alapfeltételei ily módon tovább bővíthetők azzal, ha szakemberként kiállunk 
a mellett, hogy „az önrendelkezés akkor valósul meg, ha a fogyatékos 
embereknek ugyanazon esélyeik vannak, mint a nemfogyatékos 
személyeknek (Vieweg, 2010).”  

„Az önrendelkező magatartás olyan akaratlagos tevékenységeket 
jelent, amelyek képessé teszik az egyént arra, hogy elsődleges okozója és 
főszereplője lehessen élete történéseinek, és amelyek segítenek fenntartani 
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vagy javítani az egyén életminőségét” (Wehmeyer, 2005, id. Sándor, 2017). 

Ezen cél elérése azonban csak abban az esetben lehetséges, ha egyetértés 
van e tekintetben a szakemberek és az érintett személyek környezetében 
egyaránt, melyhez szükséges lenne a további együttgondolkodás 
feltételeinek megteremtése. 
 

 
Kimenet 

 
Jelenleg tapasztalataink szerint a készségfejlesztő iskolák tanulóinak 

nagy része értelmi fogyatékosok napközi otthonában (ÉNO), 
lakóotthonokban, intézményes ellátás keretében (szociális, vagy 
rehabilitációs otthonok), vagy a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás, a 
szocioterápiás foglalkoztatás, a támogatott foglalkoztatás, vagy 
munkarehabilitáció területein kap helyet az iskolát elhagyva. 

Kimunkálásra várnak olyan lényeges kérdések, mint az élethosszig 
tartó tanulás, a felnőtt szerep megvalósulása, a társadalmi integráció és a 
csoport hatalommal való felruházása önmaguk életének kérdéseinek 
tekintetében. Ezek a kérdések annak ellenére, hogy napjainkban 
hangsúlyosabbá váltak, még mindig nyitottak és sok munkát ígérnek 
mindannyiunk számára, akár érintettként, akár szakemberként, 
családtagként, vagy más külső érdeklődő személyként vagyunk jelen. 
 

 
Kapu 

 
A mesékben a fiatal felnőtté váló hősök tarisznyával indulnak neki 

felnőtt életüknek. Mikor átlépik a felnőttkor kapuján, tarisznyájukban ott van 
az a bizonyos hamuban sült pogácsa, amit útravalóul kapnak. Ez a pogácsa 
táplálékul szolgál a későbbiekre, minősége meghatározó. Ha ezzel a mesei 
gondolattal eljátszunk egy kicsit, talán még inkább megérezhetjük, hogy 
mennyire fontos az, hogy a készségfejlesztő iskola, mint a mérsékelt 
intellektuális képességzavarral élő személyek utolsó egységes szemléletű 
képzési formája, mekkora jelentőséggel bír a felnőtté válás során, akkor 
látható, hogy az előzőekben feltett kérdések alapvető fontosságúak a szakma 
számára. 
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Bevezetés 

 
Tanulmányunk a magas támogatási szükséglettel élő személyek 

életútjának tervezési lehetőségeiről és korlátairól szól. Értelmezi a 
pályaorientáció és jövőtervezés jelentését a csoport esetén, majd bemutatja 
az Útra fel! - Az egész életutat támogató pályaorientációs szolgáltatások 
fejlesztése szakemberképzés által sajátos nevelési igény és megváltozott 
munkaképesség témakörében c. vizsgálat első elemzési tapasztalatait. A 
kutatásban fókuszcsoportos interjúkkal és egyéni szakértői interjúkkal 
kerestük a választ arra a kérdésre, hogy magas támogatási szükséglet 
esetén milyen tapasztalatok jelennek meg a terepen. Kitekintésként 
említésre kerülnek olyan módszertani megoldások, amelyek hatékonyabbá 
tehetik a jövőben az életút tudatos tervezését a csoport számára. 

Jelen tanulmányunk egy nagyobb kutatás részét képezi, melynek fő 
kérdése: milyen segítő és hátráltató tényezők jelennek meg a köznevelésben 
részt vevő sajátos nevelési igényű diákok pályaorientációs folyamatában a 
különféle alrendszerekben? 
 

 
A felnőttkorba való átvezetés magas támogatási szükséglettel élő 
személyek esetében 
 

Az iskolás és felnőttkor közötti átmeneti időszakra, valamint a 
felnőttkori önrendelkezési lehetőségekre ritkán fókuszálnak kutatások e 
csoport esetében (Antosh, Blair, Edwards, Goode, Hewitt, Izzo és Wehmeyer, 
2013; Gauthier-Boudreault, Gallagher és Couture, 2017; Sándor, 2018). 

Lehetőségük a jelentőségteljes foglalkoztatáshoz csekély, többnyire 
szegregált formában valósul meg. Hiányosságok tapasztalhatók az 
önrendelkezésre és részvételre vonatkozóan a szabadidős tevékenységek 
terén (Foley, Dyke, Girdler, Bourke és Leonard, 2012). A kutatási 
eredmények rávilágítanak arra, hogy a szülők beemelése a folyamatba 
kulcsfontosságú (Neece, Kraemer és Blacher, 2009). 

mailto:beldiba@gmail.com
mailto:sandor.aniko@barczi.elte.hu
mailto:tothkaroly87@gmail.com
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A kutatás témája a magas támogatási szükséglettel élők jövőtervezési 
lehetőségeinek és nehézségeinek a feltérképezése, melyet egy participatív 
kutatás keretében, szülői interjúk felvételével és azok tartalomelemzésével 
végeztünk el. Participatív kutatótársunk végig a folyamat részese volt, 
javaslatot tett az interjúalanyok kiválasztására, megosztotta személyes 
tapasztalatait, az interjúk témaköreinek és kérdéseinek meghatározásában 

is aktív szerepet vállalt ill. az interjúk levezetésében is közreműködött. A 
kutatás során különböző releváns stakeholderekkel készült interjú (szülők 
és/vagy szakemberek), melyek közül ebben a tanulmányban a szülői 
interjúkra fókuszálunk. 

7 olyan szülővel készítettünk interjút, akik 14-45 éves magas 
támogatási szükségletű fiatalt nevelnek. A megkérdezettek közül ketten a 
fővárosban, öten vidéken élnek. Kvalitatív kutatás módszertanából 
következően megállapításaink nem általános érvényűek minden magas 

támogatási szükségletű fiatalt nevelő szülőre nézve, a megkérdezett szülők 
adtak hangot tapasztalataiknak, kihívásaiknak. A kutatás eredményei 
kiindulópontot jelenthetnek további vizsgálatoknak arra vonatkozóan, hogy 
milyen szülői feladatok, kihívások jelennek meg az átmeneti fázisban. Az 
interjúk főbb érintett témakörei az alábbiak: 
 
 

Információforrások, döntéshozatal 
 

Az élettörténetek elbeszélésekor a fejlesztési és oktatási lehetőségek 
kapcsán felmerült az információk fontossága. A megkérdezettek mindegyike 

kiemelte a segítség, a tanácsadás hiányát, kezdve a korai egészségügyi 
tapasztalatoktól, védőnői segítségnyújtáson vagy annak hiányán át az 
iskolaválasztásig. Már a diagnózisok közlésekor sem kaptak támogatást: 
 

“Olyan lesz, mint egy növény, adják intézetbe, és csináljanak helyette egy 
másik gyereket.” 
“Azzal kezdte a pszichológus, hogy hát bizony be kell adni intézetbe a 
gyereket, mert az egész életünket tönkreteszi.” 
  

A rendelkezésre álló oktatási lehetőségek igen szűkösek, különös 
tekintettel a vidéken lakókra, sokszor csak egyetlen alternatíva kínálkozik az 
oktatásra. A döntésekben a szülők magukra vannak hagyva, az ellátás 
sokszor esetleges. Egy-egy szülői beszélgetés során, véletlenszerűen kapnak 
információt egy-egy új lehetőségről. Mivel az ellátást sokszor ki kell harcolni, 
a napról napra folytatott küzdelmek, a folyamatos bizonytalanság áthatja 
jövővel kapcsolatos elképzeléseiket is. Az oktatási rendszerből való 
kikerüléssel beszűkülnek a családok lehetőségei. Sokan úgy fogalmaznak, 
hogy amióta kikerültek az iskolából, gyakorlatilag nincs semmi, „megszűnik 
az élet”. 
A szülő-gyermek kapcsolatokat egyfajta sajátos szimbiózis jellemzi: 
 

“Én megpróbálom ahhoz igazítani az én életvitelemet, amit ő kitalál.” 
A fiatalok az egész család dinamikáját alakítják. 
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“Tehát ő alapvetően semmibe nem dönt, mert nem tudja elmondani a 
döntését. De mindenben dönt, mert gyakorlatilag mindenben a család hozzá 
igazodik.” 
 

 
Saját kezdeményezések, szülői összefogás 

 
A rendszer hiányosságait a szülői kezdeményezések és összefogás 

ellensúlyozza. A megkérdezett szülők mindegyike aktív valamilyen szülői 
szervezetben, közösségben, érdekvédelmi csoportban. A nem létező 
ellátásokat pótolják összefogásukkal. Lelki támogatást nyújtanak 
egymásnak, ezen kívül megosztják a gyermekeik nevelésével és 
fejlesztésével kapcsolatos gyakorlatokat, közösségükben megvalósul 
egyfajta információ-áramlás is, pályázatokról, közösségi programokról vagy 
akár nappali ellátási lehetőségekről. 
 

“Énnekem is a helyére kerültek a dolgok, hogy másnak is van nehézsége. És 
ezt hogy lehet jól kezelni. És akkor hozzuk ki ebből a legjobbat.” 
 

A szülők egysége az érdekvédelmi munka során is kiemelkedő, 
összefogásukkal már csoportként jelennek meg és képviselik maguk és 
gyermekeik ügyét. 
 

“Egy nagyobb csapattal már lehet valamit kezdeni. Mert ha egy ember 
odamegy, hogy szüksége van valamire, az jó, majd valahogy megszerzed 
magadnak. De mikor egy nagyobb tömeg áll oda, hogy szükség van valamire, 
nagyobb súllyal esik a latba.” 
  

A fejlesztési lehetőségeket, legyen szó oktatási módszerekről vagy 
egészségügyi terápiás eljárásokról minden szülő keresi, még sokszor felnőtt 
korban is. Ők ismerik legjobban gyermeküket, sokszor ők a megvalósítói az 
oktatásnak. 
 

“Mert otthon vagyunk egyfolytában, senki nem ért hozzá, csak mi.”  
 
 

Intézményi tapasztalatok (oktatás, egészségügy, szociális és 
államigazgatás) 

 
A megkérdezett szülők mindegyike kitért a különböző 

intézményrendszerekben átélt, sokszor negatív tapasztalatokra. Több fiatal 
egészségügyi problémái miatt kórházi kezelésre szorult, a szülői 
észrevételeket, a fiatalok kommunikációs nehézségeit sokszor nem veszi 
figyelembe az egészségügyi személyzet, gyakran tapasztaltak arrogáns, 
lekezelő hangnemet, ill. nem jutottak hozzá alapvető ellátásokhoz, pl. 
védőoltáshoz. A hivatalos ügyintézéskor is előfordulnak bürokratikus 
túlkapások, a gyámság alá vétel eljárása kifejezetten megalázó, az egyik 
szülő megfogalmazása szerint „lélekölő” folyamat az érintettek számára. 
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A különböző alrendszerek közötti átjárás és az egyén holisztikus 
szemléletben történő ellátása a jelenlegi rendszer egyik jellemzője. 
 

„El van választva a szociális és az egészségügyi, meg az oktatási rész. És 
amikor arról beszélünk, hogy sajátos nevelési igényű gyerekek oktatása, 
akkor ezt a hármat együtt kéne kezelni.” 
 

Az oktatás az életút során mind hátráltató, mind segítő szerepben is 
felmerült. Az alapvető ismereteket, önkiszolgálást, sok esetben sportokat és 
hobbikat is az iskolában ismertek meg a fiatalok. A foglalkoztató iskolák 
esetén gyakorta elhangzott, hogy „megőrzőként” működtek, érdemi fejlődést 
nem tapasztaltak a szülők. Mások megemlítették a szegregált iskolai 
környezettel kapcsolatban, hogy a fiatal annak ellenére, hogy komplex 
fejlesztést kapott (művészet és mozgás) az iskolában, hiányzott az ép 
kortársakkal történő találkozás, interakció. 
 

“Vártam a folyosón, és megéltem ilyen pillanatokat, hogy gyerekeket hogy 
aláznak meg a méltóságukban. (...) Tehát pont ezek a szegregált 
intézményekben, még ahol azt mondják, hogy nagyon jó, sajnos nincsen 
figyelembe véve a gyerekeknek a szükséglete.” 
 

A törvényi változások sokszor újabb nehézségek elé állítják a 
családokat, ilyen váltás volt, amikor szociális intézményekből oktatási 
intézményekbe került a halmozottan sérült gyermekek ellátása, amelyhez 
egyáltalán nem biztosították a személyi és tárgyi feltételeket, így maradt 
továbbra is az egyetlen alternatíva, az otthonmaradás. 
 

 
Társadalmi integráció és befogadás 

 
Azok a szülők, akik több évtizedes perspektívából látnak rá a 

társadalmi befogadásra többnyire pozitív tendenciát tapasztalnak. Többen 
számoltak be arról, hogy nyitottabbak lettek az emberek, kevésbé nézik ki 
őket az utcán. Volt, aki érzékenyítő programban vett részt, amely 
kifejezetten hivatali ügyintézőknek szólt. 

Nagy eltéréseket tapasztaltak a különböző intézmények inkluzív 
gyakorlataival kapcsolatban, volt olyan óvoda, ahol a többi szülő ellenállása 
miatt meghiúsult a gyermek beíratása, ugyanakkor egy másik intézmény az 
alapító okiratának módosításával lehetővé tette az integrált oktatást. 
A szülők aktív szereplői is a társadalmi attitűdök formálásának, hétköznapi 
helyzetekben legyen szó bevásárlásról vagy közlekedésről vagy éppen aktív 
érdekvédelemről. 
 
“Tehát az, hogy nekünk van egy sérült gyerekünk, az nem jogosít fel arra, 
hogy mi a sebeinket nyalogassuk, hanem van egy kötelességünk is. Az hogy 
kiállunk, és megvédjük az érdekeiket. És mi ezt csináljuk is. Tehát mi 
képesek is vagyunk erre.” 
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Személyre szabott segítség szükséglete és annak hiánya 
 

Minden ember egyedi, különböző egyéniséggel, szükségletekkel, ez 
különösen igaz a magas támogatási szükségletű fiatalokra. A jelenlegi 
szociális ellátás „egyenmegoldásai” nem jelentenek számukra kielégítő 
megoldást, hiányzik az egyéni sajátosságok figyelembe vétele, a személyre 
szabottság. A fiatalok számára a szabadidős programokon pl. mozi, 
sportesemény a szülők töltik be az asszisztens szerepét, egy kortárs segítő, 
személyi asszisztens sokkal természetesebben segíthetné őket ezekben a 
tevékenységekben. 
Sok szülő teljes körűen ellátja a fiatalt és csak egy-egy esetben lenne 

szükség segítségre, pl. egy krízis otthonra, ha a szülővel történne valami. 
 

“Egy támogató, fejlődést monitorozó, lehetőségekről tájékoztató hálózat 
lenne jó, amiről úgy érzem, hogy kézen fog ez az ország.” 
 
 

Jövőbeli tervek 

 
A jövőtervezés és információforrások témaköre szervesen összefügg. 

Információk és jövőbeli perspektívák ismerete nélkül nehéz döntéseket 
hozni. A jövőtervezés során a megkérdezett szülők fele igen rövidtávú 
célokat vázolt fel, pl. utazásokat. Többen már nagyon tudatosan tervezik a 
fiatal számára azt az életet, amikor már nem tudnak a szülők segítséget 
nyújtani a fiatal számára. Voltak, akik már felvették a kapcsolatot 
felnőttellátást biztosító intézményekkel, vagy éppen már várólistán vannak 
ill. egy-egy pár éves átmeneti ellátás során ismerkedtek az önálló élettel. A 
cél mindenkinél hasonló: 
 
„A jövőben, amikor esetleg mi nem tudjuk úgy támogatni, vagy nem 
tudnánk, akkor is ő, az ő komfortérzetéhez, az ő igényeihez képest ugye a 
lehető legjobb életet élhessen. Illetőleg a legteljesebb életet élhesse.” 
  

Az elválás, elszakadás nehéz lelki folyamat is, a szülők és fiatalok egy sajátos 
szimbiózisban élnek. 
“Ez egyébként egy nagyon nehéz szerintem szülőknél, hogy megszokják, 
hogy ott a gyerek, és már azért se engedik el, merthogy nekik is rossz.” 
 
 

Reflexió a participatív módszertanra 
 

Participatív kutatótársunk úgy élte meg, hogy a jelenléte ellensúlyozó 
tényező volt, mert az interjúalanyok sokkal inkább felfedték az 
érintettségükből adódó szempontokat, pl. s a szülői interjúknál a szülők 
sokkal jobban a gyerekük nézőpontjáról is beszéltek. A szakemberekkel 

készült interjúkban pedig az volt az érzése, hogy nem mernek elméletekkel, 
teóriákkal elkendőzni a válaszukat, hanem valós gyakorlatban is észlelhető 
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problémákat, megoldás irányokat fogalmaznak meg. Így hitelesebb lehet az 
eredmény.  

Ugyanakkor azt is tapasztalhattuk, hogy az interjúalanyok nem mindig 
néztek rá a participatív kutatóra, illetve nem hallgatták végig, mintha 
megkérdőjeleznék a hivatásos kutatóval való egyenrangúságot. További 
nehézségeket okozott, hogy bár a kutatás tőlünk függő körülményeit 
képesek vagyunk akadálymentessé és hozzáférhetővé tenni, a környezetet 
nem mindig. Az egyenrangú részvétel nagyon gyakran az akadálymentes 
közelekedés hiánya (alacsonypadlós járműre várva a kutató lekési az 
interjút) vagy a fogyatékos személyek számára nyújtott alapvető 
szolgáltatások hiányosságai okozhatják (a kilyukadt kerekesszék gumit nem 
lehet időben javíttatni, így elmarad egy interjú). 
 
 

Záró üzenet a gyógypedagógusoknak, oktatásban dolgozóknak 
 

„A pedagógusoknak, meg az egész oktatási rendszernek azt kellene 
elősegíteni, hogy a gyerekek megtalálják az őket érdeklő dolgokat. 
Megmutatni egy csomó mindent. Hozzáférést biztosítani ahhoz. És most itt a 
fogyatékos gyerekeknek, hogy ők is a lehető legönállóbbak, önrendelkezőek, 
és a lehető legtöbb mindenhez hozzájussanak ugyanúgy, mint az ép társaik. 
Mert szerintem nagyon fontos.” 
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Köszönjük továbbá az Útra fel! fejlesztést kísérő Szakmai Műhely 
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Életpálya-tervezés sajátos nevelési igényű fiatalok támogatására 
– egy kutatás-fejlesztési program első lépései 
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Életpálya-tervezés, életpálya-vezetési készségek, életpálya-építés 

 
Napjainkban a korábban pályaorientációként definiált tevékenységet 

tágabban értelmezve, ún. életpálya-tervezésként és -építésként azonosítjuk. 
A fogalomból is látszik, hogy az életpálya építésnek ugyan része a 
pályaorientáció, azonban sok egyéb is ide tartozik, olyan készségeket és 
kompetenciákat jelent, melyek az önismeret, pályaismeret, döntési és 
változtatási képesség és rugalmas alkalmazkodás révén a fiatalt sikeressé 
teszik a munkaerőpiacon.  
„Az életpálya-építési kompetenciák magukban foglalják: 
● a szakmai pályák, a munka világának ismeretét, az abban való 

eligazodáshoz, az álláskereséshez és munkahely-megtartáshoz 
szükséges készségeket; 

● az önismeretet és a képességet az önismeret és a pályák világának 
összekötésére; az öndefiníció (Super, 1988) kialakulását és folyamatos 
felülvizsgálatát, valamint átültetését egy pályaképbe, a saját pályaterv 
megvalósításához szükséges tanulási utak, képzési lehetőségek 
ismeretét; 

● a képességet a képzési, munkaerőpiaci, társadalmi információk 
megszerzésére, értelmezésére, a döntések előkészítésére, valamint a 
döntések és a változások következményeinek kezelésére.” Borbély-
Pecze, Gyöngyösi, & Juhász, 2013, p. 36.) 

Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) Szakszótára 
szerint „Az életpálya-vezetési készségek olyan kompetenciák, amelyek 
lehetővé teszik az egyén (vagy csoport) számára, hogy strukturált módon 
gyűjtsön, elemezzen, szintetizáljon és rendszerezzen önmagával, oktatással 
és foglalkoztatással kapcsolatos információkat, valamint döntéseket 
meghozatalához és kivitelezéséhez, illetve átmeneti állapotok kezeléséhez 
szükséges készségek összessége.” (ELGPN Glossary, 2013, p. 16). 

Az életpálya-vezetési készségek körébe tartoznak többek között: a 
tervezés, a mérlegelés, a döntés, a célállítás és céltartás, a 
stratégiakialakítás, az akcióterv-kidolgozás, az feszültségtűrés, illetve az 
előrehaladás értékelése. 
  

mailto:billedi.katalin@barczi.elte.hu
mailto:szauer.csilla@barczi.elte.hu
mailto:papp.gabriella@barczi.elte.hu
mailto:perlusz.andrea@barczi.elte.hu
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Nemzetközi és hazai szakirodalmi kontextus 

 
Lombardi és munkatársai (2018) áttekintő tanulmánya szerint a 

középiskolában tanuló sajátos nevelési igényű diákok életpálya-tervezésével 
kapcsolatban érdemes figyelembe venni, hogy ezeknek a fiataloknak a 
lemorzsolódási mutatói háromszorosa a többi középiskolás mutatóinak. 
Fontos cél munkaerő-piaci hátrányaik csökkentése érdekében, hogy minél 
magasabb szintű végzettséget szerezhessenek. Mindehhez szükség van 
magas minőségű pályaorientációs és átvezetési szolgáltatásokra minden 
célcsoport számára, valamint jól képzett, professzionális szakemberek 
jelenlétére az iskolarendszerben és azon kívül. A szektorköziség, a szakmai 
hálózatok koordinált és hatékony működtetése is fókuszba helyezendő. 
 
 

A sajátos nevelési igényű fiatalok helyzete a pályaválasztás 
tekintetében 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók speciális helyzete már az 

iskolaválasztás során megmutatkozik. E tanulók megoszlása az egyes 
középfokú intézménytípusokban ellentétes tendenciát mutat a tipikus 
fejlődésű gyermekek megoszlásához képest (gimnáziumok +2,1%, 
szakközépiskolák -0,4%, szakiskolák -0,5%). A sajátos nevelési igényű 
tanulók legnagyobb arányban a speciális szakiskolákat, majd a 
szakiskolákat, a szakközépiskolákat és végül a gimnáziumokat választják 
(Kőpatakiné Mészáros, Mayer és Singer, 2006). 

A Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet által folytatott – 
hallássérült tanulók és fiatal felnőttek körét érintő – vizsgálat megállapítása 
szerint például a szakmaválasztás során minimális szerepet játszottak az 
individuális szempontok, a megkérdezett fiatalok többsége szülői vagy tanári 
javaslatra döntött egyik vagy másik szakiskola mellett. Az individuális 
szempontok – érdekli, amit csinál, tudja képezni magát, jó a munkahelyi 
légkör – a speciális iskolákba járó tanulók jelentős százalékánál nem jelentek 
meg, míg az integrált tanulók kifejezetten fontosnak érezték azokat (Krolify 
Vélemény- és Szervezetkutató Intézet, 2009). Továbbá nehezítő körülmény, 
hogy a sajátos nevelési igényű fiatalok a fogyatékosság ténye miatt eleve 
szűkebb lehetőségek közül választhatnak. További hátrányt jelenthet, hogy 
a szülők esetenként maguk is fogyatékossággal élnek, így a sajátos nevelési 
igényű gyermek előtt kevesebb és egysíkúbb minta állhat. Gyakran a szülők 
maguk is inaktívak, szociális ellátást vesznek igénybe, vagy munkanélküliek. 

A speciális iskolai és diákotthoni elhelyezés tovább csökkenti a 
modellszemélyek számát, a gyermek kevesebb mintát lát, akit utánozhatna. 
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében gyakran önértékelési 
problémákkal is találkozhatunk, a tanuló nincs tisztában saját erősségeivel 
és nehézségeivel, magát alul- vagy felülértékeli, különösen akkor, ha erre a 

nevelés-oktatás során nem helyeznek megfelelő hangsúlyt. A szűkebb 
társadalmi kapcsolatrendszer (a lakóhelytől távol eső bentlakásos 
intézmények, szülői inaktivitás, modellszemélyek hiánya, stb.) tovább rontja 
az életpályát eredményező jó döntések meghozatalát. 
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A nemzetközi szakirodalom ún. NEET (Not in Employment, Education 
or Training) fiatalokként definiál (OECD, 2019) egy olyan speciális csoportot, 
akiknek kevés információjuk van a munkaerőpiacról, a választható szakmák 
köréről, karrier lehetőségekről, ugyanakkor nagy szükségük lenne a 
tanácsadásra, ami viszont nem jut el hozzájuk, illetve szégyellik igénybe 
venni, vagy nem is érzik azt, hogy ez miben segíthetné őket. Jellemzőjük, 
hogy hátrányos helyzetük révén nem állnak rendelkezésükre a 
továbbtanuláshoz szükséges anyagi források, akadémiai tudásuk szegényes, 
nehezen alakítanak ki kapcsolatokat számukra új emberekkel, és félnek a 
hibázástól, sikertelenségtől. Bár a két csoport nem egyezik meg, ugyanakkor 
a sajátos nevelési igényű fiatalok gyakran kerülnek ebbe a körbe. 
 

 
Életpálya-építés és önismeret, életpálya-építés és önbizalom 

 
Az életpálya-építési kompetenciák meghatározó eleme az önismeret és 

az ezen alapuló kellő magabiztosság, önbizalom. Az életpálya-építési 
kompetenciák fejlesztése tehát szükségszerűen érinti az önismeret 
fejlesztését. Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésével foglalkozó 
szakemberek, a pedagógusok feladata közé tartozik az önismereti folyamat 
támogatása. Döntő a reális önértékelés kialakítása, az önbizalom, 

magabiztosság megerősítése, az énhatékonyság-érzés megalapozása 
(Billédi, 2018; Perlusz, 2018). A gyermekek és fiatalok önismeretének 
fejlesztésén túl a társak megismerésének és a kapcsolatok pozitív irányú 
alakításának segítése is feladata a szakembereknek. 

Az iskolai rendszer elsősorban az ismeretekkel, tudással kapcsolatban 
ad visszajelzést. Például az osztályozás, a tanulmányi versenyek lehetővé 
teszik az összehasonlítást. A különböző készségekre (pl. szociális, 
kommunikációs, együttműködési stb.), illetve a személyiségjellemzőkre, 
tulajdonságokra vonatkozó információk, visszajelzések kevésbé 
egyértelműek, kevésbé reálisak, gyakran a gyengeségek – és kevésbé az 
erősségek – mentén fogalmazódnak meg (Gordon, 2001). 

Felmerül a kérdés, hogyan támogatható a leghatékonyabban az 
önismereti folyamat, hogyan erősíthető a gyermekek és fiatalok önbizalma. 
Alapként a rogersi hármasból érdemes kiindulni (Rogers, 2018). Bármely 
kapcsolat esetében meghatározó, hogy a kapcsolatot 1) a feltétel nélküli, 
pozitív elfogadás, 2) az empátia, empatikus megértés és 3) a hatékony, 
kongruens kommunikáció jellemezze. A feltétel nélküli elfogadás teszi 
lehetővé, hogy a másik személy aggodalom nélkül mutathassa meg valódi 
önmagát és építhesse reális énképét. Az elfogadó társas környezet 
empatikus reakciói segítik az önmegértést, azt, hogy a gyermek és fiatal 
tisztába kerüljön saját érzéseivel, világosan lássa és értse saját gondolatait, 
vágyait, motivációit. A szakember feltétel nélküli elfogadása és empatikus 
megértése a kongruens és hiteles kommunikációján alapul. 

Az önismeret minden vonatkozásában, így az életpálya-építési 
kompetenciák fejlesztésének vonatkozásában is különösen fontos a reális és 
konstruktív visszajelzések adása és a reális önreflexiók megfogalmazásának 
támogatása. Minden gyermekkel és fiatallal dolgozó szakembernek szem 
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előtt kell tartani a hatékony dicséret és kritika alkalmazásának szabályait. 
(Egyben a kommunikációs gátak – többek között a hibás dicséret és kritika 
– kerülendők) (Gordon, 2001). Általánosságban kiemelhető, hogy mind a 
dicséretre, mind a kritikára, mint visszajelzésre érvényes alapszabály, hogy 
legyen a) a cselekvésre irányuló, b) konkrét és c) leíró, tényszerű (Ivey, 
Pedersen, & Ivey, 2007). Fontos szakmai feladat a visszajelzés során az 
erősségek megjelenítése, a megfelelő (önismeretet fejlesztő és önértékelést 
igénylő) helyzetek megteremtésével a sikerélmény biztosítása. 

Az életpálya-tervezés és életpálya-építés folyamatában nemcsak az a 
fontos, hogy a szakember a gyermekeket és fiatalokat, egyben szüleiket 
támogassa, hanem legalább ennyire fontos, hogy a szakember-támogatás is 
megvalósuljon. A pedagógusok munkája támogatható ismeretek (pl. új 
feladatok, módszerek) bővítésével, készségek (pl. hatékonyabb 
kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés) megerősítésével, jó 
gyakorlatok bemutatásával és adaptálásával. A szakember-támogatás az 
életpálya-tervezés és életpálya-építés támogatásának tevékenységével 
kapcsolatban is megvalósulhat esetmegbeszélés, tanácsadás, szupervízió, 
vagy a társszakmákkal való együttműködés facilitálása révén. A szakember-
támogatás fontos eleme a kiégés megelőzése, szükség esetén kezelése 
(Csákvári, & Billédi, 2019). 
 

 
Létező hazai gyakorlatok 

 
Életpálya-tervezést támogató mainstream programok napjainkig 

Az életpálya-építés támogatása olyan cél, amellyel a pedagógusok 
könnyen azonosulni tudnak, motiváltak a hozzá tartozó módszerek 
elsajátítására, implementálására és továbbadására, ezáltal az életpálya-
építés jelenléte az intézmény teljes pedagógiai kultúrájára jótékonyan hat. 
A hazai mainstream fejlesztések közül ezen a ponton a Szakiskolai Fejlesztési 
Programra, a Dobbantó Programra, a HEFOP 3.1. Az életen át tartó 
tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztésének 
támogatása című programra, a TÁMOP-2.2.2 A pályaorientáció rendszerének 
tartalmi és módszertani fejlesztése című programra, valamint a TÁMOP 
3.3.12 Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért című projekt Bázisiskolai 
Programjára hívjuk fel az olvasók figyelmét, mivel mind témánk, mind pedig 
a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok számára tervezett életpálya 
programok szempontjából ezeket tartjuk relevánsnak. (Billédi és mtsai, 
megjelenés alatt). 
 

Életpálya-tervezés sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok számára  
A Kompetencia központú oktatásfejlesztés, avagy KOMP I. és II. 

program célja az volt, hogy tudatos életpálya-tervezési tevékenység 
valósuljon meg már a középiskolai évek alatt, nem csak azok lezárultakor, 
valamint hogy a tanulás és a munkavégzés közötti átvezetésben nyújtson 
támogatást. E célból kidolgozásra került a munkavállalásra felkészítő, 
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orientációs programcsomag az akkori speciális szakiskolák3 – és az 
integrációt felvállaló szakiskolák – számára, amelyet heti két tanórában 
dolgoztak fel a pedagógusok a tanulókkal a 9. és 10. évfolyam során (Szauer, 
Schüttler, Schmitsek, & Fehér, 2010; Bruckner, Gulyásné Fehér, Kovács, & 
Nagy, 2011). 

A Munkahelyi Gyakorlat programot 1996-ban dolgozta ki a Salva Vita 

Alapítvány, arra keresve megoldást, hogy miként lehet az akkori 
készségfejlesztő speciális szakiskolai, jelenleg készségfejlesztő iskolai4 létből 
átvezetni az értelmi fogyatékos fiatalokat a munka világába úgy, hogy a 
munkaadói oldal is felkészült legyen a fogadásukra. A program valós 
munkatapasztalathoz segíti a 11. és 12. évfolyamos diákokat. Ezen felül 
azokat a kommunikációs és szociális képességeiket is fejleszti, amelyek 
nélkülözhetetlenek a sikeres nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedéshez (Salva 
Vita Alapítvány, 2007). 

A nemzetközi keretrendszerbe ágyazott magyar gyakorlatra jó példa a 
Kézenfogva Alapítvány által adaptált osztrák Clearing tanácsadói 
szolgáltatás. Ez a program kifejezetten a speciális szakiskolában és 
készségfejlesztő speciális szakiskolában tanuló enyhén értelmi fogyatékos és 
középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók5 közül a 14-24 évesek munkaerő-

piaci részvételét támogatja. A tanulók szükségleteinek, képességeinek 
felmérése alapján terveznek egyénre szabott szolgáltatást. Áttekintik a 
szükséges képzéseket, közösen tervezik a jelölttel a pályaívet (Scharle, 
2008). Ennek eredményeként a segítő szakemberek számára módszertani, 
felnőttképzési anyag is készült. 

A Ráhangolás „A hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása 
érdekében a pályaorientációt és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag 
kidolgozásának a támogatása” című projekt egy olyan életpálya-építő és -
tervező program, amely a felhasználó pedagógusok számára lehetővé teszi, 
hogy a koncepcionális célok megtartásával a résztvevő tanulók 
sajátosságainak, egyéni szükségleteiknek megfelelően adaptálják a 
feladatokat. A program az általános iskola végétől, a 7-12. évfolyamokra 
készült (Gyurina, Kovács, Kun, & Perlusz, 2012). 

                                                           
3 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/D. § alapján, 2017. január 1. óta 
a speciális szakiskola új neve szakiskola lett, a korábbi szakiskola elnevezésében 
szakközépiskolává, a régi szakközépiskolák pedig szakgimnáziumokká alakultak. E tanévtől 
a gimnázium, szakgimnázium és a szakközépiskola közös elnevezése középiskola. A KOMP 
I. és II. programcsomagok jelenleg szakiskolákban, készségfejlesztő iskolákban, illetve 
kifutó jelleggel a speciális szakiskolai évfolyamokon és készségfejlesztő speciális szakiskolai 
évfolyamokon működhetnek tovább.  
4 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/F. § alapján, 2017. január 1. óta 
a készségfejlesztő speciális szakiskola készségfejlesztő iskolaként működik. A Munkahelyi 
Gyakorlat Program jelenleg szakiskolákban és készségfejlesztő iskolákban működik, illetve 
kifutó jelleggel a speciális szakiskolai évfolyamokon és készségfejlesztő speciális szakiskolai 
évfolyamokon.  
5 A célcsoportok megnevezése az akkor hatályos jogszabályi terminológiát követi, mely 
jelenleg más kifejezéseket alkalmaz: enyhén értelmi fogyatékos tanuló és középsúlyos 
értelmi fogyatékos tanuló. A terminológiai és definíciós kérdésekről Mesterházi Zsuzsa, Hatos Gyula és 
Lányiné Engelmayer Ágnes munkáit ajánljuk figyelmükbe.   
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A Szakiskolai Alternatív Munkaerő-piaci Szolgáltatás a munkaerő-piaci 

hátrányok leküzdése érdekében, a Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás 
elemeinek a felhasználásával segítette a végzős, az akkori speciális      

szakiskolában (lásd 1. és 2. lábjegyzet) tanuló diákokat a munkaerő-piacra 

való átvezetésben és elhelyezkedésben, közvetlenül az iskolai évek 
befejezése után. Az innováció, az akkori hazai gyakorlatok ötvözeteként 
illeszkedik a KOMP programok és a Munkahelyi Gyakorlat program által 
megadott életpálya-tervezési ívhez a munkaerőpiaci átvezetési elem által 
(Bruckner, et al., 2011). 

A „Jövőformáló” Pályaválasztást támogató rendszer kialakítása 
fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok számára elnevezésű projektben 
az érintett fiatalok és mentoraik, valamint a hálózatos gondolkodás, a 
különböző résztvevők közötti párbeszéd kialakítása került fókuszba (Szellő, 
2015; Szilágyi, & Szellő, 2015). 

A Kilátó Piarista Pályaorientációs Módszertani Központ a sajátos 
nevelési igényű és/vagy fogyatékos fiatalok komplex életpálya-építését 
támogatja. A 2019-ben megnyílt központ, melynek tevékenységéről 
bővebben Török Réka tanulmányában olvashatnak, kutatás-fejlesztési 
szolgáltató intézményként működik (Török, 2019). 

A Szimbiózis Alapítvány és partnerei által kifejlesztett “Munkára fel!” 
című pályaorientációs játék a 16-24 éves, pályaválasztás előtt álló 
tanulásban akadályozott fiatalokat segíti a munkavállalásra való 
felkészülésben (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofit Kft. [FSZK], 2018). 
 

 
Az Életpályák fejlesztés irányai 
 

Tanulmányunkban egy kidolgozás alatt álló, a témánk szempontjából 
releváns, Életpályák című kutatás-fejlesztési-innovációs projektet mutatunk 
be. A projekt célja olyan pedagógiai eszköztár összeállítása és kipróbálása 
egy intézményben, amely komplex módszertani csomaggal a sajátos 
nevelési igényű diákok egész életutat támogató pályaorientációja segíthető. 
A program felépítését tekintve az alábbi pillérekre épül: 
 

● Kutatási pillér (2018-2019) 

A hazai és nemzetközi szakirodalmi áttekintés azzal a céllal készül, hogy az 
angol, német és magyar nyelvű tudományos publikációk, szakpolitikai 
dokumentumok összegyűjtése, majd elemzése révén felrajzolható legyen a 
különféle megközelítésű pályaorientációs kutatások és fejlesztések szakmai 
tartalma, valamint az Életpályák projekt fejlesztési részének lehetséges 
elemei. 

Egy magyarországi tanoda vagy iskola kiválasztása és az ott tanuló sajátos 
nevelési igényű diákok pályaorientációs preferenciáinak megismerése annak 
érdekében, hogy a korábban említett komplex módszertani csomag valós 
igényekre, személyre szabott módon legyen tervezhető, kipróbálható és 
értékelhető. 
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● Fejlesztési pillér (2019-2020) 

A tanoda vagy iskola 7-12. évfolyamos diákjai és intézményeik számára 
komplex módszertani csomag megtervezése annak érdekében, hogy az 
életpálya-építés és pályaorientáció területén konkrét szakmai támogatást 
kapjanak a tanoda önkéntesei, a diákok pedagógusai, valamint elkészüljön 
azoknak a diákoknak a személyes életpálya terve, akik bevonódnak a 
programba. 
 

● Innovációs pillér (2020-2021) 
A komplex módszertani csomag megvalósításához szükséges, együttműködő 
szakmai hálózatot képzési workshopokkal, hálózati és fejlesztési 
megbeszélésekkel tervezzük megalapozni, működtetni. 
A szolgáltatások, a felkészítés személyre szabott megvalósítása a 
módszertani csomag egyes elemeinek, valamint a szakmai hálózat érintett 
tagjainak bevonásával történik. Fókuszálni kívánunk az életpálya-építés és 
az önismeret, az önbizalom összekapcsolódására. 
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A tanulásban akadályozott fiatalok pályadiagnosztikai 
jellegzetességei 

 
Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő Központ 

 
Török Réka, torokreka.tr@gmail.com 

 
 

A Kilátó Központ szolgáltatásait a 2018 őszétől kezdődően több mint 
40 tanulásban akadályozott fiatal vette igénybe. A fiatalok, szüleik és 
pedagógusaik részt vettek a pályadiagnosztikai felmérésben, melynek célja 
többek között az erősségek és nehézségek, a tanulási- és munkamotiváció, 
pályaérdeklődés, munkamód, társas- és pályadöntési énhatékonyság, önálló 
életvezetés feltérképezése volt. 

A tanulmányban a Kilátó Központ fejlesztési időszakában létrehozott 
és pilot időszakában kipróbált pályadiagnosztikai eszközök használatának 
tapasztalatait foglaljuk össze.  

A KILÁTÓ Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő Központ 
létrehozásához kapcsolódó tartalmi-módszertani fejlesztés keretében (1) 
általános iskolás, középiskolás és fiatal felnőtt sajátos nevelési igényű 
fiatalok pályaorientációs felmérésére szolgáló mérőeszközök összeállítása, 
előkészítése, tesztelése és alkalmazhatóságának felmérése zajlott le.  

A kérdőív-fejlesztésről 2018-ban készült tanulmányban rámutattunk 
arra, hogy (2) a feltárt tényezők milyen összefüggéseket mutatnak; 
kitértünk arra is, hogy (3) az egyes részminták között milyen különbségek 
láthatóak; valamint feltártuk, hogy (4) a tanácsadók és szülők válaszai 
milyen módon függenek össze a diákok válaszaival. Emellett áttekintettük, 
hogy (5) milyen általános, az instrukció adásával kapcsolatos tényezőkre 
érdemes figyelmet fordítani, illetve milyen módon érdemes megteremteni az 
adatfelvétel körülményeit sajátos nevelési igényű fiatalokkal való munka 
esetében. Jelen kutatási összefoglalóban a vizsgált tényezők rövid 
bemutatására, ezek összefüggéseire és felhasználhatóságára helyeztük a 
hangsúlyt, ezt követően pedig összefoglaljuk a kérdőív használatának 
tanulásban akadályozott fiatalokra érvényes tapasztalatait (Goldberg és 
mtsai, 2013). 
 

 
A fejlesztett kérdőívcsomag rövid bemutatása 

 
A kérdőívcsomag két nagyobb részből áll, egy „A” részből és egy „B” 

részből. Az „A” rész tartalmazza a demográfiai és egyéb státuszváltozókat, 
míg a „B” rész a különböző pszichológiai tényezőkhöz tartozó skálákat.  
A kérdőívcsomagban az alábbi, pályaválasztáshoz kapcsolódó tényezők 
vizsgálatára hoztunk létre skálákat6: 

                                                           
6 Az általános iskolás fiatalok körében a munkavállalási motivációkra, a munkavállalási amotivációra és a 
pályaelköteleződésre vonatkozó kérdőíveket nem használtuk fel, mivel ezek még nem relevánsak számukra a 
pályaválasztással kapcsolatban. 

mailto:torokreka.tr@gmail.com
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1. Erősségek és nehézségek felismerése (az akadályozottsággal 
rendelkező fiatal milyen mértékben képes felismerni saját erősségeit és 
gyengeségeit különféle feladatok elvégzésével kapcsolatban); 
2. Akadályozottság kifejezésével kapcsolatos társas énhatékonyság (a 
fiatal mennyire képes az akadályozottságát kifejezni); 
3. Alkalmazkodás a változáshoz és kitartás (a fiatal a nehézségekkel való 
találkozásokra hogyan reagál); 
4. Észlelt társas támogatás (a fiatal milyen mértékben számíthat mások 
[általános, család, barátok] támogatására, segítségére, amikor szüksége van 
rá); 
5. Önálló életvezetés (a fiatal ennyire képes önállóan véghezvinni a 
mindennapi életterületeken előforduló tevékenységeket [pl. közlekedés, 
hivatalos ügyek intézése]); 
6. Célok felállítása és tervezés (a fiatal milyen mértékben képes célok 
felállítására és tervezésre) 
7. Tanulási motivációk (a fiatal milyen mértékben tanul belső [pl. tudás 
megszerzése] és külső [pl. jutalom megszerzése] motivációk miatt); 
8. Tanulási amotiváció (a fiatal milyen mértékben nem motivált a 
tanulásra különböző okok miatt [pl. unalmasnak találja a tanulást]); 
9. Kompetenciák (a fiatal milyen kompetenciákkal rendelkezik a főbb 
területeken [személyes, szociális, kognitív és speciális kompetenciák]); 
10. Pályadöntési énhatékonyság (a fiatal mennyire képes a 
pályaorientáció, pályafejlődés során felmerülő döntéseket sikeresen 
meghozni és az ezzel kapcsolatos tevékenységeket kivitelezni); 
11. Munkavállalási motivációk (a fiatal mennyire belső [pl. örömet szerez 
neki] és külső [pl. bizonyítási vágy] motivációk miatt dolgozik/dolgozna 
keményen); 
12. Munka amotiváció (a fiatal milyen mértékben nem motivált a 
munkavégzésre különböző okok miatt [fél attól, hogy nem lesz jó a 
munkában]); 
13. Érdeklődési irányok (a fiatal személyisége milyen mértékben 
illeszkedik a munka elvégzésével kapcsolatos elvárásaihoz); 
14. Munkamód (a fiatal preferenciái mennyire illeszkednek a munkavégzés 
legfőbb minőségi jellegzetességeihez, valamint annak tárgyi és személyi 
körülményeihez); 
15. Pályaelköteleződés (a fiatal mennyi konkrét, viselkedéses lépést tesz 
meg a karrierépítés érdekében). 
 

A fiatalok számára készült önértékelő kérdőívek pedagógus és szülői 
verziói követik a diák-változatok felépítését, ezek segítségével mindenki 
ugyanazokat a tényezőket (a fent bemutatott 15 dimenziót) értékeli. A 
kérdőívek kiértékelési metódusát az átlagok és a szórások alapján határoztuk 
meg (Török, 2017) minden kérdőív esetében:  
(a) magas pontszám: nincs szükség szolgáltatásra;  
(b) közepes pontszám: az adott területen szolgáltatásra lehet szükség; és 
(c) alacsony pontszám: szolgáltatásra van szükség. 
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A pontszámok kiegészülnek szöveges értékelésekkel, amelyek célja az 
egyéni fejlesztési tervek tartalmának meghatározása, az eredmények által 
kirajzolódó szükségletek és a kliens által igényelt szolgáltatások ajánlása 
révén. 
 
 

A fejlesztésben résztvevő fiatalok bemutatása 
 

A vizsgálatban 262 fő (100 nő) sajátos nevelési igényű fiatal vett részt. 
A résztvevők életkora 13-30 év között volt, átlag életkoruk 18,47 év (SD = 

3,95). A résztvevők 37,4%-a (98 fő) általános iskolába járt, 38,5%-a (101 
fő) középiskolába járt, és 24,0%-a (63 fő) nem tanuló, nem dolgozó fiatal 
volt.  

A résztvevők 41,6%-a (109 fő) vett már részt korábban 

pályaválasztással kapcsolatos foglalkozáson. A sérüléstípust tekintve 
látássérült, mozgássérült, beszédsérült, hallássérült, diszgráfiás, 
diszkalkuliás, diszlexiás, magatartászavaros, figyelemzavaros, autista és 
értelmi sérült fiatalok is részt vettek a kutatásban (Orosz, 2018). 

 

 
A fejlesztés főbb eredményei 
 

A kérdőívek megfelelő pszichometriai mutatókkal és megbízhatósággal 
rendelkeztek, vagyis alkalmasak voltak arra, hogy a kutatás további 
szakaszaiban alkalmazzuk őket.  
A kutatás eredményei alapján a célállítás – pályadöntési énhatékonyság – 
pályaelköteleződés összefüggés-mintázat jelent meg. A pályaválasztás 
alapját képező célállítással kapcsolatos képességek fejlesztése révén 
megerősödnek a célokkal kapcsolatos mentális asszociációk, több energia áll 
rendelkezésre a célok elérése során és jobb hosszú távú teljesítmény 
tapasztalható (Oettingen és Gollwitzer, 2010). A célok követése során 
megerősödik a diákok területspecifikus énhatékonysága, ami az eredmények 
alapján adaptívabb viselkedéshez, pályaelköteleződéshez vezet. 

A pályadöntési énhatékonyság érzékeny mutatója a karrierrel 
kapcsolatos vélekedéseknek, a megteendő lépések valószínűségének, és jó 
előrejelzője a szükséges pályatanácsadásnak. A pályadöntési énhatékonyság 
mértéke összefügg az életpályán jelentkező oktatási és munkavállalási 
alkalmazkodás viselkedéses tényezőivel, mind a tanulmányi, mind a társas 

beilleszkedés vonatkozásában, növelése erősíti a pályaelköteleződést. A 
fiatalok pályadöntési énhatékonyságának növeléséhez nagymértékben 
hozzájárul többek között a sikeres iskolai teljesítmény, a pozitív 
énhatékonysági elvárások és az életcélok proaktív feltérképezése (Török, 
2017).  

Még ha a fiataloknak tiszta elképzelésük is van pályaválasztásukról, 
gyakran kevéssé tájékozottak abban, hogyan érjék el ezeket a célokat, ezért 
a célállításnak fontos szerepe van annak előrejelzésében, hogy a 
pályadöntési énhatékonyság növelése realizálódik-e a konkrét 
viselkedésben. A világos, jól specifikált célok nagyobb valószínűséggel 
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vezetnek az eredményt hozó viselkedéshez az énhatékonyságon keresztül. 
Azok a fiatalok, akik magabiztosan hoznak karrierrel kapcsolatos döntéseket, 
valószínűbben tűznek ki célokat, így valószínűbben alakítanak ki terveket, és 
aktívabban fedezik fel a karrierlehetőségeket is (Török, 2017). A 

viselkedéses mutatók realizálása pedig jól mérhető a pályaelköteleződéssel, 
a megfigyelhető viselkedések gyakoriságával. 
 
 

Konklúziók és gyakorlati felhasználási lehetőségek 
 

Összegezve, az eredmények azt mutatják, hogy azoknál a 
csoportoknál, akiknél az önbevalláson alapuló módszerek működnek, a 
bemutatott mérőeszközök képesek teljeskörű diagnózist adni a sajátos 
nevelési igényű fiatalok pályaorientációjával kapcsolatban: 
1. A kiválasztott konstruktumok megfelelőnek bizonyultak és 
informatívak a diákok pályaorientációjával kapcsolatban.  
2. A kiválasztott módszerek képesek segíteni abban, hogy az egyes 
fiataloknál milyen tényezőkre érdemes hangsúlyt helyezni a tanácsadás, 
konzultációk során.  
3. A kérdőívek a sajátos nevelési igény legtöbb típusánál használhatóak, 
valamint optimalizáltak három korosztályra is (13-14 évesek, 15-18 évesek 
és 18-30 év közötti fiatal felnőttek).  
4. A mérőeszközök alkalmasak lehetnek arra, hogy 360 fokos mérést 
lehessen végezni, amely tartalmazza a fiatalra vonatkozóan a szüleik és a 
tanácsadó szakembereik véleményét is.  
5. A végleges kérdőívcsomag alkalmas arra, hogy több egymást követő 
mérésben lehessen vizsgálni a fiatalok pályaorientációja szempontjából 
fontos változásokat, a fejlődés mértékét és ütemét (Orosz, 2018). 
 

 
A pályadiagnosztika tapasztalatai a pilot időszakban a tanulásban 
akadályozott fiatalok körében 
 

A tanulókkal folytatott kötetlen beszélgetések és a pedagógusok, 

szülők megállapításai alapján a tanulók önértékelése meglehetősen 
alacsony, nincsenek tisztában a valódi képességeikkel, így szükséges 
kiegészíteni a kérdőívezést rövid, exploratív beszélgetésekkel. A két módszer 
együtt, egymást kiegészítve nyújt az SNI-s tanulók pályaorientációra 
vonatkozó elképzeléseikről hiteles és kellő mélységű információt. 

Fokozottan érdemes ellenőrizni a kérdőívek kitöltése során, hogy a 
tanulók mennyire értették meg a kérdéseket, és ebben a támogatás 
különböző formáit szükséges felkínálnunk: a kérdések felolvasása, összetett 
mondatok esetén leegyszerűsítés, magyarázat nyújtása, az absztrakt 
fogalmak konkretizálása. A tanulók a magyarázatok, példák adását 
nagymértékben igényelték. Fontosak voltak a szünetek beiktatása, a 
kérdőívek hosszúsága miatt javasolt a több alkalommal való kitöltés. A 
kérdőívek kitöltésekor szükséges olyan pedagógus, szakember jelenléte, aki 
ismeri a diákok munkamódját. Csoportos felvétel esetén javasolt kis 
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létszámú csoportban felvenni a kérdőíveket, és a tanulók munkájának 
monitorozását megkönnyíti a papír-ceruza forma használata az online 
kitöltéssel szemben. 

A felmérések eredményeit tekintve a tanulásban akadályozottak 
körében a legalacsonyabb pontszámok a kognitív kompetenciákban (tanulás, 
figyelem, emlékezet, térbeli és logikus gondolkodás, tanulás, számolás), 
valamint az önálló életvezetés és alkalmazkodás dimenziókban jelentkeztek. 
Ez azt jelenti, hogy a gyógypedagógiai fejlesztéssel kiegészített egyéni vagy 
csoportos pályatanácsadás mindenképp javasolt az érintett tanulóknál. 
Jellemzően közepes mértékű átlag pontszámok jelent meg a pályadöntési 
énhatékonyság esetében, ahol a problémamegoldással és célok kijelölésével 
kapcsolatos szolgáltatások javasoltak; míg magas kategóriába a társas 
támogatás és a munkamotiváció megítélése került, így ezeken a területeken 
nem javasolt szolgáltatás tervezése. 

Összegezve, a pilot időszakban történő kérdőív-felvétel tapasztalatai 
alapján 1) érdemes rövid, exploratív jellegű interjút készíteni a 
kérdőívcsomag használata előtt, valamint azt követően; fontos a 2) 
papíralapú forma előnyben részesítése; 3) csoportos kitöltés esetén 
szükséges a csoportot, osztályt jól ismerő pedagógus, szakember bevonása; 

4) szünetek beiktatása. 
A 360 fokos mérés kapcsán megállapítható, hogy érdemes a 

szülői/pedagógus kérdőíveket kiegészíteni a fiatalok önértékelésével, és ezek 
eredményeit a pályakonzultációk részévé tenni. 
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A Piarista Rend Magyar Tartománya a 2018-tól Vácon működteti 
többfunkciós, pályaorientációs és munkaerőpiaci fejlesztést biztosító 
intézményét, a Kilátó Központot. A Központ kiemelt figyelmet igénylő fiatalok 
számára nyújt munkadiagnosztikai, pályaorientációs, munkaerőpiaci és 
mentori szolgáltatásokat - különös tekintettel a 13-30 éves korú sajátos 
nevelési igényű fiatalokra - , valamint módszertani, kutató-fejlesztő és 
képzési központként működik. A 2017 elején induló kutatás-fejlesztési 
folyamat legfőbb célja volt, hogy a Kilátó Központ a célcsoportok igényeire 
alapozva, korábbi kutatások eredményeit felhasználva dolgozza ki a 
szolgáltatásait. A tanulmány a módszertani-tartalmi fejlesztés 
eredményeként létrejött szakmai alapelveket, fejlesztési lépcsőket és a 
szolgáltatási protokollt mutatja be. 
 

A Vácon megvalósuló Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci 

Fejlesztő, Módszertani Központ (továbbiakban Kilátó Központ) tartalmi-

módszertani fejlesztés célja egy többfunkciós, komplex fejlesztést biztosító, 
pályaorientációs központként, valamint munkaképesség-vizsgáló 
állomásként, tudományos kutató- és módszertani fejlesztő, képző 
központként való kialakítása volt.  
 

A Kilátó Központ elsődleges célcsoportjába a kiemelt fejlesztési 
szükséglettel, különleges bánásmóddal rendelkező, 13-30 év közötti fiatalok 
tartoznak, körükben kiemelt cél a sajátos nevelési igényű és fogyatékos 
fiatalok életpálya-tanácsadási-, továbbképzési-, munkaerőpiaci 
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének támogatása.  

A fejlesztési tevékenység - a szolgáltatások megtervezése, tartalmi 
fejlesztése és kipróbálása - alapozta meg a KILÁTÓ Központ életpálya-

tanácsadási szolgáltatási tevékenységeinek nyújtását. 
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A fejlesztés alapelveiként a következőket jelölték ki a szakértők: 
 
1) Egyénre szabottság: minden hátrányos helyzetű, illetve sajtos nevelési 
igényű, fogyatékos fiatal az egyéni igényeihez és állapotához 
legoptimálisabban illeszkedő szolgáltatásban részesül;  
2) Három korosztály (általános iskolások, középiskolások, fiatal felnőttek) 
szerint történik a tevékenységek megalapozása, figyelembe véve a szűkebb 
(szülők, testvérek, család) és tágabb környezetet (pedagógusok, iskolai 
személyzet), kiemelt figyelemmel a nem dolgozó, nem tanuló (NEET) 
fiatalokra; 

3) Kísérés: a Központ egyik fő tevékenységi eleme a szolgáltatásokat 
igénybe vevő fiatalok folyamatos, személyes kísérése és támogatása; 

4) Tényalapú (evidence-based) szolgáltatásnyújtás: a fejlesztés alapjául 
szolgáló tevékenységekben a valós igények, a helyi lehetőségek, valamint a 
kutatási adatok, tapasztalatok jelentik a kiindulópontot, 
5) Széleskörű partnerség: célcsoport életkori és sérüléstípusok szerinti 
heterogenitása széleskörű partnerséget igényel a piaci és állami 
szereplőkkel. 
 

 
A Kilátó Központ létrehozásához kapcsolódó kutatás-fejlesztés tevékenységei 

A fejlesztés megalapozó szakaszában (2017 tavasza) a kutatás-
fejlesztés minősítési eljárás eredményeként a központ módszertani 
fejlesztésének és intézménnyé válásának tevékenységei kutatás-
fejlesztésnek minősültek. Lezajlott a munkadiagnosztikai szolgáltatási elem, 
a műszeres képességvizsgálatok módszertanának kidolgozása, valamint a 
munkaszimulátor használatának szakmai képzése 32 fő részére.  

A kutatás előkészítéseként kapcsolatépítés kezdődött meg a 
szolgáltatókkal, oktatási intézményekkel, fogyatékosügyi szervezetekkel, 
munkaerőpiaci szereplőkkel, melynek eredményeként a Kilátó Központ 47 
intézménnyel kezdeményezett együttműködést a pilot időszakra, amelyekből 
15 iskolával alakult ki együttműködés a pályadiagnosztikai felmérések és a 
szolgáltatások kipróbálása céljából. 

Ezt követően lezajlott az SNI célcsoportok életpálya-tanácsadási 
szolgáltatásainak ismertségéről szóló közvélemény-kutatás és egy 
igényfelmérés a fejlesztési kiindulópontok és a pilot tevékenységek 
meghatározásához, továbbá megalapozó tanulmányok készültek (2017 
májusáig): 
1) Mentorálás és kísérés módszertanának kidolgozása; 
2) Általános iskolások szolgáltatás-módszertan koncepciójának 
kidolgozása; 
3) Középiskolás fiatalok szolgáltatás-módszertan koncepciójának 
kidolgozása; 
4) Nem dolgozó, nem tanuló fiatalok szolgáltatás-módszertan 
koncepciójának kidolgozása; 
5) Pályaorientációs tevékenységek módszertanának kidolgozása - 

pályaorientációs módszertanok áttekintése, javaslattétel a diagnosztika és 
intervenciók tartalmára, a három korcsoportra és szülőkre vonatkozóan; 
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6) Szervezeti működést, intézményi modellt megalapozó tanulmány 
készítése az ügyfelek sikeres munkaerőpiaci beilleszkedéséhez szükséges 
tevékenységek vonatkozásába. 
 

A szolgáltatás-fejlesztési tevékenységek között elkészültek: 
1) Önértékelő pályadiagnosztika és a hatásvizsgálati koncepció, valamint 
a diagnosztikában alkalmazható kérdőívek, illetve a résztvevők egyéni 
fejlődését mérő (hatásvizsgálathoz kapcsolódó) kérdőívek összeállítása öt 
célcsoportnak: általános iskolások, középiskolások, fiatal felnőttek, szülők és 
pedagógusok. A kérdőívek papír alapon és online kérdőív rendszerben 
akadálymentesen (jelnyelvi videókkal), valamint könnyen érthető 
kommunikációs (KÉK) verzióban is elkészültek minden célcsoport számára; 
2) Munkahely-látogatások és tesztműhelyek módszertana a következő 
ágazatokban: informatika, mezőgazdaság, vendéglátás logisztika, műszaki 
szociális. 
3) Egyéni tanácsadás és csoportos pályaorientációs szolgáltatás tartalom-

fejlesztése a pilotban való kipróbálásához, valamint ezek sérülés-specifikus 
adaptációinak elkészítése (például Tájoló nap); 
4) Pedagógusoknak és szülőknek nyújtott szolgáltatás tartalom-

fejlesztése a pilotban való kipróbálásához (pedagógusok és szülők 
akadémiája); 
5) Négy pályaorientációs film készítése a fogyatékos fiatalok életpálya-
tanácsadásához kapcsolódó szolgáltatás-nyújtás és érzékenyítés, oktatás, 
valamint modellnyújtás céljából7.  

A pilot időszakban lezajlott 262 fiatal önértékelő pályadiagnosztikája 
(ehhez kapcsolódott 54 szülő és 88 pedagógus kitöltő), valamint 92 fiatal 
műszeres képességvizsgálata. Továbbá lezajlott csoportos foglalkozás 48 fő 
számára, egyéni tanácsadás 11 fő számára, munkahely-látogatás 7 fő, 
munkapróba 2 fő számára, mentorálás 11 fő számára.  

Megtörtént a fiatalok felmérése asztali mérőeszközökkel, valamint a 
szakértők kidolgozták a mérőeszközök használatához szükséges módszertani 
kézikönyv sérülés-specifikus változatát. Ehhez kapcsolódóan 30, a pest 
megyei térségben releváns szakmákhoz elkészültek a pályatükrök, továbbá 
200 foglalkozás-leírás az SNI célcsoportok sajátosságainak 
figyelembevételével, kiegészítve foglalkozás-egészségügyi szempontokkal, 
ebből 20 foglalkozás-leírás KÉK változatai is elkészültek értelmi sérült 
fiatalok részére a szolgáltatások nyújtásához. 
 

A hatásvizsgálat bemutatása  
A hatásvizsgálat során azt vizsgáltuk, hogy a kutatásba bevont sajátos 

nevelési igényű fiatalok milyen egyéni fejlődést mutatnak az intervenciók a 
hatására a vizsgált területeken (jó alkalmazkodás a változáshoz, 
alkalmazkodás nehézsége, kitartás, általános támogatottság, család 
támogatása, barátok támogatása, pályadöntési énhatékonyság és 
pályaelköteleződés).  
                                                           

7A filmek a kilato.piarista.hu honlapon elérhetőek. 
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A beavatkozások az oktatási intézményekben, illetve egy munkahelyen 
zajlottak le. Az egyéni és csoportos tanácsadás célja az volt, hogy az adott 
korosztályra és akadályozottsági típusra szabott információnyújtás, pozitív 
hozzáállás növelés és énhatékonyság növelés történjen. Az egyéni és 
csoportos tanácsadások 90 perces időtartamban zajlottak, a munkapróba 
egy napos volt. A résztvevők a szolgáltatásokat megelőzően és azt követően 
is kitöltötték a hatásvizsgálatra vonatkozó skálákat.  

A hatásvizsgálatban 41 fő (20 nő) sajátos nevelési igényű fiatal vett 
részt. A résztvevők életkora 13-26 év között terjedt, átlag életkoruk 17,20 
év volt (SD = 3,10). A résztvevők 43,9%-a (18 fő) általános iskolába járt, 
51,2%-a (21 fő) középiskolába járt, és 4,9%-a (2 fő) nem tanuló, nem 
dolgozó fiatal volt. A résztvevők 53,7%-a (22 fő) vett már részt korábban 
pályaválasztással kapcsolatos foglalkozáson. Egyéni tanácsadásban 3 fő, 
csoportos foglalkozáson 37 fő, 1 fő pedig munkapróbán vett részt. A 
sérüléstípust tekintve látássérült, mozgássérült, beszédsérült, hallássérült, 
diszgárfiás, diszkalkuliás, diszlexiás, magatartászavaros, figyelemzavaros, 
autista és értelmi sérült fiatalok is részt vettek az intervencióban. 

A hatásvizsgálat során a fentebb említett tényezők mentén 
hasonlítottuk össze a beavatkozásban résztvevő fiatalok eredményeit. A 
pályadöntési énhatékonyság mértékében szignifikáns növekedés történt az 
elő- és utóteszt eredményei között (t(39) = -2,67, p = 0,011), míg a többi 
vizsgált tényezőnél nem következett be statisztikailag jelentős változás. 

A pályadöntési énhatékonysággal kapcsolatos eredmények 
összhangban állnak a pályatanácsadásokon való foglalkozások tartalmával, 
mivel ez a témakör kiemelt hangsúlyt kapott a foglalkozások során. Az 
életpálya-menedzsment dimenziók rendszerében központi helyet foglalnak el 
a személyes énhatékonyság területei, közöttük a pályadöntési 
énhatékonyság is.  

A pályadöntési énhatékonyság kulcsszerepet tölt be az életpálya-

építéssel összefüggő viselkedésben, és már rövid tréningek során is 
fejleszthető olyan intervenciók keretében, amelyek használják a különböző 
énhatékonyság-információk erejét (pl. a saját sikerélményekből vagy mások 
eredményeiből való tanulást). A KILÁTÓ Központ csoportos foglalkozásai 
ezeket a módszereket használták fel.  
 
Az intézményi szakmai protokoll kialakítása 

A fejlesztés utolsó szakaszában (2018 nyara) elkészült az intézményi 
szakmai protokoll, valamint a szolgáltatási folyamat tevékenységalapú 
leírása. 

A szakmai protokoll összefoglalja a legfontosabb irányelveket és 
feladatokat, kitérve a Kilátó Központ illeszkedésére piarista 
intézményrendszerbe. Foglalkozik az életpálya-tervezés aktuális 
fogalmaival, a kiemelt figyelmet igénylő célcsoportok jellegzetességeivel, a 
sajátos nevelési igényű klienskör bemutatásával, majd egy tevékenység-

mátrixban részletesen bemutatja az intézmény szolgáltatásait, célcsoportok 
szerinti bontásban, összefoglalva az egyes szolgáltatások célját, menetét, 
eredményét és feltételrendszerét. 
A szolgáltatások leírása az alábbi tevékenységek mentén történt: 
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1. Kapcsolatépítés (információszerzés, célcsoport felkutatása, 
kapcsolatfelvétel); 
2. Információnyújtás (tájékoztatás a szolgáltatás tartalmáról, 
kapcsolattartás); 
3. Igény- és szükségletfelmérés; 
4. Komplex állapot-megismerés, diagnosztika (állapot-megismerés, 
pályaalkalmasság- és képességvizsgálat, pályaorientációs felmérés); 
5. Pályaorientációs tevékenységek (egyéni cselekvési terv kidolgozása, 
pályainformáció-nyújtás, egyéni tanácsadás, csoportos konzultáció és 
tanácsadás, munkapróba, tesztműhely megszervezése); 
6. Kísérés; 
7. Munkaközvetítés: személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, 
8. Szolgáltatás szervezéséhez kapcsolódó háttértevékenységek. 
 

Minden tevékenység esetén leírásra került az adott szolgáltatási 
egység meghatározása (összesen 19 tevékenység), a végrehajtáshoz 
szükséges módszerek, a személyi, tárgyi, technikai és idői feltételek, a 
dokumentációs rendszer, valamint az adott szolgáltatás várható eredménye. 

A tevékenység-mátrix segítséget nyújt minden egyes szolgáltatási 
tevékenység megtervezéséhez, megszervezéséhez és lebonyolításához. 
Továbbá meghatározza a tevékenységekhez kapcsolódó feltételrendszert, 
ami a szolgáltatások állandó minőségét biztosítja a kliens számára (helytől, 
időtől és személytől függetlenül). 

A pilot működést követően a legfontosabb intézményi feladatok közé 
tartozik az akadálymentes szolgáltatási helyszín kialakítása Vácon, továbbá 

a szolgáltatás-nyújtás, kutatási és képzési tevékenységek koncepciójának 
kidolgozása, előkészítése. Az intézmény célja a megkezdett fejlesztések 
folytatása, a szolgáltatási tevékenységek hatásvizsgálata, a tapasztalatok 
felhasználása a szolgáltatások eredményességének növelése érdekében.  
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Török R. (2017). Különleges életpályák. In A pályadöntések mesterei 
(pp., 104-135). Print & Pixel House Kiadó, Budapest.  
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“Tehát vannak nagyon szép elméletek erről, de mi meg itt élünk 
Magyarországon.” - egy pályaorientációról szóló kutatás első 

tapasztalatairól 
 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Fogyatékosság és 
Társadalmi Részvétel Intézet és Általános Gyógypedagógiai Intézet 

 

Katona Vanda, Bányai Borbála, Csángó Dániel és Cserti-Szauer Csilla 
 

Az Útra fel! kutatásról röviden 

 
Az Útra fel! - Az egész életutat támogató pályaorientációs szolgáltatások 
fejlesztése szakemberképzés által sajátos nevelési igény és megváltozott 
munkaképesség témakörében című kutatásunk (kutatási engedély száma: 
KEB/2018/008) az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Gyógypedagógia 
Fejlesztéséért Alapítvány közötti támogatási szerződés alapján az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon létrejött participatív megközelítésű 
kutató csoport együttműködésével jött létre. A kutatás eredményei 
szervesen beépülnek az Útra fel! projekt keretében megvalósuló tananyag-
fejlesztésbe, amely az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
gyógypedagógus alapképzésének a részét fogja képezni. A kutatási 
eredmények elemzése folyamatban van, ezért tanulmányunkban az első 
részeredményekről számolunk be.  
 

 

A kutatás relevanciája 

 

A sajátos nevelési igényű fiatalok élethosszig tartó tanulásának és 
munkaerőpiaci beilleszkedésének segítése, ehhez a megfelelő egész életutat 
támogató pályaorientációs módszertani tudás, szakember-hálózat és 
szolgáltatási repertoár fejlesztése az elmúlt tizenöt év stratégiai, illetve a 
következő évek innovációs, fejlesztési stratégiáinak kérdése mind az Európai 
Unió intézményei, mind pedig a tagállamok nemzeti szintű szakpolitikáinak 
alakításakor központi szerepet kap. Ugyanakkor a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet foglalkoztatási trendekről szóló 2014. évi jelentése szerint, a 
sajátos nevelési igényű fiatalok igen hátrányos helyzetben vannak a 
munkaerőpiacon a középfokú képzésből való átmenet, az álláskeresés és a 

hosszú távú karrierépítés tekintetében egyaránt (International Labour 
Organization, 2014).  

Számos szerző (Nagy, Grónai és Perlusz, 2013; Török, 2017) rámutat, 
hogy az életpálya-tanácsadás kiemelt szereppel bír ezen fiataloknak a 
számára, tekintettel arra, hogy körükben az iskolai lemorzsolódás és az 
alulképzettség aránya magas, valamint képzésük sokszor zsákutcás későbbi 
boldogulásuk szempontjából.  

A kutatás indokoltságához hozzájárul, hogy kevés olyan hazai kutatás 
született a témában, amely részletesen körüljárja, hogy egyes életutaknál 
mi az, ami segítette, és mi az, ami hátráltatta a pályaorientációt és ezzel 
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együtt a felnőtté válás egy meghatározó aspektusát. A fogyatékos személyek 
munkavállalásával kapcsolatban számos kutató (Keszi, Könczei és 
Komáromi, 2002; Csízik és társai, 2007; Csukonyi és társai, 2007; Nagy, 

2011; Scharle, 2011; Csányi és Mihala, 2013; Cseh, 2014; Dajnoki, 2014; 
Szellő, 2015) végzett figyelemreméltó, átfogó vizsgálatot, ugyanakkor a 
területen komolyabb elmozdulás nem mutatkozott az utóbbi 15 évben. Az 

utóbbi 15 év kutatásainak elemzése (Galambos, 2017; Dunás-Varga, 2017) 
megmutatta, hogy nagyon kevés olyan kutatás van, amely a gyakorlatban 
generál rövid távon mérhető eredményt, illetve pontosan láttatja a 
fogyatékos emberek nyílt munkaerő-piaci munkavállalásának lehetséges 
irányait. 

Munkánk ezért hiánypótló vizsgálatnak tekinthető, mivel mind a 
pályaorientáció, mind a munkavállalás területére kiterjed, emellett kiemelt 
figyelmet fordít az egyes életutakra, az érintett személyek szubjektív 
megéléseire, narratíváira.  
 

 
A kutatás elméleti és módszertani kontextusa 

 

Vizsgálatunk alapvetően a gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány 
(Disability Studies) diszciplináris kontextusában értelmezhető, de 
felhasználja társ- és határtudományok szakirodalmi bázisát is.  

Metodológiai szempontból posztmodern kutatás-módszertani elvek 
mentén, kvalitatív kutatási paradigmában dolgoztunk. Feltáró, 
kérdésvezérelt munkánkat a Grounded Theory (megalapozott elmélet) 
alapjait felhasználva kereteztük: az adatgyűjtés és elemzés folyamatos 
egymásra hatását kihasználva a vizsgálatunkat nem elméletek tesztelésére, 
hanem a meglévő információk bővítésére, árnyalására használtuk fel. 
Mindezek következményeként az elmélet létrejötte nem a kutatási folyamat 
végpontja, hanem a tervezési pillanatoktól kezdve alakul, bővül és módosul 
(Glaser és Strauss 2006, Strauss és Corbin 1998). A kvalitatív stratégiában 
nem szögeztük le a kutatási kérdéseket mereven az elején, hanem a kutatás 
közben is tűnhetnek fel új szempontok, kérdések, a terep igényeihez 
igazodva alakulhat a módszer, sőt a kutatás eredményei is új kérdéseket 
generálhatnak. A több módszer alkalmazásával, triangulációjával az 
érvényesség fokozására törekedtünk, amely alapvetően arra szolgált, hogy 
ugyanazon kérdést egyszerre több módszerrel válaszoljunk meg.  
(Szokolszky, 2004). A kvalitatív kutatásokban felmerül a kutatás 
folyamatának alakulásában az abdukció, amely egy vélekedésen, 
feltételezésen alapuló következtetés. A következtetések nem bizonyosságon 
alapulnak, hanem egy kreatív gondolati ugrás következménye, amiben a 
kutatónak központi szerepe van. A kutató vállalja előzetes tudásait, 
szubjektív megfigyeléseit, amelyeknek a sajátos ötvözetéből alakulnak ki a 
következtetések (Sántha, 2011). 
 A “Semmit rólunk, nélkülünk!” alapelvet a participatív módszertan 
(Barnes 2009, Marton és Könczei 2009) alkalmazásával valósítottuk meg. A 
kutatás teljes folyamatában, a kutatási terv elkészítésétől kezdve az 
adatfelvételen át az eredmények elemzéséig, két fogyatékossággal élő 
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kutatótárs, Csángó Dániel és Tóth Károly is vesz részt a folyamatban. Ezzel 
a vizsgálatunkban közvetlenül jelenik néhány fogyatékos személy 
szempontja, hatást gyakorolva a kutatás folyamatára. Nem fogyatékos, 
hivatásos kutatókként nemcsak a fogyatékos személyek általunk vélt legjobb 
érdekében dolgozunk, hanem közösen meghatározott célok érdekében, az 
élettapasztalatukat értéknek tekintve, velük együtt kutatunk (Clements et 
al. 1999, Könczei, Antal és Kolonics, 2016, Antal, 2017, Sándor, 2018). Az 
érintett személyek megélt tapasztalatait, helyi tudását különös értékként, 
egyfajta speciális szakértelemként tekintjük, amely kiegészíti a nem 
fogyatékossággal élő kutatók szerzett tudását (Heiszer et. al., 2014). 

A kutatás szakemberekre koncentráló részében a sokrétű 
pályaorientációt támogató tapasztalatok megismerése érdekében 
fókuszcsoportos beszélgetéseket és egyéni félig strukturált interjúkat 
készítettünk. 

Másfelől az egyéni életurakra is koncentráltunk a kutatás egy további 
részterületén, ahol fogyatékossággal élő felnőttekkel készítettünk egyéni 
interjúkat megélt tapasztalataikra koncentrálva, az idővonal technikáját is 
alkalmazva. 

A kutatás továbbá különös figyelmet fordított a magas támogatási 
szükséglettel élő diákok és hozzátartozóik tapasztalatainak megismerésére, 
amelyeket szintén fókuszcsoportos interjúkon keresztül világítottunk meg. 

Tanulmányunkban egyrészt öt tanulásban akadályozott diákkal készült 
interjú tapasztalataira támaszkodunk, másrészt a szakemberekkel készült 
fókuszcsoportos interjúk néhány elemét emeljük ki, illetve rámutatunk az 
előttünk álló feladatokra.  
 
 

A kutatás fő kérdése 

 

Kérdésvezérelt, feltáró kutatásunk alapvetően egy nyitott központi kérdés 
köré épül, amelyeket a részkutatásokban specifikáltunk. 

A kutatás fő kérdése, hogy milyen segítő és hátráltató tényezők 
jelennek meg a köznevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű diákok 
pályaorientációs folyamatában a különféle alrendszerekben? 

Mindezeket leginkább a különböző szereplők megélt tapasztalatain keresztül 
jártuk körül, tehát arra koncentráltunk, hogy az elbeszélésekben ők miket 
említettek, tematizáltak.  
 

 
Participatív kutatói reflexiók, tapasztalatok 

 
Participatív kutatók a teljes folyamat megtervezésében és megvalósításában 
részt vettek. Ezen a ponton a fókuszcsoportos interjúk és egyéni interjúk első 
reflexióit közöljük.  

A fókuszcsoportos interjúk és az egyéni interjúk nagyon más 
tapasztalatokat eredményeztek. Az első esetében a kutatók inkompetensnek 
érezték magukat, elveszítették a magabiztosságukat.  
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● A szakemberek nem néztek a szemükbe, nem nekik válaszoltak, ha 

kérdezték őket.  
● Sok medikális rövidítést és diagnózist használtak a fogyatékossággal 

kapcsolatban. 

● A szakemberek nem alkalmazzák vagy félreértelmezik a "semmit 
rólunk, nélkülünk" elvet. 

● A végén úgy érezték a kutatók, hogy mélyebben be kellett volna 
kapcsolódniuk a kutatásba, hogy elfogadják egyenértékűnek őket.  
 

Az egyéni interjúk során pedig teljesen kompetensnek és önbizalommal 
telinek érezték magukat: 
 

● Az interjú alanya egy fogyatékos gyereket nevelő édesanya, aki egy 
érdekérvényesítő szervezet vezetője. 

● Az önálló életvitel értékeivel tisztában léve, érintett személyként 
jobban észlelni tudták, hogy az interjúalany elfogult volt, amikor az 
érintett fiának önrendelkezéséről beszélt. 

● Az interjú alanyunk jól ismerte a szociális háló anomáliáit.  
 

Összefoglalásként elmondható, hogy a fókusz csoporton érzett 
inkompetencia egyre inkább kezdett háttérbe szorulni és mire az egyéni 
interjúhoz értünk, már erős önbizalommal voltak jelen. A folyamatot egy 
felhatalmazásként élték meg. 
 
 

Diákok tapasztalatai a pályaorientációról 
 

A sajátos nevelési igényű tanulók egyik csoportját képezik a tanulásban 
akadályozott fiatalok. Helyzetük annyiban speciális, ahogy már maga a 
csoport megnevezési is utal arra, hogy ez a kategória elsősorban a tanulásra 
fókuszál. Felmerül a kérdés, hogy milyen tanulásról van itt szó 
tulajdonképpen? Kizárólag az iskolai tananyag elsajátításának nehézsége és 
az ehhez szükséges képességek, készségek hiányáról? A Budapest vizsgálat 
(Czeizel, Lányiné és Rátay, 1978) klasszikusnak mondható meghatározása 
szerint az iskolai teljesítményen túl az önálló életvezetésben való 
nehezítettség is jellemzi ezt a csoportot, melynek egyik fontos eleme a 
pályaorientáció, munkaerőpiaci tervezés és beválás. 

Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy a szakiskolák hogyan, 
milyen eszközökkel támogatják a tanulásban akadályozott tanulóik 
pályaorientációját, munkakeresését. 
 
Interjúalanyok rekrutációja, kutatásmódszertan 

A kutatás során 5 budapesti fiatallal készült strukturált interjú, melynek 
során a  hat téma köré csoportosítottuk kérdéseinket (gyermekkor, iskolai 
tapasztalatok, jelenlegi kapcsolatok és életminőség, jövőkép). A kérdéssor 
összeállításakor nagy hangsúlyt fektettünk a döntéshozatalra és az ebben 
támogató közegre. 
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Ezen kívül az úgynevezett timeline módszert is alkalmaztuk, melynek 
során arra kértük az interjúalanyokat, hogy egy születéstől napjainkig tartó 
idővonalon jelölje azokat a meghatározó élményeket, melyek a 
pályaorientációja során támogatták vagy akadályozták őt.  
Az interjúkat diktafonra rögzítettük és minden esetben anonimitást és 
titoktartást biztosítottunk interjúalanyainknak, akik erről egy beleegyező 
nyilatkozatot írtak alá. Az interjúk minden esetben akkor és ott történtek, 
amikor és ahol az interjúalanyoknak megfelelő volt. Az interjúk hossza kb. 

60 perc volt. 
 

Interjúalanyok rekrutációja 
Az interjúalanyok felkeresésében két szakiskolát és egy alternatív tanrendű 
általános iskola segítségét kértük. A szakiskolákban az igazgató helyettesek 
mielőtt megadták volna az interjúalanyok elérhetőségét egyeztettek velük a 
kutatásról, az általános iskolában viszont a szülőkkel egyeztettek. Az 
általános iskolából rekrutált interjúalany édesanyja ajánlotta lánya 
barátnőjét, aki szintén tanulásban akadályozott fiatal. Az interjúk során 
később kiderült, hogy ők ketten az egyik általam felkeresett szakiskolában 
végezték tanulmányaikat, azonban velük nincs aktív kapcsolata az iskola 
vezetőségének. 

Interjúalanyaim közül három nő és két férfi, a legfiatalabb 21 éves, a 
legidősebb 28. Mindegyiküknek legalább egy szakmája van, egyikük 
érettségit adó iskolába járt az interjúkészítéskor. 
 
Pályaorientációs tapasztalatok 

Az interjúk során több témát is érintettük, ebben a tanulmányban 
kifejezetten a szakiskolai pályaorientációra vonatkozó tapasztalatokat 
ismertetem. A pályaorientáció „… olyan folyamat, amely a tanuló egyéni 
igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma 
kiválasztását, a lehető legszélesebb információnyújtás révén” (Szilágyi és 
Völgyesi 1996, idézi Borbély-Pecze 2010, 9). Ebben az értelemben a 
pályaorientáció feladata kettős, egyrészt tartalmazza az úgynevezett 
pályaismeretet, azaz adott konkrét szakmák és ezekhez kapcsolódó 
munkaerőpiaci lehetőségek ismeretét és magának a tanulónak a legtágabb 
értelemben vett önismeretének tudatosítását is. Ezek a feladatok a 
szakiskolai tanárokra hárulnak szoros együttműködésben a szakmákat tanító 
mesterekkel. 
 

 
Tanulásban akadályozott fiatalok tapasztalatai a pályaorientációról 
 
Támogató tényezők 

1. pályaismereti tudásátadás 
Mindegyik interjúalany járt a szakiskola 9., egy éves előkészítő évfolyamára, 
amikor megismerkedhettek az adott iskolákban tanulható szakmákkal. A 
rendelkezésre álló műhelyeket meglátogatták, a szakmát tanító tanár 
elmondta, hogy milyen képességekkel lehet ezeket a szakmákat sikeresen 
végezni, milyenek a munkaerőpiaci kilátások. 
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„mindig elvittek minket ilyen szakmaválasztóira. Meg lehet nézni a 
szakmákat, iskolán belül. Meg kint a telephelyeket, a külsősöket. És akkor 
úgy választottam meg, hogy nekem ez tetszik, meg szeretni is fogom. [...] 

Meg mind a kettő ösztöndíjas volt tulajdonképpen. (23 éves fiú) 
 

„Hát akkor mindenki készülődött a nyílt napra, és minden osztályban más 
lehetőséget ki lehetett próbálni. Volt az asztalos is, ott faragni lehetett. Volt 
divatbemutató is. Ott a lányok mutatták be a ruhájukat. Volt még az irodai 
asszisztens. Ott a gépeknél mondtak el mindenfélét, amit arról kell tudni. 
Volt még a kőműves, hidegburkoló. És akkor tetszett meg nekem, hogy ott 
pakolgatják a téglákat. És akkor meg is szólaltam, hogy ez olyan, mint a 

lego.” (21 éves fiú) 
 

Az iskolák által nyújtott szakmai ismertetések, telephely bejárások 
mindenképpen támogató tényezői a szakiskolák által nyújtott 
pályaorientációnak. 
 

2. mentorálás 
Az igazgatóhelyettesek interjúalany-ajánlásában is szerepet játszott az, hogy 
tartották a kapcsolatot az adott fiatallal az iskola elvégzése után is. Ezek nem 
rendszerszinten fennmaradó kapcsolatok, hanem esetlegesen alakulnak. Ezt 
bizonyítja, hogy az általános iskolából rekrutált két interjúalany neve fel sem 

merült a szakiskola részéről, mint potenciális interjúalany, azaz velük nem 
tartják a kapcsolatot. 
 
„Hát úgy, hogy kilencedikbe megkedvelt. És akkor hát úgy voltunk jóba (az 
iskolai gyermekvédelmi szakember – mgj a szerk.). Mindig sokat 
beszélgettünk. Tulajdonképpen úgy tekintett rám, mint hogyha a fia lennék. 
[…] Nem. Akkor még (szakmaválasztáskor – mjg a szerk.) nem voltam úgy 
beszélő viszonyban vele. Csak akkor fordultunk hozzá, hogyha valami 
probléma volt az iskolába.” (23 éves fiú) 
 

A mentorálás szerepe az önismeret, az önbizalom kialakításában játszik 
kiemelt szerepet. Mivel ez az interjúalanyok elmondása szerint ez 
véletlenszerűen alakult, ezért indirekt pályaorientációs elemnek tekinthető. 
A mentorálás létrejötte, ha nem is kifejezetten a szakmaválasztásban, 
hanem a későbbiek során fejti ki pozitív hatását. 
 
„Nem volt zavaró, mert ugye én voltam a kitűnő tanuló, és így pont engem 
kértek meg, hogy segítsek neki tanulni. Hát az elején nem voltam olyan 
lelkes a dologba, hogy hát most pont egy ilyen jellegű embert tanítsak pont 
én. Meg akkor minden szabadidőmet elviszi. Aztán ahogy elkezdtem, így még 
ha nem is beszélt, de utána belelkesedtem az egész dologba, hogy hát de én 
tanítottam meg erre-arra. Miattam tanulta meg ezt, meg minden. És várni 
ahogy az első eredmények megszülettek, nagyon élveztem, hogy miattam 
kapott jó jegyet.” (27 éves lány) 
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Akadályozó tényezők 

1. Tanulói utánkövetés hiánya 
A mentorálás esetlegességéről az előző alfejezetben tértem ki. Ehhez 
kapcsolódik a tanulók utánkövetésének hiánya az iskola elvégzése után.  
 
„Onnantól kezdve kiadták az utunkat, hogy azt csinálunk, amit szeretnénk. 
Vagy visszajövünk második szakmára. Hát én meg akkor elkezdtem a saját 
életemet kialakítgatni, hogy nekem majd esetleg most, vagy a jövőben jobb 

lehet.” (27 éves lány) 
 

Ez egyrészről azt eredményezi, hogy az iskolák a tanulóikat nem tudják 
támogatni, ha valamilyen munkaerőpiaci problémával, nehézséggel 
szembesülnek, nem tudják segíteni őket a változó élethelyzetbeli kihívások 
esetén. Másrészről az iskola nem tudja eredményességét, a tanított szakmák 
beválását visszaigazolni, a tanulók tapasztalatait a képzésfejlesztésbe 
beépíteni. 
 
„Egyből azzal kellett kezdeni, hogy plafonvakolás. Hordtak oda. Elsőnek 
majdnem én lettem volna ott a főnök, hogy én csinálom ott a szakmát. Tehát 
látták, hogy nem tudtam, és akkor szerencsére szépen szóltak, hogy akkor 
ez nem jó így. Tehát akkor szépen. És akkor is szinte egész nap csak álltam 
ott.” (21 éves fiú) 
 

„A másik a textil-termék összeállító, azt nem kedveltem. Utána 
visszamentem a volt osztályfőnökömhöz. És ott maradtam. Utána 
számítógépes adatrögzítő voltam. Szeretek a számítógépen vakon gépelni és 
formázni is. Meg az Excel, és szoktam dolgozni a Word-ön.” (26 éves lány) 
 
 

2. Munkaerőpiaci kapcsolatok hiánya 
 

Mindegyik interjúalanyom dolgozik, de egyik sem a tanult szakmájában. A 
szakmaválasztásnál fontos szempont az ösztöndíjas képzés és általában a 
szülők, mentorok is kapacitálták őket második szakma kitanulására is. A 
munkahely keresésben azonban már az iskolák magukra hagyják tanulóikat, 
többnyire a szülők kapcsolati hálóján keresztül tudnak állást szerezni. 
 
„Anyukám dolgozik velem. Tehát én portás vagyok, ő meg pont ott dadus 
az óvodába. És aztán úgy segített nekem munkát találni.” (23éves fiú) 
 

„Sok munkahelyet végigjártunk anyukámmal. Volt a Kézenfogva Alapítvány. 
Ott nem dolgoztam, csak bejártam. Voltam a Down Alapítványnál, voltam 
egy másik alapítványnál is. Csak ugye ott lakóotthonban kellett dolgozni. És 
utána jött a Salva, és úgy jött az XY. (27 éves lány) 
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A pályaorientációt támogató szakemberek tapasztalatairól  
 
Ebben a kutatási pillérben arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen 
tapasztalattal rendelkeznek a szakemberek a pályaorientáció folyamatában 
a köznevelés alrendszereiben. A fogyatékos személyek életútját, annak 
egyes szakaszait támogató kulcsemberek, szakemberek jelenlétére, 
szakszerű és jól tervezett együttműködésére számos szerző hívja fel a 
figyelmet (Katona, 2012; Fasching, 2012; Tilson és Simonsen, 2013), így 
véleményük számunkra is fontos. 

 

A fókuszcsoportos beszélgetések rekrutációja, módszertana 
A szakemberek sokrétű tudásának, tapasztalatainak a feltérképezéséhez 
három fókuszcsoportos beszélgetést (Vicsek, 2006) szerveztünk fővárosi, 
vidéki nagyvárosi és középvárosi szereplőkkel. Két fókuszcsoport kizárólag 
szakemberek bevonásával (többségi és gyógypedagógiai általános iskolában 
dolgozó szakember, többségi szakiskolában, szakközépiskolában, 
szakgimnáziumban és gimnáziumban, valamint szakiskolában, 
készségfejlesztő iskolában és pedagógiai szakszolgálatnál dolgozó 
munkatársak) és egy fókuszcsoport heterogén szereplők bevonásával 
(hozzátartozók, fogyatékos személyek, közöttük diákok is) valósult meg. Ez 
utóbbi beszélgetés tapasztalatairól jelen kötet egy másik tanulmányában 
számol be Bédi-Betegh Alíz, Tóth Károly és Sándor Anikó. Egy-egy 
fókuszcsoportba nyolc-tíz főt vontunk be.  

A két fókuszcsoportos beszélgetés során lezajlott egy SWOT elemzés 
is. A SWOT elemzés során a pályaorientáció szempontjából különbözően 
érintett szereplők (stakeholderek), akik nem igazán találkoznak, egy helyen 
és időben vitatták meg a témával kapcsolatos erősségeket, gyengeségeket, 
lehetőségeket és veszélyeket. (Katona, 2014) 

A fókuszcsoportos beszélgetésekre az ELTE BGGYK-n került sor 2018. 
novemberében. A beszélgetéseket, melyek 2-2,5 óra időtartamúak voltak a 
résztvevők írásbeli hozzájárulásával diktafonnal rögzítettük, majd átirat 
készült róluk.  

A fókuszcsoportos beszélgetések vezérfonala a pályaorientáció 
szakmai tartalmára, folyamatára, szereplőire, a résztvevő szakemberek 
kompetenciáira és tapasztalataira, konkrét beavatkozások tervezésére 
(SWOT elemzés), valamint a felsőoktatás számára szánt üzenetek 
megfogalmazására tért ki.  
 

Erősségek, amire lehet építeni a szakemberek tapasztalatai alapján 
1. A pályaorientációs folyamatban részt vevő szakemberek kreativitása 

és innovációra törekvése  
“Nálunk, amit én szegregált iskolában fölírtam erősségnek, a kreativitást, az 
innovációt, ami fontos ebbe a dologba. Meg a megújulási képességünket 
írnám föl. Amit mindenképp még a szakiskolába, hogy valami szakmai 
közösség egy, én azt gondolom, hogy a tanuló közösség, tehát olyan tanuló 
közösség, amelyik egymást, egymással eszmét cserélve folyamatosan meg 
tudtunk újulni az utóbbi években.” (fővárosi gyógypedagógiai iskolában 
dolgozó pedagógus) 
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“Nekünk úgy gondolom, erősségünk a projektmunka, hogy egy egész 
tanévre tervezünk úgy, hogy több tantárggyal, tehát úgy épül fel az egész 
év, hogy egy bizonyos téma köré tudjuk építeni a tevékenységünket. Aztán 
a kapcsolatépítés, az a vártnál jobban működő dolog, mert jó a fogadóközeg 
általában. Tehát nagyon sok pozitív tapasztalatunk volt ebben.” (fővárosi 
gyógypedagógiai iskolában dolgozó pedagógus) 
 

2. Rendszerszemléletű megközelítés fontossága  
“Még egy olyat felírtunk, hogy rendszerszemlélet. Tehát hogy nem a 
falainkon belül gondolkodunk csak, hanem hogy ezt az egészet rendszerként 
próbáljuk látni.” (fővárosi gyógypedagógiai iskolában dolgozó pedagógus) 
 

“Én viszont a rendszerszintű fejlesztéseknek vagyok híve. De az 
osztályteremből kell hogy kiinduljon, és a tanulóból kell. Mert most 
létrejönnek ezek a nagy rendszerek, és hol van az iskola. Tehát az iskola 
pedagógusait és az iskolát kéne ebben erősíteni. És az iskola 
pedagógusaikhoz kell lemenni és az iskolához. És az majd meg tudja 
mondani, hogy mire képes, vagy tudja-e fogadni, vagy nem. Tehát ezt nem 
tudják a külső szolgáltató szervezetek megmondani. Különösen nem akkor, 
ha kihagyják az iskolákat.” (nagyvárosi többségi szakképző intézmény 
pedagógusa) 
 

3. A hálózatépítés jelentőségének felismerése a különféle aktorok 
részéről 

“És hála Istennek, nálunk ez például nagyon jól működik, hogy a 
tagintézmények tudják egymást támogatni. A saját példámból kiindulva a 
pályaválasztás, illetve a szakértői bizottság, ahol ugye az SNI-ket 

megállapítják és ahol a hozzáértő szakemberek dolgoznak teammunkában, 
egy székhelyintézményben működik, egy helyen. Egy folyosó választ el 
bennünket. És nagyon jó a rálátás a két tagintézménynek kvázi egymás 
munkájára. És tudjuk is egymást segíteni. Tehát amikor a sajátos nevelési 
igényű gyermek elmegy a szakértői bizottságba és netán tán a 
pályaválasztás kérdése felmerül, mert annyi idős, vagy olyan helyzetbe 
kerül, akkor bizony rögtön át tudják hozzánk őt irányítani, delegálni. És 
azonnali segítséget is tud kapni, ha kell a kollégáktól.”  (középvárosi 
pedagógiai szakszolgálatnál dolgozó pszichológus) 
 
“Tehát szerintem egy iskola hiába akar valamit, a munkaerőpiac hiába 
mondja, hogy neki mire van szüksége. A gyerek hiába mondja, hogy boltos 
akar lenni, ha nem tud számolni. Tehát ezt mindenképpen egy nagy ilyen 
összefogás és egyeztetés, és igen, egy szakmai műhely, akik megbeszélik és 
kijelölnek egy irányt, hogy merre lehet haladni bizonyos típusú SNI-s 

gyerekek. És igen, kell az általános iskola már hozzá.” (középvárosi 
gyógypedagógiai iskolában dolgozó pedagógus) 
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4. Működő gyakorlatok ismerete  
“Hát szerintem azért az egyénre szabott tanácsadás. Tehát az mindenütt 
működik az SNI-seknél. Hát akár esetmegbeszélések, ezek működnek a 
családdal.” (nagyvárosi többségi szakiskolában dolgozó pedagógus)  
 
“Még egy van, hogy ami még nincsen ebbe benne, az hogy mi személyre 
szabottan tudunk az embereknek bármilyen szolgáltatást, és ehhez mérten 
egyedi megoldásokat tudunk kínálni nekik.” (fővárosi munkaerő-piaci 

szolgáltatónál dolgozó szociális szakember) 
 

“Nálunk van egy kezdeményezés a megyében, ez a pályaorientációs szakmai 
műhely.” (középvárosi munkaerő-piaci szolgáltatónál dolgozó pedagógus) 
 
Fejlesztendő területek, ahol érdemes változtatni 
 
1. Nem áll rendelkezésre a diákok számára elérhető, egyénre szabott, 

sokszínű és gazdag pályaorientációs és karriertervezési útvonal lista, 
valamint ezek aktorai 

“De igen, ez a nehéz, hogy ezt rendesen, akár egy adatbázisba leírni, hogy 
ki, mivel, mit tud támogatni. Ez nincs meg. Mindenki valamit tud, van egy 
kicsi adatbázisa, de vagy örül neki és nem osztja meg másokkal. Akinek meg 
kéne, hogy legyen: a nagyobb kormányhivataloknak, szervezeteknek, náluk 
meg nincs. Nem működő adatbázisok szerepelnek. Tehát mi most zsinórban 
szembesülünk azzal, hogy de mondjam meg, hogy egy autista fiatal például 
hova mehet biztonsággal, mondjuk középiskolai tanulmányt, akár 
gimnáziumba, akár szakiskolába. És nem tudom megmondani biztonsággal.” 
(középvárosi munkaerő-piaci szolgáltatónál dolgozó pedagógus) 
 
“Igen, fejlesztendő területnek az átjárhatóságot, tehát az oktatás képzési 
rendszerek átjárhatóságát írnám fel. És a munkáltatók felkészítését abban, 
hogy hogyan tudják befogadni a megváltozott munkaképességű 
személyeket. Tehát ilyen apróságokra gondolok, hogy rugalmas munkakör 
alakítás. Vagy részmunkakörök kialakítása.”  (középvárosi munkaerő-piaci 

szolgáltatónál dolgozó pedagógus) 
 
2. Kommunikációs eltérés a diákokkal dolgozó szakemberek és a 

pályaválasztással kapcsolatos információt nyújtó, szolgáltató 
szakemberek között 

“Tehát vannak nagyon szép elméletek erről, de mi meg itt élünk 
Magyarországon.” (fővárosi gyógypedagógiai iskolában dolgozó pedagógus) 
 
“És akkor eljön, kitölt egy tesztet. És akkor mikorra lesz abból valami? Mikor 
fogja segíteni? De hát nem ismeri a gyerekeimet. Nem kommunikál a 
pedagógussal. Ő jön, ő ekkortól, ekkor ér rá. Az én pedagógusomnak órája 
van, ahol a gyereket. Nem ő mondja meg a pedagógusnak, hogy ő például 
mikor ér rá, mert annak a pedagógusnak órája van. Tehát itt én azt látom, 
hogy itt gondok vannak.” (nagyvárosi, többségi szakiskolában dolgozó 
pedagógus) 



284 
 

3. Szakemberek professzionalitásának a kérdése 

“Erre borzasztóan, mi gyógypedagógusok például nagyon hajlamosak 
vagyunk arra, hogy mindenkinek megmondjuk a tutit. Így kell csinálni, arra 
kell menni, ez lesz a jó és akkor… Szóval hogy ezzel valahol meg kell találni 
az egyensúlyt, hogy próbáljuk valamerre irányítani, de hogy ne mi döntsük 
el helyette, hogy mi neki a jó.” (fővárosi, gyógypedagógiai iskolában dolgozó 
pedagógus) 
 

4. Forráshiány és nem megfelelő infrastruktúra, humánkapacitás  
“Hát, általánosan nyilván a forráshiány.” (fővárosi, pedagógiai 
szakszolgálatnál dolgozó gyógypedagógus) 
 

“Illetve nálunk az infrastruktúra, szépen akarom fogalmazni. Egy 100 éves 
épület….akadálymentesítés nélküli épületében működünk. Meg hát olyan 
hiányosságok, hogy nincs tankonyhánk, nincs tankönyv. Kertünk se nagyon, 
nemhogy tankertet. Hogy egy csomó olyan szép álmunk van, ami nagyon 
előre vinne ebben az egészben.” (fővárosi gyógypedagógiai általános 
iskolában dolgozó pedagógus) 
 

“Ez nagyon ideális kép azt hiszem. Legalábbis nem tudom, hogy megyénként 
hogy vagytok ellátva szakemberrel, de nálunk gyógypedagógus, meg 
pszichológus az nincs. Tehát hogy az alapellátásban sincs.” (középvárosi, 
pedagógiai szakszolgálatnál dolgozó pszichológus)  
 
“Hát meg a szakemberek elhagyják a pályát.” (középvárosi, munkaerő-piaci 

szolgáltatónál dolgozó pedagógus 
 

 
Előttünk álló feladatok a fejlesztés során 

 
A helyzetfeltáró munka elemző részének lezárása 2019. végéig történik meg 
a tervek szerint. Ezt követően készítjük el és tesszük hozzáférhetővé 
mindenki számára a kutatás zárótanulmányát.  

A kutatás során feltárt tényekre építve tervezzük meg azokat a képzési 
tartalmakat, melyek az ELTE BGGYK-n folyó gyógypedagógiai 
alapképzésben, valamint az Egész életutat támogató pályaorientáció és 
jövőtervezés sajátos nevelési igényű gyerekek, fiatalok és fogyatékos 
emberek számára inkluzív megközelítésben címet viselő akkreditált 
pedagógustovábbképzés során teszünk hozzáférhetővé az érdeklődők 
számára.  
Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi 
Főosztályának és A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány 
Kuratóriumának, hogy bizalmukkal megtisztelve a kutatócsoportot, forrást 
biztosítanak az Útra fel! fejlesztés megvalósításához. 

Köszönjük továbbá az Útra fel! fejlesztést kísérő Szakmai Műhely 
tagjainak, Lányiné Engelmayer Ágnesnek, Perlusz Andreának, Papp 
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Gabriellának és Nádas Pálnak, hogy értékes szakmai javaslataikkal és 
támogató véleményükkel segítik munkánkat. 
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A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) az egyik leggyakoribb 

gyermekkorban kezdődő, többségében genetikai és/vagy neurobiológiai 
okokra visszavezethető mentális zavar (Szuromi, 2013).  Az elmúlt két 
évtized utánkövetéses vizsgálatai igazolták, hogy az esetek 30-70 %-ában a 
zavar tünetei felnőttkorban is észlelhetők, az átlag populáció 2-4%-át érintik 
és jelentős funkcionális károsodáshoz vezetnek (Szuromi, 2013). 

Az ADHD két-háromszorszorosára növeli az elbocsátás vagy impulzív 
munkahelyváltás kockázatát, és 30 százalékkal nagyobb az esélye annak, 
hogy munka nélkül maradnak, mint az „épeknél” (neurotipikus populációnál). 
A munkáltatók általában alacsonyabbra értékelik a teljesítményüket, 
valamint a valóságosnál kedvezőtlenebbnek a feletteseikkel való 
viszonyukat. (Tuckman, 2009). Egy másik kutatás szerint az ADHD-val 

diagnosztizált felnőttek kétharmada nem önszántából vált munkahelyet. 
(Weyandt & Du Paul, 2013). Az ADHD-s személyeknek nehézségeik vannak 
a munkavállalás terén, gyakoriak náluk a felettesekkel és munkatársakkal 
való konfliktusok, valamint a munkahelyváltások és elbocsájtások. (Alm& 

Sobanski 2008; Hausrotter 2010).  
2018 májusában kezdődött A felnőttkori ADHD hatása az érintettek 

életére és társadalmi integrációjára című kutatásom, mely leíró és 
problémafeltáró szándékkal az ADHD- s emberek tanulmányaira, 
munkavállalására, párkapcsolataira és gyermeknevelési gyakorlatára 
fókuszál. Mivel magyar nyelven ez idáig nem készültek hasonló 
szempontokat vizsgáló írások ebben a témakörben, kutatásom 
hiánypótlónak tekinthető. 

Ez idáig 26 különböző korú, ADHD-diagnózissal rendelkező felnőttel 
készítettem átlagosan másfél órás, részben strukturált interjút. Az interjúk 
teljes legépelt és már feldolgozott anyaga 844 oldal. 

Kvalitatív módszerrel dolgoztam, kutatási eszközöm a részben 
strukturált interjú volt. Az interjúalanyok kiválasztása hólabda-módszerrel 
történt. Ennek oka az, hogy nem áll még a tudomány rendelkezésére 
előzetes lista az alapsokaság teljes nagyságáról. 

Az interjúalanyok nemi megoszlása: 22 nő és 4 férfi. Noha a 
szakirodalmi munkák (Csiky 2013; Szuromi 2013; Pulay 2017) szerint az 

ADHD-val diagnosztizált felnőtt személyek között is a férfiak vannak 
többségben, azt tapasztaltam, hogy az érintett férfiakat nehezebb kutatási 
céllal elérni, megközelíteni, kevesebben vállalják fel a szindróma diagnózisát 
a tágabb környezetük előtt föl, mint a nők. 

Jelen írás két fő kérdésre fókuszál az ADHD-val diagnosztizált felnőttek 
munkavállalása kapcsán:  

mailto:szucs.marianna@barczi.elte.hu
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1. Melyek azok a tényezők, amelyek miatt az érintettek gyakori 
munkahelyváltásra kényszerülnek, illetve milyen okok vezetnek a munkahely 
elveszítéséhez? 

2. Melyek azok az ADHD szindrómából fakadó tulajdonságok, amelyek 
elősegítik a munkahelyi integrációt és védő faktornak tekinthetők a 
munkahely megtartása érdekében? 

 
 

1. A munkahelyváltást, a munkahely elveszítését okozó tényezők 
1.1. A tekintélyelvűség elutasítása 

 
A munkahelyi vezetővel is felvállalják a nyílt konfliktust, ha az autoriter 

személyiségvonásai miatt a neki alárendelt helyzetben lévőket elnyomó, 
félelemben tartó, megalázó gyakorlatot folytat. 
 
„K: Miért rúgtak ki? 

V: Magatartás mindig… visszabeszéltem a főnököknek, nem bírom elviselni, 
hogyha valaki terrorizál. És úgy érzem, hogy ők sötétebbek, mint én, tehát 
ezt nem szabadna érezni, de ezt éreztem. És ezt nem egyszer, meg 
kinyitottam a számat.”(RH, 29 éves nő, Budapest) 

 

A gyengébbek, a hatalomnak kiszolgáltatott emberek védelmére 
kelnek még olyan áron is, hogy az ennek következtében az adott vezetővel 
megromlott személyes kapcsolat miatt munkahelyük feladására 
kényszerülnek. Két ADHD-val diagnosztizált pedagógus esetében is azt 

tapasztaltam, hogy nem voltak képesek tartósan olyan iskolában dolgozni, 
ahol a vezetés a tanulók személyiségét károsító gyakorlatot folytat. 

 
„Az állami iskolában rendszeresen voltak konfliktusaim. A vezetéssel nem 
igazán jöttem ki. Ők ilyen elnyomó pedagógiát folytattak. Komolyan 
beledöngölték a földbe a diákokat, majd azt gondolták, hogy az célra 
vezet…Muszáj volt szembeszállnom velük…a gyerekeket kezdték el lehúzni… 
az megerősített, hogy ilyet is tudok. Nyíltan szembemenni a 
hatalommal.”(SH, 39 éves nő, Békés megye) 

 
Kutatásom tapasztalatai szerint az ADHD-val diagnosztizált emberek 

esetében a munkahelyváltás egyik gyakori oka az elnyomó légkör elleni 
lázadás, valamint az, hogy nem képesek és nem hajlandóak tartósan elviselni 
a hatalomnak kiszolgáltatott, folyamatos stresszt okozó helyzeteket. 

 

„ K: Hogyan viszonyulsz azokhoz, akiknek hatalma van fölötted? 
V: Nem zavar. Addig nem zavar, ameddig a jóindulatot látom benne…Aki 
rosszindulatú, pökhendi, az sokkal inkább zavar…volt olyan főnök, 
aki…egyszerűen annyira embertelenül használta a hatalmát, hogy 
mindennap gyomorgörccsel mentem be, de tudtam, hogy egyszer majd eljön 
az én időm, amikor emelt fővel fölállhatok és eltávozhatok, és az meg nagyon 
jó lesz. És ez így is volt.” (TT, 40 éves nő, Budapest) 
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Kivétel nélkül minden ADHD-val diagnosztizált felnőtt esetében azt 
találtam, hogy egy ember magas társadalmi pozíciója vagy a munkahelyi 
hierarchiában betöltött vezető szerepe önmagában nem vált ki tiszteletet 
bennük. A másik fél megítélésének alapját kizárólag annak teljesítménye, 
személyiségvonásai, embertársaival való „bánásmód”milyensége adják. 
Megtagadják a társadalmilag elvárt tisztelet megadását azokban az 
esetekben, ha az kizárólag másik személy magasabb társadalmi státuszából 
vagy életkorából fakad, és nem állnak mögötte személyes érdemek. Az 
utóbbiak az érintettek szerint például olyan tulajdonságok, mint az 
együttérzés, a segítőkészség, a korrektség, a jó humor. 
 
„…pusztán azért, mert valakire azt mondták, hogy ő...az igazgató, az nem 
váltott ki tiszteletet…tehát nem tiszteltem azért, meg álltam vigyázzba, mert 
ő ő, hanem ha elérte valamilyen módon, akkor ott, akkor természetesen 
megkapta a tiszteletet, figyelmet, szeretetet, de pusztán azért, mert neki 
doktor van a neve előtt, vagy után, az nekem nem jelent semmit …az 
leginkább a probléma, hogy nem adom meg a tiszteletet azért, mert ő húsz 
évvel előbb született…és ez nagyon sok problémát okozott…”(IL, 48 éves nő, 
Budapest) 

 
 

1.2. Fejlett igazságérzet, valamint az igazságtalanság elviselésének 
képtelensége 

 
Az igazság, igazságos bánásmód és eljárás központi érték számukra. 

Ha bármely személy vagy hatóság részéről igazságtalanság vagy jogsérelem 
éri őket, nem csak verbálisan, hanem akár jogi úton is fellépnek ez ellen.  
Ebben az sem akadályozza meg őket, ha ez állás- vagy státuszvesztéssel, 
vagy egyéb hátrányos következményekkel jár rájuk nézve. 
 „Ha nekem van igazam, akkor az felülír mindent. Ez még azt is felülírja, 
hogy nekem ebből hátrányom lesz-e…És az igazság az számomra szentebb, 
mint  a saját magam akár jóléte vagy akár előmenetele. Nem érdekel.” (LV, 
36 éves férfi, Budapest) 

Különösen a szolgáltató ágazatban dolgozók esetében tapasztaltam, 

hogy nem tolerálják, ha a végzett munkájukból fakadóan (pl. eladó, 
gyorséttermi dolgozó) lekezelően, megalázóan, bántóan viselkedik velük. 
Ilyen esetekben a munkahelyi íratlan szabályzattal is szembe helyezkedve („ 
a vevőnek mindig igaza van”), valamint állásukat is kockára téve állnak ki 
emberi méltóságuk védelme érdekében. 
„…volt, aki lenézett, és akkor úgy éreztem, hogy menjen a fenébe, én is 
dolgozom, most az, hogy mit dolgozom, az teljesen mindegy, nem?... Meg 
hogy nála a kiszolgálás azt jelenti, hogy alázkodjak meg…azt hitték, hogy a 
csicskásuk vagyok”.(RH, 29 éves nő, Budapest) 

Interjúalanyaim közül csak mindössze ketten volt arra képesek, hogy 
a munkahely által megkövetelt udvarias, higgadt módon válaszoljanak még 
az őket érő megalázó helyzetekben is, a többség a nyílt ellenszegülést vagy 
a felmondást választotta.  
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Valamennyi interjúalanyomra az jellemző, hogy igazságérzetük mellett 
impulzivitásuk is feltehetően szerepet játszik abban, hogy mindenkori 
közösségükben is (iskola, munkahely), a gyengék, kiszolgáltatottak 
védelmezőjévé, érdekeik szószólójává váljanak, felvállalva ezzel a bűnbak 
szerepet munkahelyi vezetőség előtt. 
 

„K: Volt igazságtalanság a munkahelyen? 
V: Tele volt szerintem. Tehát hogy mások helyett is, én mindig megvédtem 
a többieket, csak ők nem mertek visszabeszélni, nekik fontos volt a szaros 
munka.” (RH, 29 éves nő, Budapest) 
 
 

1.3. A szociális környezet számára nehezen tolerálható őszinteség, 
nyíltság 

 
Azt tapasztaltam, hogy impulzívan, kendőzetlenül, a másik fél 

társadalmi státuszára való tekintet nélkül kimondják és felvállalják 
véleményüket, annak ellenére is, hogy emiatt nemritkán konfliktusuk támad 
a munkahelyi környezettel, vagy hátrányuk származik belőle. 
 
„…dolgoztam nagyon sok helyen, de nem volt olyan hosszú idő…Sehol sem 
azt szereti a főnökség, hogy az ember kinyitja a száját. Meg van véleménye 
valamiről is. Ugye az ilyeneket mindig lenyomják vagy próbálják víz alatt 
tartani…”(NB, 29 éves férfi, Budapest) 
 

„Nekem mindig az okozza a konfliktust, hogy az embereket ostobának 
tartom. Tehát hogy alapvetően az emberek idegesítenek, az ostoba 
emberek…nem vagyok én utálkozós fajta, hanem egyszerűen kerülöm a 
társaságát, de az nyilván konfliktust szül…akiket én ostobának tartok és 

nagyon nem értek egyet az ő szemléletmódjukkal, azt sajnos előbb-utóbb 
kifejezésre juttatom”.(RB, 29 éves nő, Budapest) 
 
Több esetben azt tapasztaltam, hogy munkahelyükön önmaguk 
hiányosságait is őszintén beismerik és vállalják a felelősséget ezekért. 
 
„…mindig lehet hibázni, mert aki dolgozik, ugye hibázik. És mindig 
bevallottam. Azt mindig vállaltam, azt mindig abszolút, és ezt azért általában 
díjazták.”(RB, 29 éves nő, Budapest) 
 
 

2. Az ADHD szindrómából fakadó azon tulajdonságok, amelyek 
elősegítik a munkahelyi integrációt és védő faktornak tekinthetők a 
munkahely megtartása érdekében 
2.1. Lemondás a munkateljesítményből származó haszonról és 
előnyökről mások javára 

 

A teljesítményközpontú társadalmakban és a teljesítmény alapján 
premizáló munkahelyeken viszonylag ritka, hogy valaki önként, jó 
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szándékkal mások rendelkezésére bocsássa az anyagi haszonnal is járó 
ötleteit, újításait, egyúttal lemondva az utóbbiakért járó morális elismerésről 
is. Interjúalanyaim esetében azonban több példát találtam erre vonatkozóan 
is. 

 
„Az ötleteimet adom. Az teljesen természetes. És nem zavar.  
K: Ellopják a te ötleteidet? 
V: Nem. Nem, nem lopják. Én adom. Jó szívvel.  
K: Az mit jelent konkrétan? 
V: Hogy elmondom, hogy mi a megoldás. És hagyom, hogy ebből egy olyan 
esemény legyen, ami közkincs. És nem az én nevem alatt fut. 
K: De más húz hasznot belőle, vagy más kapja érte a pénzt, nem? 

V: Nem, nem, én valahol úgy gondolom, hogy nem pénzről van 
szó…énnekem gyakorlatilag ez nem gond, mert kitalálok másikat… Valami jót 
csinálok, én elmondom, aztán úgy mondom tovább, mintha mindnyájan 
csináltuk volna. Természetesen. …Tehát szakmai féltékenység meg ilyesmi 
nincs soha. És én ezt teljesen természetesnek veszem.” (NV, 47 éves nő, 
Budapest) 

 

 
2.2. Magas fokú empátia, szociális érzékenység és segítő attitüd 

 
Együttérzők és támogatóak mindazokkal az élőlényekkel, 

akik/amelyek valamilyen módon megsegítésre szorulnak. A kutatásomban 
résztvevő felnőttek kora gyermekkoruk óta átélték a másság miatti 
elutasítás, magány és kirekesztettség érzését. E fiatalkori tapasztalatok is 
közre játszanak abban, hogy átlag fölöttiek a segítő attitüdjeik és a szociális 
érzékenységük a rászoruló emberek számára. 
 

 „Igazából jószívűnek tartom magam, ahol tudok, ott segítek… Tényleg a 
nagy szám, meg hogy indulatos vagyok, viszont mindamellett, tényleg ahol 
tudok, ott segítek mindenkinek.”(CT, 37 éves nő, Szeged) 
 

Az impulzivitás egyik tünete az, hogy az érintettek csak kevéssé veszik 
figyelembe a generációs és társadalmi különbségeket. (Szücs, 2003). Ebből 
következik az is, hogy ha ők maguk kerülnek olyan beosztásba, amelyben 
bizonyos hatalommal is rendelkeznek (pl. főnök, vagy családsegítő), 
pozíciójukat az ügyfeleikkel/beosztottjaikkal szembeni nyíltság, őszinteség, 
rugalmasság jellemzi. Nem ritkán összemosódik számukra a magánszférájuk 
a munkából adódó kötelezettségekkel.  
 
„Én nem csinálok ebből problémát, hogy az ügyfél otthon felhív telefonon. 
Teljesen természetes, hogy tudják a telefonszámomat…Tehát én nem 
szoktam őket nagyon távolságtartóan kezelni…én voltam az ő 
helyükben…sokat szenvedtem. Nagyon sokat megéltem…Tehát ezért tudok 
ilyen lenni az ügyfelekkel valószínűleg, és ez az, amit a többiek, ha 
akarnának, se tudnának megcsinálni. Mert nem voltak a másik oldalon.” (CK, 
39 éves nő, /családsegítő/, Százhalombatta) 
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2.3. Jó problémamegoldó képesség, ötletgazdagság, kreativitás 

 
Minden interjúalanyomra érvényes, hogy mivel gyermekkoruk óta arra 

kényszerülnek, hogy észlelési zavaraikat kompenzálják, igen eredeti és 
egyedi megoldásokat találnak ki bizonyos problémákra. Önálló, produktív és 
gyors gondolkodásmód, feltűnő mértékű kreativitás és találékonyság 
jellemző rájuk. Érdekes és fontos célok esetén nem jelent számukra 
nehézséget a figyelem és érdeklődés fenntartása, szemben a monoton 
rutinfeladatokkal. 
 

 „Azért sok előnye van… Kreativitás, empátia, szociális érzék, az, hogy 
nagyon gyorsan megcsinálok mindent, lehet rám számítani. A diplomámat is 
kitűnőre végeztem. Onnan, ami már érdekelt, az mind kitűnő lett, mindig jól 
tanultam. De ami nem érdekelt, vagy nem kötött le, vagy nem voltam 
motivált, az nem.” (IT, 38 éves nő, Budapest) 
 

 
2.4. Az individualizmus, egocentrizmus, önzés elutasítása 

 

Az interjúk elemzése során azt tapasztaltam, hogy elfogadhatatlan és 
frusztráló számukra az, ha valaki csak az önös érdekeinek megfelelően 
gondolkodik és cselekszik. Elutasítják az individualizmust, a mások érdekeit 
figyelmen kívül hagyó versenyszellemet. 
 
„K: Mik azok, amiket nem bírsz elviselni másokban?  
V: Ezt az „én törekszem, hogy nekem legyen minél jobb”. Tehát ezt a, hogy 
mondjam, önzőséget szinte…Meg ez a törtetés, hogy mindenáron én jussak 
a célba, és hogy semmit ne tegyek másért, csak az, hogy nekem jó legyen. 
És ha nekem segítenek, még azt se köszöni meg. Hány ilyen ember van, és 
ezt nagyon nem szeretem.” (NP, 21 éves nő, Eger) 
 

A kutatásomban szereplő ADHD-val diagnosztizált emberekre, 
valamint az általam megismert összes érintett felnőttre az jellemző, hogy 
kérés nélkül is átvállalják a munkatársaiktól azok megoldandó feladatait, 
vagy önzetlenül felajánlják segítségüket, még abban az esetben is, ha ez az 
adott pillanatban frusztrációt okozó tényező számukra. 
 
„…mindig sokszor reggel azzal kelek fel, hogy ma senkinek semmit. Tehát 
hogy mindenki oldja meg egyedül az életét. De ugye felhív akárki, ugye 
megcsinálod, persze, vagy éppen én magamtól mondom. És utána csak 
bosszankodok rajta, hogy miért kellett, hát most valahogy mégis azt érzem, 
hogy attól érzem jól magam, ha valakinek önzetlenül segítek…” (CK, 39 éves 
nő, Százhalombatta) 
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2.5. A hazugság elutasítása és megvetése, mind önmaga, mind pedig 

a társas környezet részéről 
 

Interjúalanyaim esetében azt tapasztaltam, hogy minden helyzetben 
azt mondják, amit igaznak gondolnak, sem nem képesek, sem nem 
hajlandóak ennek az ellenkezőjére. A feltétlen őszinteséget más 
személyektől is elvárják, a hazugság ténye zavaró, bizalomvesztő, frusztráló, 
tolerálhatatlan jelenség számukra. 
 
„Én képtelen vagyok hazudni…hogyha nekem hazudnom kéne, az nekem 
nagyon sok önfegyelmet igényelne, mert én reflexszerűen egyből mindig az 
igazat mondom….Úgyhogy igen, én mindig nagyon őszinte vagyok…és 
nagyon igénylem is folyamatosan azt, hogy nagyon őszinték legyenek velem 
is… Tehát nekem nagyon kell az egyenesség.” (TD, 24 éves nő, Budapest) 
 
 

2.6. Becsületesség 
 

A kutatásomban szereplő ADHD-val diagnosztizált emberek nem csak 

a csalás minden formáját (pl. vizsgahelyzetben történő „puskázás”), hanem 
a másik ember bármilyen formájú megkárosítását is elutasítják. 
  
 „Én olyan vagyok, hogy például úgy adnak vissza, például többet adnak 
vissza, visszamegyek és visszaadom. Visszaadom, mert-mert így érzem jól 
magam és így tudok aludni éjszaka. Nem is tudnék aludni, hogyha tudom, 
hogy valaki számít rá és akkor… Engem például…míg ápolónő voltam, a 
paraszolvencia is mindig zavart. Olyan rosszul éreztem magam, olyan 
megalázónak. Hát én olyan szívvel-lélekkel, itt vagyok, a munkámat 
csinálom, kapok érte fizetést, akkor olyan rossz érzés az a paraszolvencia.” 
(NV, 47 éves nő, Budapest) 
 

 
2.7. Nagy küzdőképesség, állhatatosság, „nem adom fel-szemlélet” 

 

Az ADHD-val küzdő emberek ép testűek, ép értelműek, átlagos, de a 
legtöbb esetben átlagon felüli intelligenciával rendelkeznek, ezért a társas 
környezet előtt gyakran rejtve maradnak és ezáltal hitetlenséget váltanak ki 
azok a nehézségek, amelyekkel rendszeresen és nagy erőfeszítések árán 
meg kell küzdeniük (pl. koncentrálási nehézség, részképesség zavarok, 
alvászavarok, a társadalmi szerepelvárásoknak való megfelelés nehézségei). 
Kutatási tapasztalatom szerint mindezek ellenére az érintettekre 
perfekcionizmus, valamint a nehézségekkel dacoló, bizonyítani akaró, a 
„csak azért is megmutatom”-szemlélet jellemző. 
 

 „Akkora koncentrációt igényel ugye a saját habitusomnak a 
megszabályozása…nekem egy kőkemény munka a koncentráció… Nem hiszik 
el, hogy mennyi erőfeszítés. Borzasztó erőfeszítés…főleg amit írásban 
kell…az át nem aludt éjszakák, ugye le nem áll az agy…11-kor lefekszek, 
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kettő-három, mire elalszom. Hatkor csörög az óra…mindenhol hozd az 
elvárást…És az emberben viszont van annyi draszt, hogy a rohadt életbe, 
csak megcsinálom! Csak megmutatom, nem?” (IL, 48 éves nő, /pedagógus/, 
Budapest) 
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Háttér és célok 
 

A tanulmány egyik célja, hogy bemutassa egy rövid elméleti kitekintés 
után azokat a tényezőket, amelyeket a 2018-ban lezajlott pilotkutatás során 
azonosítani lehetett az értelmi fogyatékos személyek foglalkoztatásának 
tekintetében. Emellett a kutatás nem csak ezen populáció, hanem a többi 
fogyatékossággal élő személy foglalkoztatásával kapcsolatos egyes tényezők 
feltérképezését is céljául tűzte ki.  

Az értelmi fogyatékos személyek, illetve az értelmi fogyatékosság 
kifejezést jelen esetben tanulmányban és a kutatásban a Központi 
Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) népszámlálásokhoz használt 
definiciója8 és a megkérdezettek szóhasználata9 alapján fogom használni, 
ami a gyógypedagógiai terminológiával kevésbé van összhangban.  

Fontos tényezőként jelent meg az is, hogy a különböző fogyatékossággal 
élő személyekkel szemben a fogyatékosság típusától függ az alkalmazási 
hajlandóság. Alátámasztva például Könczei, Keszi, Komáromi és Vicsek 
2002-ben (id: Bánfalvy 2005, p.189) megjelent munkáltatókkal kapcsolatos 
kutatási eredményeit is. 
 

 

 
 

                                                           
8 A 2011. évi népszámlálás során alkalmazott kategóriákon belül „értelmi fogyatékos az a 

személy, akinek általános értelmi képessége az átlagostól számottevően elmarad, önálló 
életvezetése jelentősen akadályozott” (KSH, 2015, 10). Ezen meghatározás a 2016. évi 
mikrocenzus felvétele során változatlan maradt (KSH, 2016). E fogalom részben átfedést 
mutat Czeizel, Lányiné és Rátay 1978-as értelmi fogyatékosságra vonatkozó definícójával, 
amely az értelmi fogyatékosságot általános módon azonosítja, így ebben a csoportosításban 
az enyhe, mérsékelt, súlyos és nagyon súlyos intellektuális képességzavarral élő 
személyeket érthetjük az értelmi fogyatékos csoportosítás mögött. 
9 A kutatást megelőzően interjúk készültek különböző területen tevékenykedő 
szakemberekkel, amelyekben a nem gyógypedagógus személyek következetesen az értelmi 
fogyatékosság fogalmát használták, így a munkáltatói kérdőívbe a könnyebb beazonosítás 
érdekében is ezt a köznyelvben is ismert fogalmat építettük be. 

mailto:dunasvarga.ildiko@gmail.com
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1. A fogyatékosság értelmezési kerete, a CRPD szemlélete 

 
A 2006. évi, A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény jelentősen hatott a fogyatékosságtudományra és a nemzetközi, 
illetve a hazai szakpolitikára is. Ez az emberi jogi deklarátum a társadalmi 
szerepvállalás akadályozottságának tengelyén is azonosítja a 
fogyatékosságot. Az ENSZ-egyezmény, továbbá a Fogyatékosságügyi 
Stratégia hosszútávon arra törekszik, hogy a társadalmi szerep, a jelenlét és 
a hozzáférés mentén azonosítsa az egyenlőtlenségeket (melyek azonban 
nem kizárólag a fogyatékosság dimenziójában létezhetnek, hanem az 
etnikai, faji, nemi, szexuális diszkrimináció, valamint ezek különböző 
kombinációinak megjelenése ugyancsak vezethet oktatási, foglalkoztatási, 
szolgáltatási és egyéb területek korlátozott hozzáféréséhez, 
akadályozottsághoz).  

Az egyezmény ratifikálásával a tagországok kötelezettséget vállaltak 
arra, hogy a társadalmi integrációért a fogyatékossággal élő személyek 
oktatási és foglalkoztatási hozzáférését és részvételét erősítik meg. Hazánk 
ezt az egyezményhez az elsők között csatlakozott (2007. évi XCII. törvény). 
A törekvések ellenére (törvények, Országos Fogyatékosságügyi Program) 
Magyarországon még mindig nincs egységes terminológia, így definíció sem 
a köznyelvben, sem a jogszabályi, sem az ellátási szinten (fogyatékos, 
fogyatékkal élő, fogyatékossággal élő, rokkant, egészségkárosodott, 
megváltozott munkaképességű személy), és bár nagy átfedések vannak, 
mégsem minden esetben feleltethetőek meg egymással.  

 

 
2. Foglalkoztatási akadályozottság hazánkban 

 
A 2012-es Eurobarometer diszkrimináció és attitűdvizsgálata alapján 

hazánk a 27 tagország közül negyedik a fogyatékosság és a rokkantság alapú 
megkülönböztetés tekintetében (Balázs-Földi és Dajnoki, 2016. 314.o), mely 
gátló tényező a foglalkoztatási esélyek és lehetőségek vonatkozásában is.  

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság és az MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Szociológiai Intézet közösen végeztek 2013-ban 

diszkriminációval kapcsolatos kutatást. A munkáltatókkal és 
munkaerőpiaccal kapcsolatos tényezőket vizsgálva segítő, integrációs 
elemeket is azonosítottak, úgymint az állami szabályozást, az üzleti és 
szervezeti kultúrát, az atipikus munkaformák elterjedését, a munkahelyi 

esélyegyenlőségi politikákat és gyakorlatokat; dezintegrációs tényezőkként 
pedig a munkáltatói percepciókat, foglalkozási diszkriminációt, az elsődleges 
és másodlagos (közfoglalkoztatási) munkaerőpiac közötti átjárhatatlanság 
jelent meg. Az eredmények szerint az integrációs törekvésekben kevés 
munkáltatónak van jó gyakorlata (Tardos, 2015).  

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2012-ben megállapította A 

Munka méltósága elnevezésű tanulmányában, hogy nincs olyan képzés a 
(felnőttkorú) fogyatékossággal élő személyeknek, melyek segítenék a 
munkaerő-piaci részvételt és a kompetenciafejlesztést (Haidegger & Kozicz, 
2013). További tanulmányokból az is kiolvasható, hogy fogyatékossággal élő 
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fiatalok számára nincs megfelelő pályaorientáció és jövőkép (Szellő, 2015), 

továbbá „a munkaerő-piaci diszkrimináció alapvető gátját képezi mind a 
gazdasági, mint az egyéni szinten fontos integrált foglalkoztatásnak” 
(Balázs-Földi & Dajnoki, 2016. pp. 314). 

A foglalkoztatás területén megjelenő kvótarendszer10 az Unió egyes 
országaiban is részben megtalálható, míg a skandináv országok ezt az egyenlő 
bánásmód elvével ellentétesnek tartják, az egyetemes tervezés, a környezet 
adaptálását tartják szem előtt (Cseh, 2014).  
 

 
3. A fogyatékossággal élő személyek száma 

 
A populáció számával és foglalkoztatásával kapcsolatos adatokat a KSH 

teljes körű népszámlálásaiból és a 2016. évi mikrocenzusból dolgoztam fel, 
bár ennek korlátai okán pontos következtetéseket nem lehet levonni. 
Leginkább az önkéntes adatszolgáltatás és az egyéb kategória mellett a 
tartós betegek csoportjának beemelése kapcsán vethetünk fel kérdéseket 
azzal kapcsolatban, hogy vajon mennyien vallhatták magukat nem 
fogyatékos személynek, akik valójában azok lehetnek? Az Európai Bizottság 
adatai szerint az Unióban közel 80 millió fő él valamilyen fogyatékossággal 
(Európai Bizottság 2010, pp.3), és ez az arány a WHO világszintű jelentése 
összhangban van (WHO 2011, pp.8). Ezen arányok értelmében hazánkban 
feltehetően több mint egy millió fogyatékossággal élő személy élhet, 
azonban a hazai statisztikai adatok ennek kevesebb mint felét mutatják 
(2011-ben 490 578 fő, a 2016-os mikrocenzus idején 408 021 fő). 2011-ben 
értelmi fogyatékos személyek száma 42 779 fő volt, a teljes 
fogyatékossággal élő populáció 8,7 százaléka (KSH 2018, pp.7). Ebből a 15-
60 év közöttiek 30 367 fő (1. ábra), mely korcsoport a munka világa 
tekintetében fontos és számottevő arány (KSH 2011b). 

 

                                                           
10 A rehabilitációs hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól mentesülnek azon 
munkáltatók, akik 25 főnél több főt és legalább 5 százalékban megváltozott 
munkaképességű munkavállalót alkalmaznak (tehát 25 főként legalább 1 főt)(2011. évi 
CXCI. törvény 23.§) 
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1. ábra Az értelmi fogyatékos személyek korcsoporteloszlása KSH, 2011b alapján 

szerkesztve  

 

 

4. Az értelmi fogyatékos személyek foglalkoztatási jellemzői a KSH 
adatok alapján 

 
A 2011. évi népszámlálási adatok szerint a fogyatékossággal élő 

személyek 14,58 százaléka, 72 552 fő, a teljes népesség 0,73 százaléka volt 
foglalkoztatott státuszú. Az értelmi fogyatékos személyek mindösszesen 
8,99 százaléka volt foglalkoztatott, a fogyatékossággal élő személyek 0,7, 
az össznépesség 0,04 százaléka. A 15 éves és idősebb értelmi fogyatékos 
személyek több mint fele általános iskolai végzettséggel sem rendelkezett, 
8,63 százalék szerzett középfokú végzettséget (KSH, 2011). 

A foglalkozási területek szerint leginkább a szakképzettséget nem igénylő 
(egyszerű) foglalkozásokban, a gépkezelői, összeszerelői, járművezetői és 
ipari és építőipari foglalkozásokban tudtak elhelyezkedni, legkevésbé a 
fegyveres szervek foglalkozásai, a gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti 
vezetők, törvényhozók és az irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) 

foglalkozások területén 2011-ben (KSH, 2011c). A nemi eloszlás 
tekintetében a férfiak 62,3 százaléka, nők 37,7 százaléka volt 
alkalmazásban. 
 

 
A kutatás módszere 

 
A 2018.évi kutatás célja volt, hogy azonosítsa elsődlegesen a 

munkaerőpiacon való részvétel és a hozzáférés akadályozó tényezőit, így a 
kérdőív a kis-és középvállalkozások foglalkoztatási hajlandóságára és 
attitűdjére fókuszált. A doktori kutatás további tervezett célcsoportja a 
fogyatékos aktív korúak csoportja, a legkevésbé és a leginkább elfogadott 

fogyatékossági típus szerint (értelmi fogyatékosok és mozgáskorlátozottak), 
ennek vizsgálatára a II. szakaszban kerül sor. 
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 112 érvényes online kitöltés érkezett a felmérési időszakban. Területi 
megoszlás szerint a válaszadó vállalkozások 79,46 százaléka Budapesten 
végzik tevékenységüket. A kérdőívet mikro-, és nagyvállalatok, akkreditált 
munkáltatók is kitöltötték. Ennek területi tágítását a továbbiakban Pest 
megyére tervezzük tágítani. 

 

 
Eredmények 

 
Tevékenységi körök tekintetében felülreprezentáltak voltak az 

információs és kommunikációs tevékenységet végző szervezetek.  71 
százalék volt női kitöltő, életkori átlag 39 év.  

Az eredmények továbbra is erősítik azt, hogy a végzettségi szint 
összefüggést mutat a foglalkoztatottsággal, tehát az oktatás-képzés és a 
munka világa egymásra ható terület, így együtt vizsgálható 
fogyatékossággal élő személyek esetében is.  

A leginkább akadályozó tényezőnek az épített környezet és az info-
kommunikáció akadálymentességének hiányát és az információhiányt 
tartották a munkáltatók, a vezetői és munkavállalói ellenállás kisebb 
mértékben jelent meg. A szervezetek többsége (70 százalék) nem 
informálódott a foglalkoztatást megelőzően, nem vett igénybe külső 
segítséget, tanácsadást, szolgáltatást, azonban az információhiány nemcsak 
belső, hanem külső okból is keresendő, például nem ismertek a támogató 
szervezetek, tanácsadók.  

A kutatásban résztvevő vállalkozások az atipikus foglalkoztatási 
formákat részesítették előnyben (munkaidőben és munkavégzés helyszíne 
szerint), több mint felük a rehabilitációs hozzájárulás miatt alkalmaz vagy 
alkalmazott fogyatékossággal élő személyt. Közülük négyen a további 
alkalmazás lehetőségében nem gondolkodtak negatív tapasztalataik miatt, 
véleményük szerint: „alacsony termelékenység [jellemző]. Nem igazán 
akartak dolgozni”, „nincs megfelelő képzettségű fogyatékos személy”. Ez az 
eredmény érdemes lenne további vizsgálódásokra, hiszen a tapasztalatot 
szerzett vállalkozások közel egy harmada nem kíván a továbbiakban 
alkalmazni fogyatékos személyt.  

Azon vállalkozások, melyek jelenleg nem alkalmaznak fogyatékos 
személyt, de tervezik, a teljes mintából hatan, nem tudják, mikor kerülhet 
erre sor. A rövidtávú, 1-2 éven belüli válaszlehetőséget egyik válaszadó sem 
választotta. A fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatását nyolc 
munkáltató utasította el. Azok, melyek nem foglalkoztattak még fogyatékos 
személyt, véleményük szerint azért nem alkalmaznak, „mert a 
felsővezetésnek fogalma sincs róla, hogy hogyan kezelje ezt a kérdést” és 
„nincs megfelelő képzettségű fogyatékos személy”, továbbá „az alacsony 
termelékenység miatt”. 

Az adatok alapján a válaszadók alacsonyabb arányban jelölték meg az 
értelmi fogyatékos személyekkel kapcsolatban a szakképzetlenséget 
(végzettségnélküli alapfokú és szakiskolai végzettség) a népszámlálási 
adatokkal szemben, a középfokú végzettséget kevésbé vélték jellemzőnek. 
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A válaszadók többsége szerint erre a fogyatékossági csoportra a 
szakképzetlenség jellemző leginkább, 66, 1 százalék, míg a szakképzettség 
megszerzését 24,1 százalék gondolta az adott csoportról. Az érettségi 
megszerzését a válaszadók 4,5 százaléka gondolja általában jellemzőnek. 5, 
4 százaléka úgy véli, hogy OKJ végzettséggel11 rendelkezhetnek. Ezzel 
szemben a 2011. évi népszámlálási adatok szerint (KSH, 2011b) a 15 éves 
és idősebb értelmi fogyatékos személyek legmagasabb iskolai végzettsége 
az alábbiak szerint oszlik meg: végzettség nélküliek aránya 53,4 %, alapfokú 
végzettség 37,3 %, középfokú végzettség 8,6 %, felsőfokú végzettség 0,7 
%. 

Az értelmi fogyatékossággal élő személyeket a megkérdezett munkáltatók 
a szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban (23,2 százalék), a 
kereskedelmi és szolgáltatási (10,7 százalék), irodai és ügyviteli 
(ügyfélkapcsolati) és mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozásokban, 
munkakörökben (9,8 - 9,8 százalék) alkalmazna, 8 % egyikben sem. A 
válaszadók 21,4 százaléka bármilyen atipikus foglalkoztatási formában 
foglalkoztatná az értelmi fogyatékos személyeket, 12,5 százalékuk csak 
határozott idejű részmunkaidőben, határozatlan idejű részmunkaidőben és 
határozatlan idejű teljes munkaidőben, és 16,1 százalék egyikben sem. 
 
 

Összefoglalás 
 

Az eredmények továbbra is megerősítették azt, hogy a fogyatékossággal 
élő személyek munkaerőpiaci jelenlétét legtöbb esetben az információhiány 
és az előítélet akadályozza, illetve az alkalmazás során szerzett negatív 
tapasztalatok megerősítik azt, hogy figyelmet kell fordítanunk a képzés, 
szakképzés területére is. Ez egybecseng az Ipsos Zrt. a 2013-as kutatásával, 
amiben külön kitérnek arra, hogy a társadalmi előítéletek a fogyatékossági 
csoportokon belül különösen az értelmi fogyatékos személyekkel szemben 
erőteljesek. Ezen dezintegrációs tényezők feloldásával fontos foglalkoznunk, 

a megoldási javaslatokat a következő kutatási szakasz eredményeinek 
elemzése során tervezzük kidolgozni. 
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Bevezetés 

 
Napjainkban közhelynek számít az a megállapítás, hogy a 

rendszerváltást megelőző időszakban a fogyatékos emberek láthatatlan 
állampolgárai voltak a magyar társadalomnak. Az 1989-et követő időszaktól 
kezdődően egyre nagyobb figyelem fordult a társadalmi és munkaerőpiaci 
integrációjuk felé.  

A rendszerváltás tulajdonképpen nem kedvezett a fogyatékos emberek 
munkavállalói helyzetének, tekintve, hogy a társadalmi átalakulást egy 
gazdasági átalakulás követte, minek nyomán a piaci kordináción alapuló 
szociális piacgazdaság modelljét követte hazánk, mely a foglalkoztatás 
hatékonyságát tekinti a működés alapvető követelményének (Bekényi et al. 
2012). A gazdálkodó szervek ebből adódóan csak annyi munkavállalót 
foglalkoztatnak, amennyi az eredményes működéshez feltétlen szükséges 

(Csehné, 2011). Piaci körülmények között, csak versenyképes szaktudással 
jelenthetnek meg teljesértékű munkavállalóként a fogyatékos emberek. 
Ehhez elengedhetetlen a foglalkozási rehabilitáció hatékony működése. 
 
 

Statisztikai adatok nyomában 
 

A fogyatékos – köztük a mozgáskorlátozott munkavállalók 
foglalkoztatási helyzetének vizsgálata nagyon időszerű téma napjainkban. 
Részben azért, mert 2050-ig várhatóan jelentős demográfiai változás elé néz 
Európa. Az egyre csökkenő népesség mellett számolnunk kell a lakósság 
elöregedésével. A munkavállalói életkor kitolódása nyomán a munka 
jelentősége egyre inkább felértékelődik (Gábos, Kopasz, 2008). 
„Magyarországon az aktív korúak száma az előrejelzés szerint negyedével 
lesz alacsonyabb 2050-re” (Gábos, Kopasz, 2008, p.29). „Fontossá válhat a 
fenti adatokból adódóan, az aktív korú keresők létszámának növelése a 
munkaerőpiacon, mely a munkaképes korú fogyatékos emberek 
foglalkoztatásának újra gondolását is szükségessé teheti” (Komjáthy 2017, 
p. 14). 

Az 1. táblázat adatai a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: 
KSH) által a fogyatékos emberek statisztikai létszámának alakulását mutatja, 
közel húsz évre visszamenőleg. 
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1. táblázat. Fogyatékos emberek létszámának alakulása 2001-2016. /forrás: KSH 

adatok alapján saját készítés/ 
 

A csökkenő tendenciát mutató adatokból úgy tűnhet, hogy a 
fogyatékos népesség száma kedvező módon alakul hazánkban. Tudnunk kell 
azonban, hogy az egyes népszámlálási időszakban a fogyatékos emberek 
adatainak rögzítése eltérő módszertannal történt, ami nem teszi lehetővé 
sem azok összehasonlítását, sem pedig a változások nyomon követését 
(Laki, 2014). A fogyatékos népesség csökkenő adatsorain túl jól látható a 

mozgáskorlátozott emberek létszámának, ha nem is jelentős mértékű, de 
folyamatos emelkedése. Tekintve, hogy az összes fogyatékos népességen 
belül továbbra is a mozgáskorlátozott emberek képviseltetik magukat 
legnagyobb létszámmal, figyelemre méltó a munkavállalási esélyeik 

szempontjátból az adatokban mutatkozó emelkedő tendencia.  
Az Európai Unió Fogyatékosügyi Stratégiájának 2010-2020 között 

kiemelt célkitűzése a fogyatékos emberek minél nagyobb arányú nyílt 
munkaerőpiaci foglalkoztatásának megvalósítása. Az unióban 2002-ben 

végzett munkaerőpiaci felmérés (AHM) csalódottan állapította meg, hogy a 

fogyatékos személyek foglalkoztatási rátája sajnálatos módon mindössze 
50% körüli, ami feltétlen növelést igényel. Hazánkban a KSH által 2016-ban 

készült Microcenzus felmérése szerint, 16% a fogyatékos emberek 
foglalkoztatási aránya, ami a stratégiai célkitűzés határidejének vészes 
közeledésén túl azért is elgondolkodtató, mert a statisztikai adatokat12 
tekintve az egyre csökkenő népességen belül a megélhetést jelentő 
munkavégzést illetően „a családok egyharmada, közel másfél millió 
egészségkárosodott ember lehet érintett az életkörülményeinek 
biztosításában, a vele való törődésben” (MEOSZ elnök, 2016). 
 

 
 

 

                                                           
12 KSH: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003c.html (letöltve: 
2019. 06. 30.) 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003c.html
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Hazai intézkedések 

 
Az Európai Fogyatékosügyi Stratégia 2010-2020 közötti célkitűzése, a 

fogyatékos emberek minél nagyobb arányú nyílt munkaerő-piaci 

foglalkoztatásának elősegítése, mely hazánk számára is több jelentős 
intézkedés bevezetését tette szükségessé. A jogalkotó mindenekelőtt 2011-

ben átalakította a minősítési rendszert és a hozzá kapcsolódó támogatási 
rendszert, minek következtében a 40% alatti egészségkárosodással élő 
személyek kikerültek a rendszerből – csökkentve ez által a fogyatékos 
emberek statisztikai létszámát, ám munkavállalói helyzetük nem oldódott 
meg a rehabilitációs időszak (három év) lejárta után, tekintve, hogy sem a 
munkát vállalni szándékozó fogyatékos emberek, sem pedig a munkaerőpiac 
nem volt felkészülve a fogadásukra. 

 

 
A létra legalja 

 
A szociális foglalkoztatás keretén belül történő munkavégzés jelentette 

2017. március 31-ig a fogyatékos – mozgáskorlátozott munkavállalók 
foglalkoztatási létrájának legalsó fokát. Az intézményi keretek azonban 
sajnálatos módon nem tették lehetővé a foglalkoztatottak igényeihez és 
szükségletei alkalmazkodó működést, ezért a jogalkotó 2017. április1-vel 
fejlesztő foglalkoztatás néven, új célkitűzésekkel, melyben hangsúlyosabb 
szerepet kapott a munkakészség fejlesztése, a munkatípusok kipróbálása, 
továbbá a munkaszocializáció, újra gondolta a foglalkoztatás fentebb említett 
formáját.  

A korábbi foglalkoztatási rendszer negatívumai közül kiemelendő, hogy 
a ténylegesen foglalkoztatottak aránya alig haladta meg az 50%-ot amellett, 
hogy hathónapnyi intézményi jogviszony után kerülhetett sor a tényleges 
foglalkoztatásra, mely nem a megmaradt képességekre épülő 
tevékenységekre, hanem az intézmény körüli takarítói, karbantartói 
munkálatokra korlátozódott. A rendszer működése nem tette lehetővé a 
fogyatékos emberek számára a nyílt munkaerőpiacra történő sikeres 
kijutáshoz szükséges szakmai tapasztalatok elsajátítását. A szociális 
foglalkoztatók fennmaradását tovább gyengítette, hogy a működésükhöz 
szükséges állami finanszírozás mértéke, 2010-óta változatlan összeggel 
történt. A jogalkotó 2017. április 1-vel újra gondolta e foglalkoztatási formát 
és a hozzá kapcsolódó támogatási rendszert abban a reményben, hogy a 
szociális szolgáltatásként, nyilvántartásba vételi kötelezettséggel működő 
rendszer, melyben fejlesztési és a Munka Törvénykönyve szerinti 
foglalkoztatási formáknak megfelelően kerül sor a fogyatékos emberek 
foglalkoztatására, nagyobb átlépési lehetőséget kínál az akkreditált és a nyílt 
munkaerő - piaci foglalkoztatók felé. 
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A létra eggyel magasabb foka 

 
A fogyatékos emberek foglalkoztatási létrájának eggyel magasabb 

fokát jelenti az akkreditált munkáltatóknál és a közmunka keretén belüli 
munkavégzés. Az akkreditált foglalkoztatók működésének állami támogatása 
– hasonlóan a szociális foglalkoztatókéhoz – 2010-óta változatlan állami 
támogatással történt, minek köszönhetően a 2. táblázat láthatóan 2019-re 
negyedére csökkent a számuk. 
 

 
2. táblázat. Akkreditált munkahelyek /forrás: Költségvetési előirányzatok 2011-2019 

alapján saját készítés/ 
 

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 
munkáltatók a tranzit és tartós foglalkoztatáshoz pályázati úton 
igényelhetnek költségvetési támogatást, melynek összegét a jogalkotó 
meghatározott feltételek teljesüléséhez köti.13 Néhány fontos bírálati 
szempont a teljesség igénye nélkül: 
 

(1) A foglalkozási rehabilitáció jogszabályokban meghatározott céljainak 
érvényesülése 

(2) A foglalkoztatni kívánt célcsoport helyzete, jelenléte az adott térségben 
(3) A foglalkozási rehabilitáció megvalósulásához rendelkezésre álló 
munkahelyek, feladatok 
(4) A munkáltató egyéb bevételből a rehabilitációs foglalkoztatás 
fejlesztésébe és működtetésébe történő visszaforgatás mértéke 
(5) Az előállítandó termék – tevékenység piacképessége – munkáltatók 
piacfelkutatásra irányuló tevékenysége 

(6) A pályázó foglalkozási rehabilitációban felmutatott eddigi eredményei 
 

Rendkívül sajnálatos, hogy a fenti szempontsorból, mely a munkáltatók 
rehabilitációs tevékenységét valóban ösztönözhetné, kevésbé érvényesül a 
pályázati összeg odaítélésénél. A támogatás mértékének megállapításakor a 
fő szabályozó, a foglalkoztatottak létszáma és az ellenőrzések alkalmával 
kapott értékelési pontszám. A Kormányhivatal 2017/2018-as14 ellenőrzési 

                                                           
13 327/2012 (XI.16) korm. Rendelet 27§ (4) 
14 BESZÁMOLÓ az akkreditált szolgáltatók és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

akkreditált munkáltatók 2018. évi ellenőrzéséről 
http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/4f/25000/BESZÁMOLÓ%20%20akkreditált%20munkáltatók%20201
8%20évi%20ellenőrzéséről.pdf (Letöltve: 2019. 07. 08.) 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/4f/25000/BESZÁMOLÓ%20%20akkreditált%20munkáltatók%202018%20évi%20ellenőrzéséről.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/4f/25000/BESZÁMOLÓ%20%20akkreditált%20munkáltatók%202018%20évi%20ellenőrzéséről.pdf
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tapasztalatai kedvezőtlen eredményekről számoltak be a megváltozott 
munkaképességű munkáltatók foglalkoztatási hatékonyságáról: 
 

(1) Akkreditált munkáltatók 

Kevés munkáltató tud lehetőséget biztosítani tovább lépésre alapot teremtő, 
akár a nyílt munkaerőpiacon is hasznosítható − szakmai képzést vagy 
továbbképzést. 
(2)Tranzit munkavállalók:  
A foglalkozási rehabilitáció mértéke, illetve a re-integráció tényszámai 
továbbra is elmaradnak a várakozásoktól. 
(3) Munkapróba intézménye: 
Csak korlátozottan működik, illetve igen csekély mértékű a munkavállalók 
nyílt munkaerő-piacra történő visszavezetése. 
 

 
Az ellenőrzések általános tapasztalatai: „A megváltozott 
munkaképességű dolgozók döntő többségét továbbra is jellemzően a 
minimálbér alapján – időarányosan - foglalkoztatják, jellemző a határozott 
idejű munkaviszonyú foglalkoztatás.”(Kormányhivatal, 2018, p.11) 
 
 

A létra tetejére csak kevesen jutnak fel 
 

A nyílt munkaerőpiacra kevés megváltozott munkaképességű 
embernek sikerül kijutnia. Ennek munkavállalói és munkáltatói okai is 
vannak:  

a munkavállalók gyakran előrehaladott munkavállalói korban vannak, 
melyhez csekély önbizalom és versenyképes szaktudás hiánya társul, 
munkavállalói esélyeiket pedig tovább gyengíti a foglalkozási rehabilitáció 
még napjainkban is csikorgó fogaskereke (Könczei, 2009). 

A nyílt munkaerő - piaci munkáltatók a 3. ábrát tekintve anyagilag és 
erkölcsileg lehetnek érdekeltek a foglalkoztatásban, azonban, ha 
alaposabban áttekintjük e táblázatot mind az anyagi, mind az erkölcsi 
érdekeltség megkérdőjelezhető. 
Tekintsük át ennek okait: 
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1. ábra Munkáltatók nyílt – munkaerőpiaci foglalkoztatását támogató rendszer 

 

 
Anyagi érdekeltség 

 
Nemzeti foglalkoztatási Alap: 

Csak az akkreditált foglalkoztatók részesülhetnek állami 
támogatásban. 

 
Bértámogatás 

Az állami támogatás e formája nem tekinthető támogatásnak, hanem 
egyfajta hátránykezelést szolgáló munkaerő-piaci eszköznek. 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Európai Szociális Alap  
A pályázati feltételeknek az akkreditációval rendelkező foglalkoztatók 
felelnek meg. 

 
Rehabilitációs hozzájárulás (kvóta) 

Szellő és munkatársainak (2013) tanulmánya szerint a rehabilitációs 
hozzájárulás 2012-ben történt jelentős mértékű emelése ellenére sem 
változott számottevően a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
(továbbiakban: MMM) foglalkoztatási helyzete hazánkban. Ennek okai többek 
között, hogy „Magyarországon a vállalkozások döntő többsége (95%) kis 
illetve középvállalkozás, akikre nem vonatkozik a kvótafizetési 
kötelezettség” (KSH 2014, p. 2). Amennyiben mégis foglalkoztatnak 
megváltozott munkaképességű munkavállalókat a multicégek, úgy a 
törvényi háttér fogalomrendszerének hiányosságaiból adódóan 
egészségkárosodott emberek és nem fogyatékos munkavállalók 
alkalmazásával váltják meg a foglalkoztatási kötelezettségeiket. A 

nagyvállalatok a gyakorlatban, racionális gazdasági szereplői a 
társadalomnak. Működésük elsődleges célja, alapvető mozgatórugója a 
profitszerzés. Véleményünk szerint, nem éri meg foglalkozniuk a környezet 
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átalakítás, speciális munkaeszközök beszerzésének, akadálymentes 
munkakörök kialakításának kérdésével, hiszen multi cégként a profit 
ellensúlyozza a rehabilitációs hozzájárulásként kifizetett összeget (Komjáthy, 
2011, p. 29; 2016; Szellő, 2013). A jogalkotó 2017-ben, majd 2019-ben 

jelentős mértékben (2019-ben bruttó 1.341.000 Ft/fő/év) ismét megemelte 
a rehabilitációs hozzájárulás mértékét. Nem áll rendelkezésre statisztikai 
adat arra vonatkozóan, hogy miként változott ennek nyomán a 
nagyvállalatok foglalkoztatási gyakorlata. 
 
Állami kedvezmények (Szociális hozzájárulási adó) 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása után 
igényelhető szociális hozzájárulási adókedvezmény, mely korábban 27% 
volt, 2019. január 1.  19,5%-ra csökkent, ami véleményünk szerint, nem 
motiválja a munkáltatókat a MMM foglalkoztatására. 

 
Adóalap csökkentés 

A Szja. 49/B. § (6) bekezdés a) pontja értelmében a vállalkozói bevétel 
legfeljebb annak mértékéig csökkenthető a legalább 50 százalékban 
megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása esetén 
személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel, de legfeljebb a 
hónap első napján érvényes havi minimálbérrel (2019. január 1-jétől 149 
ezer forint). 

 
Erkölcsi érdekeltség 

„A vállalatok társadalmi felelősségvállalásán alapuló CSR tevékenység, 
akkor lehet a gyakorlatban ösztönző a nyílt munkaerőpiacon működő 
vállalatok foglalkoztatási gyakorlatára, ha a pozitív társadalmi megítélésből 
származó erkölcsi hozadékon túl, anyagi előnyökkel is társul a 
foglalkoztatás” (Komjáthy, 2017, p.36).  
„A megváltozott munkaképességű munkavállalókat automatikusan a védett 
keretek közötti munkavállalásra orientálja a rendszer, ami véleményünk 
szerint tovább mélyíti a nyílt munkaerő - piac, illetve a mesterséges 
munkahelyek közötti szakadékot” (Komjáthy, 2017. p.37). 
 
 

Zárszó helyett – Foglalkoztatást segítő javalati rendszer 
 

Javaslati rendszerünk a fogyatékos emberek jövőbeni foglalkoztatási 
nehézségeinek megoldásához szeretne gondolatébresztő javaslatokat 
felvetni: 

(1) A nyílt munkaerő - piaci foglalkoztatást jobban segíthetné egy, a 
munkáltatókat differenciáltan ösztönző rendszer létrehozása, melyben a 
támogatás, illetve a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésének mértéke 
annak függvénye lenne, hogy a munkáltató fogyatékos, vagy 
egészségkárosodott személy foglalkoztatásával kívánja a foglalkoztatásra 
vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíteni. 
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(2) A foglalkoztatás elősegítésére célszerű lenne egy „kvótaalap” 
létrehozása, mely megkötések nélkül, megfelelő állami támogatásokkal 
kiegészítve segíthetné a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt 
munkaerő - piaci foglalkoztatásához szükséges át/képzési, szociális, 
gazdasági és környezeti feltételek megvalósítását. 
(3) A rehabilitációs hozzájárulás címén a munkáltatók által az államháztartás 
felé befizetett összeget célszerű lenne, az egyéb adónemektől elkülönítve 
célirányosan visszaforgatva arra fordítani, ami az adófajta létrehozását 
indukálta, vagyis a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
rehabilitációjának támogatására. 
(4) A sikeres nyílt munkaerő – piaci foglalkoztatás megkívánja a „fogyatékos 
személy” fogalmának egységes, jogi szempontú definiálását. A jelenlegi 
foglalkoztatási rendszer nem támogatja a fogyatékos emberek 
foglalkoztatását, tekintve, hogy a „megváltozottmunkaképességű személy” 
fogalomkör tág, és több homogén – csoportot, egészségkárosodottak, 
fogyatékos személyek körét is magában foglalja (Szabó, 2012). A sikeres 

nyílt munkaerő – piaci foglalkoztatás megvalósítása érdekében egy 
lényegesen differenciáltabb, a célcsoport szempontjából specifikusabb 
foglalkoztatási és támogatási rendszer létrehozására lenne szükség, melynek 
alapja az egyértelmű fogalomrendszer. 
(5) A mindenkori felelős államnak, foglalkoztatási jó példát mutatva, 
nagyobb arányban kellene a közszférában, a megfelelő képzés/átképzés 
után, megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnia. 
(6) A mindenkori felelős államnak garanciát kellene vállalnia a társadalom 
peremhelyzetén élő emberek foglalkoztatására. Az Alaptörvényt ki kellene 
egészíteni a fogyatékos emberek nem elkülönített munkahelyeken történő 
foglalkoztatásának szándékával. 
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Azon a személyek esetében beszélünk komplex kommunikációs 
igényről (CCN – Complex Communication Need), akiknél a beszélt és/vagy 
írott nyelv súlyos mértékű zavara áll fenn, melynek következtében a személy 
és környezete között létrejövő kommunikáció nem alakul ki, vagy nem elégíti 
ki a kommunikációs igényeket.  Ebbe a csoportba tartoznak azok a személyek 
is, akiknél van bizonyos mennyiségű beszéd, de ez nem elegendő arra, hogy 
a változatos kommunikációs igényeknek megfeleljen. A kommunikációs 
akadály oka ezeknél a személyeknél nem a halláskárosodás (ASHA, 2005). 
Ezen személyek csoportja nem azonosítható semmilyen fogyatékossági 
csoporttal, az alkalmi vagy tartós kommunikációs zavarral küzdők csoportjai 
között megtaláljuk az intellektuális képességzavarral és az autizmus 
spektrum zavarral élőket is. Az orvosi diagnózisok közül a CCN csoportba 
tartozók leggyakoribb diagnózisai a celebrális parézis (CP), sclerosis 
multiplex (SM), emellett súlyos agysérüléssel járó balesetek, illetve stroke 
túlélők (Beukelman és Mirenda, 2014). Gyermekek között a CCN iskolás 
korban 1% körüli (Beukelman és Mirenda, 2014). Creer és társainak 
vizsgálata alapján kimondható, hogy 100.000 főből 3464 fő esetében 
beszélhetünk kommunikációs érintettségről, amik közül a leggyakoribb 
diagnózisok (gyakoriság szerint csökkenő sorrendben): Alzheimer, 
demencia, Autizmus Spektrum Zavar (ASD), tanulásban akadályozottság, 
stroke, CP és fejsérülések (Creer, 2016). A CCN személyek sokszínű 
csoportjának leggyakoribb orvosi diagnózisai láthatók az 1. táblázatban, ahol 
az is jól megfigyelhető, hogy mennyire sokszínű és különböző igényű 
személyek számára nyújthat segítséget a pillanatnyi igényekhez igazított 
kommunikációs támogatás biztosítása. Az Angliában100.000 főből 535,9 fő 
számára ezen kommunikációs támogatás biztosítása életminőséget 
befolyásoló (Creer, 2016). 

A beszéd és kommunikáció átmeneti, vagy tartós pótlására szolgáló 
eszközöket és módszereket összefoglaló néven Augmentatív és Alternatív 
Kommunikációnak (AAK) nevezzük. Az AAK komplex rendszere tehát 
különböző folyamatok és eljárások rendszere, azok számára, akik nem 
képesek beszéddel kifejezni magukat annak érdekében, hogy a 
kommunikációjuk hatékonyságát maximalizálni tudjuk (Beukelman és 
Mirenda, 2014). Ez lehet alternatív (a beszédtől eltérő) és/vagy augmentatív 
(beszédet kiegészítő), ahol az AAK kifejezés egyszerre utal módszerre, 
eszközre és kutatási területre (ASHA, 2005).  
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Azon személyek száma 100.000 főből, akiknek elsődleges orvosi diagnózisa 
mellett CCN felmerülhet és AAK támogatást igényelnek 

Szerzett Szerzett neurológiai Demencia/Alzheimer kór 123 

Parkinson kór 120 

Stroke 61,4 

Fejlődési Fejlődési nem progresszív ASD 100 

Egyéb veleszületett nem progresszív CP 24  

Fejlődési progresszív Izom diszgráfiák 0.3 

1. táblázat: CCN személyek száma 100.000 főből a leggyakoribb orvosi diagnózisok szerint 
válogatva Creer, 2016 cikke alapján 

 
A CCN személyek számára a megfelelő AAK eszköz biztosítása nem 

pusztán lehetőség, hanem olyan jog, melyet az élet minden területén 
biztosítani szükséges számukra. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ Egyezmény, melyet hazánk is ratifikált 2007-ben kimondja, hogy 
az AAK-nak kiemelt szerepe van az információhoz való hozzáférhetőség 
jelentőségében (9. cikk, 21.cikk) és az oktatás (24. cikk) területén is. Ezen 
egyezmény értelmében „a kommunikáció fogalmába tartoznak a nyelvek, a 
kivetített szöveg, a Braille-nyomtatás, a taktilis kommunikáció, a 
nagyméretű betűkkel történő nyomtatás, a hozzáférhető multimédia, 
valamint az írott, a hangzó és az egyszerű szöveg, a felolvasás, illetőleg az 
augmentatív, beleértve a hozzáférhető kommunikációs és információs 
technológiát, a kommunikáció alternatív módozatai, eszközei és formái;” 

A 21. cikk b. pontja a hivatali ügyintézésekkel kapcsolatban 
félreérthetetlenül fogalmaz: ”…a hivatali érintkezés során legyen elfogadott 
és támogatott a jelnyelv, a Braille-írás, az AAK, valamint minden egyéb, a 
fogyatékossággal élő személyek által választott kommunikációs forma, 
eszköz és módozat;…” 
(https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700092.TV). 

 
A kórházi kezelések során még napjainkban sem állnak rendelkezésre 

olyan módszerek és protokollok, amelyek kórházi kommunikáció javítását 
célozzák a CCN betegekkel való kommunikációs folyamat során (Hemsley 
2014, NSW Ombudsman, 2013). Hemsley és Baladin 2014-es vizsgálata is 
rámutat arra, hogy az általuk vizsgálat 10 év során is a szükségesnél sokkal 
kisebb figyelmet kapott ez a terület, ugyanis csak 18 olyan tanulmányt 
azonosítottak, mely ezzel a kérdéssel foglalkozott, ezek közül is csak kettő 
vizsgálta a gyermekek és a kórházi személyzet közötti kommunikációt 
(Hemsley 2014): „Súlyos kommunikációs fogyatékkal élők, akik AAK-
rendszereket igényelnek vagy használnak, vagy a családtagokra, esetleg 
fizetett gondozókra támaszkodnak a kórházi kommunikációjuk 
támogatásában, sebezhető csoportot jelentenek. […] A kórházban lévő 
betegségek nehézségekkel, stresszes, félelmetes, kimerítő és időnként 

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700092.TV
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kulcsfontosságúak. A kórház célja, hogy elkerülje az olyan eseteket, amikor 
a kommunikációs eszköz hiányában a gyermekek nem értve mi történik 
velük saját gyógyulásukat lassítják például a terápiák vagy a gondozási 
tevékenység során ellenállásukkal. Az érintett osztályokon a szociális 
munkások, gyógypedagógusok és AAK szakember elérhető, és a gyermek 
osztályra kerülésétől kezdve, folyamatosan biztosítja a gyermekek számára 
érthető AAK módszerekkel a kommunikációs lehetőséget, és félelmeik, 
kérdéseik érzéseik, igényeik verbalizálásában támogatást nyújtanak. 

A támogatási folyamat részeként több terápiás tevékenység 
támogatásához készítettünk kommunikációs kártyákat, annak érdekében, 
hogy a CCN gyermekek is választani tudjanak. Az receptív kommunikáció 
támogatására, pedig az egyes terápiás feladatok (pl. gyógytorna 
gyakorlatok) képi megerősítésére a terapeutákat képkártyákkal láttuk el. Az 
eszközökkel támogatott (önálló hangadást biztosító) expresszív 
kommunikációs támogatás érdekében a kórház beszerzett egy- és 
többüzenetes kommunikátorokat, tableteket kommunikációs 
alkalmazásokkal és tartókkal, hogy igény esetén az egyes gyermekek 
számára elérhetővé lehessen tenni és használni a kórházi ágyban, 
köszönésre, segítség kérésre vagy bármi más a gyermek számára fontos 
közlésre.  

Következő lépésként megtartottuk első AAK témahetünket a 
Rehabilitációs osztályon, mely során 6 veleszületett CCN kisgyermek kapott 
egy héten át olyan rehabilitációs támogatást, amelynek minden pontjában a 
kommunikációjuk felmérése, fejlesztése és támogatása került a 
középpontba. Célunk az osztályon dolgozó egészségügyi személyzet számára 
már ismerős eszközök és módszerek gyakorlati használatára való 
példamutatás mellett az érintett szülők támogatása volt a gyermekükkel való 
mindennapos kommunikáció során. Ennek érdekében 7 olyan programot 
terveztünk, amely során a gyermekek a szülők jelenlétében kerülnek 
kommunikációs helyzetekbe (közös játék, állatasszisztált terápiás 
foglalkozások, bohócdoktorok, állatkert látogatás, meseterápiás 
foglalkozás). Ezeken kívül 3 alkalmat terveztünk, amikor a szülők a 
szakemberekkel a gyermekek nélkül beszélhetnek egyéni, illetve csoportos 
formában a kommunikációs támogatással kapcsolatos kérdéseikről. Ezen 
alkalmak során a módszerekkel és az eszközökkel is lehetősége volt minden 
szülőnek ismerkedni. A szülők kérésére egy negyedik ilyen alkalom is 
bekerült a programba, a kézműves foglalkozás helyére. Az utolsó napra pedig 
már a szülők (szakember támogatással) maguk készültek műsorral, mely 

során a gyermekek a megismert kommunikációs eszközöket használták már 
szülői támogatással a szakemberek nélkül. 
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2. ábra: az AAK témahét tervezett programja 
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A könnyen érthető kommunikáció 2 formai szabályának 
kismintás vizsgálati eredménye 

 
1) Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 

Kft, ELTE BGGYK GYMRI 
2) ELTE Állam és Jogtudományi Kar, Politikatudományi Intézet 

3) Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Hegyháti Alajos 

Tagintézménye 
 

Farkasné Gönczi Rita1, f.gonczi.rita@gmail.com 
www.konnyenertheto.gonczirita.hu,  

Sugatagi Gábor2, sugatagi@ajk.elte.hu 

Szilágyi Lajosné3, discalcmese@gmail.com 
 

 

Bevezető 
 

A könnyen érthető kommunikáció több évtizede alkalmazott 
kommunikációs módszer, melynek definíciója, módszere az eltelt időszak 
gyakorlata alapján kristályosodott, alakult. Több nemzetközi és hazai 
útmutató jelent meg az elmúlt években közel azonos szabályozói 
tartalommal. A legismertebb az Inclusion Europe vezetésével a Pathways I. 
Az utak a felnőttképzésben értelmi fogyatékossággal élő emberek számára 
című nemzetközi projekt keretében 2009-re 9 partner részvételével 
kidolgozott európai szabályozó-rendszert melynek terjesztése 16 európai 
nyelvre fordított szakmai útmutatóval a 2011-13 időszakban megtörtént 
(Horváth, 2017). 

A jelen kismintás vizsgálat arra keresi a választ, hogy a könnyen 
érthető kommunikáció minden szabálya valós szükségletre épül, illetve a 
társadalmunk kommunikációs eszköztárának változása hatással lehet-e a 

szabályrendszerére. 
 

 
A könnyen érthető kommunikáció fogalma és nyelvi szintjei 
 
„A könnyen érthető kommunikáció a köznyelv egyik változata, mely annak 
szókészletét használja, alapvető szabályrendszerét követve. A könnyen 
érthető kommunikáció a köznyelvben megjelenő információ fontos 
tartalomegységeinek megjelenítése, vagy önálló információs tartalom 
kidolgozása egyszerű, letisztult formában, mely az információ megértését 
szolgálja.  
Az információ könnyen érthető kommunikáció alkalmazásával történő 
feldolgozását az adaptáció tartalmi és formai szabályainak betartása mellett 
a képek és illusztrációk adekvát alkalmazása segíti.” (Farkasné Gönczi, 
2018/1, 70.) 

 

mailto:f.gonczi.rita@gmail.com
http://www.konnyenertheto.gonczirita.hu/
mailto:sugatagi@ajk.elte.hu
mailto:discalcmese@gmail.com
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A könnyen érthető kommunikáció információt ad.  
Az információt az emberek egymással megosztják.  
Könnyen érthetően adhatunk saját információt, vagy  
más ember információját átalakíthatjuk könnyen érthetőre. 
Szabályok írják le,  
hogyan fogalmazzunk könnyen érthetően.  
A könnyen érthető fordításnál be kell tartani a szabályokat.  
A könnyen érthető írásnál képeket is használhatunk.  
A képek segítik az információ megértését. 

 
A könnyen érthető kommunikáció jelenleg 6 nyelvi szintre osztott, 

amely a gyakorlat alapján tovább árnyalható elhelyezve a köznyelv és az 
augmentatív és alternatív kommunikációs módszer között, mint speciális 
kommunikáció.  
„1. szint: képsorok 

2. szint: képsorok mondattámogatással  
3. szint: mondatok képi támogatással  
4. szint: szövegegységek orientáló képpel 
5. szint: szöveg témaorientáló képpel 
6. szint: szöveg kép nélkül” 
(Farkasné Gönczi, 2018/1, 72-73) 

 
 

A könnyen érthető kommunikáció szabályrendszere röviden 

 
A szabályrendszer az alapelvekből, illetve a konkrét tartalmi és formai 

szabályokból épül fel.  
Alapelvek  

- Tudjuk, kinek készül a könnyen érthető szöveg.  
- Tudjuk, milyen formában dolgozunk.  
- Egyszerűen és érthetően mutassuk be az információkat.  
- A szövegkidolgozásba vonjunk be értelmi fogyatékos embert! 

 
Néhány példa a tartalmi szabályokra 

- Ésszerű, lényegre törő fogalmazás, 
- egyszerű tőmondatok, 
- építkező jellegű fogalmazás.   
- egy mondatban lehetőleg egy információ. 

 

Néhány példa a formai szabályokra 
Szerkesztés területén 

- Letisztult, világos háttér használata, 
- a szöveg és a háttér jól elkülönül.  
Betűelem területén 
- A betűméret 14-es, vagy ennél nagyobb, 
(Farkasné Gönczi, 2018/1, 71-72) 
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A vizsgálat háttere és célja 

 
A könnyen érthető kommunikáció szabályainak hátterét a legtöbb 

esetben az elsődleges célcsoport szövegértési képességének sajátosságai 
alkotják. Az intellektuális képességzavarban (IKZ) érintett személyek esetén 
például a nagyobb mennyiségek fogalma bizonytalan. Emiatt a nagyobb 
mennyiségek pontos meghatározása a legtöbb esetben nem szükséges, 
illetve szemléltetve érdemes bemutatni.  Például a 624 alma helyett a sok 
alma meghatározás a megfelelő (Maaß, 2015, 41).  

Az előző szabályozó mellett, amely igazodik a szűken értelmezett 
célcsoport megértési szükséglethez, további kevésbé releváns szabályok is 
megjelennek. A jelen kismintás vizsgálat során a könnyen érthető 
kommunikáció 2 szabályának felmérésére vállalkoztunk, amely mintául 
szolgálhat a szabályrendszer későbbi komplex felülvizsgálatához. A vizsgálat 
során a nemzetközi szabályok közül a betűméret és az alak-háttér 
alkalmazásának képességtámogató hatását vizsgáltuk. 
1) a betűméret alkalmazásának relevanciája 
- célcsoport látásélességének kérdése 

- szövegkiemelés gyengébb olvasási képesség esetén 

2) alak-háttér szövegértést támogató hatása 
 

 
A vizsgálati minta 

 
A vizsgálat mintájába 44 IKZ személy került be, akik családban vagy 

intézményben élnek. A minta tagjai önkényes mintavétellel 4 megyéből 
kerültek kiválasztásra.  

Település Létszám 
(fő) Fiú Lány 

Budapest 2 1 1 

Győr 6 2 4 

Komárom 3 2 1 

Kömlőd 15 7 8 

Miskolc 6 1 5 

Tata 12 6 6 

Összesen (N) 44 19 25 
1. táblázat: A könnyen érthető kommunikáció 2 szabályának vizsgálatában résztvevő 

személyek település szerinti és nemi megoszlása 

 
A vizsgálatban IKZ személyek vettek részt eltérő és kombinált 

szakértői diagnózissal (pl. BNO F70, F71, F72, F84). A vizsgált személyek 
nem rendelkeztek a szindrómák esetében érzékszervi sérüléssel. A 
résztvevők széles korcsoportonkénti eloszlást mutattak. 15 év alatt 16 fő, 
15-20 év között 6 fő, 20-30 között 13 fő, 31-80 között 3 fő. 6 fő esetében 
nincs adat a felnőttkorú résztvevők pontos életkoráról. A széles korcsoport 
reprezentatív eredmény megfogalmazását nem teszi lehetővé, viszont 
tendenciákra felhívhatja a figyelmet az eltérő korosztályok szerint.  
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A vizsgálat tesztanyaga 

 
Mind a betűméret, mind az alak- háttér szabály vizsgálatához a 

könnyen érthető kommunikáció tartalmi és további formai szabályait követő 
tesztmondatokat dolgoztunk ki. A betűméret és az alak-háttér könnyen 
érthető kommunikációs szabályát követő szövegek képezték a 
kontrollszöveget. A nagyobb betűméret alkalmazására vonatkozó szabályt 
témájában azonos mondatokat tartalmazó 3 különböző betűméretben 
készült szöveggel vizsgáltuk. A szövegek 10-es, 12-es, 14-es betűmérettel 
készítettük és 5 mondatot tartalmaztak.  

 

10-es 

betűméret 

Süt a nap. 
Reggel felkeltem.  

Vásároltam egy málnát. 
Elmentem egy esküvőre. 
Ittam pezsgőt. 

12-es 

betűméret 

Esik az eső. 
Délben ebédeltem. 
Vásároltam egy körtét. 
Elmentem egy színházba. 
Ettem szendvicset. 

14-es 
betűméret 

Fúj a szél. 
Este tornáztam. 
Vásároltam egy céklát. 
Elmentem egy orvoshoz. 

Ittam egy kakaót. 
2. táblázat: A könnyen érthető kommunikáció betűmérettel kapcsolatos szabályának 

vizsgálati anyaga 

 

Az alak – háttér vizsgálat esetében is 5, témájában azonos mondat 
került fekete betűvel fehér alapra, illetve fehér betűvel fekete alapra. Ebben 
az esetben is mértük az olvasási sebességet és a szövegértést.  

 

fekete alak- fehér 
háttér 

Süt a nap. 
Elmentem az orvoshoz. 

Az orvos megvizsgálta a szemem. 
Az orvos felírt szemüveget. 
2 könyvet olvastam szemüveggel. 

fehér alak- fekete 

háttér 

Esik az eső. 
Elmentem az orvoshoz. 

Az orvos megvizsgálta a 
torkomat. 
Az orvos gyógyszert írt fel. 
3 tablettát eszek minden nap. 

3. táblázat: A könnyen érthető kommunikáció alak-háttérrel kapcsolatos szabályának 
vizsgálati anyaga 
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A vizsgálat menete és eredményei 
 
A vizsgálatban a tesztfeladatok print A/4-es formátumban kerültek 

bemutatásra a résztvevőknek különböző sorrendben a rátanulás 
kiküszöbölése érdekében. A résztvevők együttműködését a velük dolgozó 
szakemberek támogatták. A könnyen érthető kommunikáció területén 
Magyarországon első vizsgálat szakmai támogatását és a vizsgálatok 
felvételét végezte Kavaleczné Kovács Orsolya a Szimbiózis Alapítványtól, 
Tóth Jánosné elnök és Éri Klaudia az ÉSSE szervezettől, Banai Éva Szidónia, 
Mógor Márta, Csics Buga Mariann, Ungi Ilona a Komárom-Esztergom Megyei 

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
részéről és a szerzők. A vizsgálat eredményeit Excel táblázatban rögzítették 
a vizsgálatban résztvevő szakemberek. Végül Suatagi Gábornak 
köszönhetően elkészült a statisztikai elemzés. 

 

Az egyes betűméretek olvasási sebessége és megértése közötti különbséget 
több módszerrel is vizsgáltuk. A klasszikus és leggyakrabban használt eszköz 
az ismételt mintás szóráselemzés (repeated measures ANOVA, ld. Huitema 
2011:56). Mind az olvasási sebességben, mind a helyesen megértett 
szövegek számában parányi eltérések voltak az egyes betűméreteknél 
tapasztalt átlagokban, nem meglepő, hogy egyik esetben sem szignifikáns a 
különbség (sem összességében, sem a páronkénti összehasonlításokban).  
 

 olvasási idő megértés 

betűméret 10p 12p 14p 10p 12p 14p 

átlag 13,3 13,1 12,7 4,50 4,37 4,29 

szórás 11,1 11,4 10,7 0,86 0,94 1,21 

szignifikanciaszint 0,745 0,200 

4. táblázat: az olvasási idő (mp) és a megértés (az 5 mondathoz helyesen társított képek 
száma) a betűméret függvényében 

 

A fent leírttal azonos módon elemeztük az alak-háttér kombináció hatását is, 
és ugyancsak lényegében egyformának bizonyult mind olvasási idő, mind 
érthetőség szempontjából a megszokott (világos alapon sötét betűk), illetve 
az inverz (sötét alapon világos betűk) elrendezés (bár érdemes hozzátenni, 
hogy ha gyakorlatilag nem is különböznek az átlagidők, statisztikai 
értelemben a szokásos 5%-os szignifikanciaszintet az összehasonlítás éppen 
alulmúlja, tehát szignifikánsan gyorsabban olvashatónak tekinthető a nem 
megszokott, sötét hátterű szöveg).  
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  olvasási idő megértés 

alak-háttér világos 
háttér 

sötét 
háttér 

világos 
háttér 

sötét 
háttér 

átlag 18,0 16,6 4,03 3,97 

szórás 14,9 13,6 1,15 1,33 

szignifikanciaszint 0,049 0,676 

5. táblázat: az olvasási idő (mp) és a megértés (az 5 mondathoz helyesen társított képek 
száma) az alak-háttér függvényében 

 

Az objektív szignifikanciapróba mellett a vizsgálatban résztvevők szubjektív 
értékelésére is kíváncsiak voltunk. Vagyis lehetséges-e, hogy az egyes 

betűméreteket vagy háttérelrendezéseket könnyebben, komfortosabban 
olvashatónak ítélik. A begyűjtött adatok alapján (ld. 6. táblázat) a szubjektív 
értékelések terén sincs eltérés sem a betűméret, sem a háttér tekintetében. 
 

 betűméret alak-háttér 
legkönnyebben 
olvasható 

10p 
12

p 

14

p 

mindeg

y 

világo
s 

söt
ét 

mindeg

y 

választók száma 9 5 14 9 16 16 5 

szignifikanciaszint 0,113 1,000 

6. táblázat: a megkérdezettek által jobban olvashatónak értékelt betűméret, illetve 
elrendezés 

 
Az egyes betűméretek olvashatóságának szubjektív megítélése 

ugyanakkor élesen szemben áll az objektív adatokkal. A három betűméret 
vizsgálatának objektív eredménye közel azonos volt mind az olvasási 
sebesség, mind a megértés tekintetében. A szubjektív válaszok alapján a 12-
es betűméret volt a legnehezebben olvasható. Mindenképpen számolnunk 
kell esetlegesen a Hawthorne-hatással, amelyet egy következő nagyobb 
elemszámú vizsgálatnál figyelembe kell venni.  

Az elvégzett elemzések egyértelműen igazolják, hogy a betűméret és 
a szövegalak nem befolyásolja a megértést. Érdemes az ismételt mintás 
szóráselemzés mellett más módszerekkel is elemezni a kapott 
eredményeket, mivel a szóráselemzés alkalmazhatóságának szigorú 
előfeltétele a vizsgált jelenségek normális eloszlása és egyenlő szórása. 

Márpedig az olvasási idő az elvégzett Shapiro-Wilks-próba (ld. Thode 2002: 
27) szerint egyik betűméretnél sem követ normáleloszlást az 
alapsokaságban (W=0,577, p <0,001). A normalitástól eltérés szembeszökő 
az orsódiagramokon (ld. 1. ábra)  
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1. ábra: az olvasási idő eloszlása az egyes betűméreteknél 

 

A narancssárga „orsók” az egyes megfigyelésekre illesztett simított 
tapasztalati sűrűségfüggvényeket mutatják: normáleloszlás esetén az orsók 
„hasa”, legkövérebb része az átlagértéknél kellene legyen, és az orsóknak 
ettől fölfelé és lefelé is szimmetrikusan egyre keskenyedniük kellene, 
gyakorlatilag egy tükrözött haranggörbét kellene leírniuk. Jól láthatóan a 
normalitást messze meghaladó számban voltak hosszú olvasási időt 
produkáló személyek, és mivel a függőleges tengelyen logaritmált skálát 
használtunk (azért, hogy a magasabb értékek is ráférjenek egy oldalra), az 
olvasási képességek eloszlása még lognormálisnak sem tekinthető, azaz 
skálatranszformáció alkalmazásával sem biztosítható az ANOVA-elemzés 
feltétele. 

Alternatív elemzési eszközként nemparaméteres eljárást 
alkalmaztunk. Az elvégzett Friedman-próba eredményeként ugyanakkor 
ismét az bizonyosodott be, hogy sem az egyes betűméretek, sem az egyes 
alakváltozatok nem befolyásolják az olvasási sebességet és a megértést 
(helytakarékosságból csak a betűméretek olvasási sebességére vonatkozó 
részszámításokat közöljük – S = 2,47, p = 0,29 –, de mindhárom további 
elemzésnél messze szignifikanciahatáron túli valószínűségeket kaptunk az 
elsőfajú hibára).  

A Page-próba (ld. Hollander et al 2014: 304) is azt igazolta, hogy a 4 
vizsgált témában sehol nincs szignifikáns különbség (ezúttal is csak a 
betűméret/olvasási idő kísérlet kapcsán adjuk meg a részeredményeket: L = 
539, p = 0,123, annyi megjegyzéssel, hogy miután az alak-háttér 
vizsgálatban csak 2 alternatíva van, itt a Page-próba megegyezik az egyoldali 
előjelpróbával, vö. Hollander et al 2014: 307).  

Korszerű elemzési eszközként az Agresti-Pendergast-próbát (ld. Wilcox 
2011:407) is elvégeztük. A rangszámok átlaga az olvasási idő esetében a 
10-es betűméretre 69-nek, a 12-es méretnél 68-nak, a 14-esnél 63-nak 

adódott, a próbához tartozó szignifikanciaszint 0,298, azaz immáron a 
negyedik eljárás is arra a következtetésre jutott, hogy a 3 eredmény között 
nincsen szignifikáns különbség (és ugyanez érvényes a másik három 
lehetséges összehasonlításra, azaz az egyes betűméretek értése, és az 
alak/háttér kísérlet olvasási ideje és értése esetében is). 
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Összegzés és következtetés 

 
A könnyen érthető kommunikáció jelen vizsgálati eredménye alapján 

nincs szignifikáns különbség az eltérő betűméret és alak- háttér változatok 
között.  

Az eredmények alapján, a sötét felületen világos betű is alkalmazható 
hasonlatosan az online közösségi felületek új hír felületeihez vagy a 
weboldalakon egyre többször megtalálható formához. Az olvasási sebesség 
és a szövegértés alapján nem releváns a 14-es betűméret alkalmazása a 44 
fő esetében.  

Az eredmények alapján a vizsgált 2 szabály a résztvevők körében nem 
állta meg a helyét, mint a könnyen érthető kommunikáció 
szabályrendszerének tagja.  

A fenti eredmények tükrében érdemes a vizsgálatot nagy mintán 
megismételni, illetve folytatni a könnyen érthető kommunikáció 
alkalmazását meghatározó szabályok felmérését a valódi olvasási 
képességet támogató hatásával kapcsolatosan. Továbbá a kutatás iránya 
bővíthető a digitális kommunikáció hatására történő módosítások 
előkészítésével.  
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Külföldi tapasztalatok implementációja lakóotthonainkban 
 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Általános 
Gyógypedagógiai Intézet, 

Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány 
 

Regényi Enikő Mária, eniko.regenyi@barczi.elte.hu  
 

Az értelmi fogyatékos emberek önrendelkező életének támogatása a hazai 
szakpolitikák egyik legfontosabb célkitűzése napjainkban. Ebben az 
előadásban egy dán-magyar-erdélyi partnerségben megvalósuló Erasmus+ 
program első tapasztalatairól számolunk be, amellyel a szakterületen 
használható ígéretes gyakorlatok körét kívánjuk bővíteni 
 

1. A projektről 
„2018. október 1-jén az Erasmus+ program keretében 2018-1-HU01-

KA202-047724, "Exchange of good practices and experiences in 
relation to the everyday rehabilitation of people with high support 

needs" számmal és címmel együttműködési projekt indult a Mohács-Kölked 
Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona vezetésével. A projektben 
partnerként részt vesz még a Viborgi Önkormányzat (DK), a Közép-Dánia 
Régió (DK), az Alsterdorf Egyesület (Nagyvárad, RO), a Szellemi Sérült 
Testvéreinkért Alapítvány Budapestről és a Tovább Élni Egyesület Perbálról. 
 

1.1. A projekt célja a lakóotthonokban, lakócentrumokban, illetve támogatott 
lakhatásban élő értelmi fogyatékos és/vagy pszichoszociális 
fogyatékossággal élő magas támogatási szükségletű személyek hétköznapi 
rehabilitációjával foglalkozó munkatársak tapasztalatcseréje és képzése, 
hozzájárulva ezzel a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezmény megvalósításához. 
 

1.2. A projekt során a magyar és román szervezetek munkatársai két dániai 
tanulmányúton, illetve két képzésen vettek részt. Olyan gyakorlati tudást és 
tapasztalatokat szereztek az elmúlt hónapok során, melyeket már azonnal, 
a mindennapi munkájukban hasznosítani tudnak. A tanulmányutak során a 
legmodernebb dániai intézményekbe látogattak el, különböző 
lakóotthonokat, foglalkoztatókat, közösségi szolgáltatásokat 
tanulmányoztak. Megismerkedtek a rendkívül hatékony munkaszervezéssel, 
az ottani kollégák feladataival és munkakörülményeivel. A gyakorlatban 
alkalmazott pedagógiai módszerek és eszközök mellett megismerték az ezek 
mögött álló elméletet, világnézetet és emberszemléletet, melyek nagy 

hatással voltak a résztvevőkre. 
 

Mély benyomást tett a magyar és román kollégákra a rehabilitációs 
szemlélet, a munkatársak törekvése és szisztematikus pedagógiai munkája 
annak érdekében, hogy a – szinte – egész életüket intézményben töltő 
kliensek (vagy ahogy a dánok hívják őket: polgárok) is folyamatos 

mailto:eniko.regenyi@barczi.elte.hu
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fejlesztésben részesüljenek, és minél önállóbbak legyenek. Az önrendelkezés 
magas foka, az értelmes és hasznos mindennapi tevékenységek 
megszervezése, a különböző intézménytípusok és szolgáltatások közötti 
folyamatos kapcsolat, egyeztetés és átjárási lehetőség is fontos tapasztalat 
volt. 

A tanfolyamok Magyarországon zajlottak, így a magyar és román 
partnerek egymás munkáját és intézményeit is megismerhették. A 
képzéseken olyan specifikus témák kerültek terítékre, mint a 
kockázatelemzés, a konfliktuskezelés, az agresszív és önsértő magatartás 
megelőzése, a szolgáltatásszervezés, a lakók napi- és hetirendjének 
megszervezése vagy a szakember – kliens kapcsolat. Konkrét hazai és 
külföldi esetleírások elemzése során a kollégáknak arra is lehetősége nyílt, 
hogy mindennapi szakmai kihívásaikat megoszthassák a többiekkel.” 
(https://tovabbelni.hu/erasmus/) 

 
 

2. Az Alapítványról  
 

2.1. A Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítványt 1992-ben értelmi és 
halmozottan sérült gyermekek szülei és szakemberek hozták létre. 1998 óta 
működik kiemelten közhasznú szervezetként. 
 
2.2. Célunk az értelmileg akadályozott fiatalok szociális és kulturális 
helyzetét a nem fogyatékos ember életkörülményeinek szintjére emelni 
különböző fejlesztések (egyéni-, csoportos és közösség-) és szolgáltatások 
(lakhatási-, nappali-, foglalkoztatási-, szabadidős és családi) által. 
 

2.3. Alapelveink  
 a lakó Ember, ugyanolyan igényekkel, bár eltérő képességekkel 
 munkánk sikerességének végső mutatója: hogyan érzi magát 

szolgáltatásinkban 

 saját személyiségünkkel dolgozunk 
 aki, amit meg tud tenni, tegye is meg 

 a szabályok/korlátok/fegyelem biztonságot adnak 

 tevékenységeinket keresztény szellemben, a helyi közösségbe 
tagozódva végezzük 

 
Közösségünkhöz jelenleg 56 értelmileg akadályozott és halmozottan 

sérült fiatal és idős felnőtt, valamint hozzátartozóik tartozik. Életkoruk 16 – 
80 év.  
 
2.4. Szolgáltatásaink, tevékenységeink 

 1993 óta É.N.O. fenntartása, nappali ellátás biztosítása húsz fő 
részére, ellátási szerződés keretében a XI. ker. Önkormányzattal 

 az É.N.O.–ba nem járó fiataloknak kéthetenként klubdélután 
szervezése (hitélet, közös ünneplés, készségfejlesztő foglalkozások, 
beszélgetések stb) 

 közös kirándulások megszervezése  

https://tovabbelni.hu/erasmus/
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 közös nyaralás júliusban 2x2 hét, hetente 20 sérült és 12-15 közép- 

és főiskolás önkéntes fiatal együtt nyaralása 
 Szent Mihály Otthon működtetése a XI. ker. Derzsi u. 4. szám alatt, 

2001 óta 10 fő részére 

 Szent Márton Otthon működtetése a XXII. ker. Mező u.51.szám 
alatt, 2007 óta 10 fő részére 

 foglalkoztató műhely kialakítása 2017 óta 
 szakembereink képzése, konferenciákon részvétel, szakmai 

gyakorlat vezetése 
 önkéntes segítők toborzása, felkészítése, közösségi szolgálat 

 
Az Alapítvány állami és egyházi támogatásokból, pályázatokból és 

magánadományokból tartja fenn, illetve működteti projektjeit. (Szellemi 
Sérült Testvéreinkért Alapítvány, 1992) 

A projekt során két eszközt vezettünk be és kezdtünk el aktívan 
kipróbálni, használni lakóotthonaink napi működésében. A képességek 
és/vagy erőforrások virágát, amely a személy - akár kihívást jelentő - 
viselkedése mögötti képességstruktúra leírását szolgálja, valamint az 
agresszív viselkedés megelőzését pedagógiai módszerekkel segítő és 
előrejelző „hőmérőt”.   
 

 
1. ábra: Képesség virág 
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1. ábra: Hőmérő 

 

 

3. Tapasztalataink 

 
3.1 „Képesség virág” – mindkét lakóotthonban minden lakóról elkészült, 
először a munkatársak teamjeiben, majd a lakókkal közösen 

 segíti és generálja a fókuszváltást a problémát okozó viselkedésről az 
erőforrásra 

 kibomlik, hogy milyen sok mindent is tud a lakó, amit a napi rutinban 
elfelejtünk, nem gondolunk, nem aknázunk ki 

 a segítőnek nehézséget, kihívást jelentő viselkedés puszta kimondása 
és leírása már csökkenti a stressz és könnyít a hétköznapokon 

 új kolléga belépésekor a kitöltés, hozzászólás az ismerethiány miatt 
nehézkes, de a megismerés függvényében bővül a „ismert” 
képességek köre 

 teamben jó csinálni, mert összecsiszol, közös nyelvet teremt, a 
sokszínű előképzettségnek és személyiségnek egységes keretet ad 
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 kollégákról kitöltve és velük megosztva lehet visszajelző- és 
csapatépítő eszköz is; egyéni elvárásokat, feladatokat, terveket feltáró 
beszélgetések, stratégiák kiindulási pontja 

 

3.2. „Hőmérő” – jelenleg 2 főnél van aktív használatban, de első változatban 
(mini-teamek készítették, egységesítés és a lakók visszajelzése még 
folyamatban) mindenkié elkészült 

 hasznos összefésülni a képességvirággal, pl milyen kommunikációs 
szint, -eszköz, -megoldás stb. a hatékony 

 egyes szintek nem egységesek elsőre, különböző kollégák máshogyan 
látják (máshogyan súlyozzák a problémát és más viselkedés jelenti 
számukra a nagyobb kihívást) – tapasztalat szerint 3 – 4 team ülésen 
egységesedik és válik protokollá 

 protokoll és egységes álláspont, reakciók biztonságot adnak a lakóknak 
is és a kollégáknak is – pl. kevésbé „ugrik”, kontrollál egy-egy 
helyzetben, nyugodtabban van jelen, ezzel mindenki stressz-szintje 

alacsonyabb 
 lakóval megosztva, „egyeztetve”, visszajelzését kérve nagyobb 

kompetencia érzést ad saját élete felett, felnőtt-szerepet erősíti, saját 
viselkedésének és reakcióinak tudatosítását támogatja 

 átgondolás és kikristályosodás után ötleteket generál a napi struktúra 
és rutin átalakítására, ami csökkent(het)i a feszültséget, feszültséget 
okozó helyzetek kialakulását, pl asztalok elhelyezése közös étkezések 
során (nem egyben, hanem különálló rendszerben, ha a lakók jelzik, 
igénylik) 

 lakóknak segít reflektálni a lakótársak és a segítő állapotaira is, pl.: 
„igyál egy kávét, hogy a zöldbe kerülj”, „XY a narancsban volt, de én 
a zöldben maradtam, miközben XY-nak a beszélgetés segített 
visszatérni a zöldbe” 

 újabb kérdéseket vet fel és tudatosabb jelenlétre serkent, pl.: ha a lakó 
saját maga nem kérte a narancshoz tartozó eseti gyógyszerét és utána 
megnyugodott, noha előtte semelyik szint nem „használt”, akkor 
működött vagy sem az eszköz, esetleg nem jól alkalmaztam a 
szinteket? 

 
 

4. Konklúzió 
 

Összegzésként elmondható, hogy a projektben való részvétel segített 
szakmailag még tudatosabb és fókuszáltabb napi működést kialakítani és 
megerősítette az egységes, partnerségen alapuló szemléletet és 
kapcsolatokat. 
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“Engedd, hogy győzzek; de ha nem győzhetek, hadd küzdjek 
bátran!” 

 

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség Kölyök Sportoló Programja 

 
Lentner Nóra 

 
 

Bevezetés 
 

2019 márciusában közel 100 fős delegáció képviselte hazánkat Abu 
Dhabiban a Speciális Olimpia nyári Világjátékain. A magyar sportolók 
kimagasló eredményeket értek el, sok éremmel és élménnyel tértek haza. A 
Kölyök Sportoló program a Speciális Olimpia mozgalom egyik programja, 
mely kaput nyit az óvodás korú, értelmi fogyatékos gyermekek és családjuk 
számára a sport felé. A Kölyök Sportoló programon keresztül kerülnek be a 
kis sportolók a szövetség életébe, és remélhetőleg belőlük lesznek a 
következő bajnokok, aki a világ távoli tájain képviselhetik Magyarországot. 

 

 
Speciális Olimpia Mozgalom 

 
Hazai és nemzetközi szinten is kevés olyan mozgalmat, alapítványi 

találunk, mely értelmi fogyatékos személyek sportolásának biztosítására, 
versenyeztetésére hivatott. Az idén 50 éves mozgalom „küldetésének tekinti, 
hogy egész éven át sportoktatást és versenyeket biztosítson- az olimpiai 
sportágak változatosságával- minden értelmi fogyatékos gyermek és felnőtt 
részére, folyamatosan megadva ezzel a lehetőséget arra, hogy fejlesszék 
fizikai erőnlétüket, bizonyítsák bátorságukat. A mozgalom célja, hogy az 
értelmi fogyatékosoknak örömet szerezzen, s közös élményeket nyújtson a 
családtagokkal, nevelőkkel, a Speciális Olimpia más sportolóival és a 
társadalommal egyaránt.” (Special Olympics Hungary, 1988) A szövetség 
alapelve, hogy az értelmi fogyatékos személyek, megfelelő támogatással, 
örömmel tanulnak, profitálnak az egyéni- és csapatsportokban való 
részvételből. A mozgalom versenyei azonos képességű személyek között 
serkentő hatással bírnak a teljesítményekre, valamint a családi, és 
társadalmi életet is színesítik, gazdagítják, ezáltal elősegítik az egyenlőség, 
elismerés kialakulását. (Osváth, 1989) A Speciális Olimpia célja, sajátságos 
díjazással ösztönözni a teljesítményre sportolóit, mely a divízió-elmélet 
formájában valósul meg, a divízonálás teszi lehetővé, hogy nem életkori, 
hanem képességek szerinti csoportokban mérjék össze erejüket a sportolók. 
(Regényi-Virányi-Jády, 2017) 

A Speciális Olimpia versenyzői, így az utánpótlás programban részt 
vevők is az értelmi fogyatékos személyes csoportjába tartoznak. (Regényi-
Virányi-Jády, 2017) A hazai programban jelenleg értelmileg akadályozott 
tanulók, és még pontos besorolást nem kapott óvodások szerepelnek, a 
cikkben átfogóan az értelmi fogyatékosság meghatározás szerepel majd a 
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későbbiekben. Lehatárolva az egyéb meghatározásoktól, mint a mai, hazai 
gyógypedagógiában használatos intellektuális képességzavar, a Speciális 
Olimpia Mozgalom által használt terminológiát (Osváth, 1993), az értelmileg 
fogyatékos személy kifejezést használom a populáció megnevezésére. A 
nemzetközi terminusok szerint Kölyök Sportoló program egészen kiskortól, 
2-3 éves kortól 8 éves korig foglalkozik értelmi fogyatékos gyermekekkel és 
családjaikkal (Young Athletes, 2016) A hazai gyakorlatban azonban 
óvodáskorú és alsó tagozatos gyermekek vesznek részt a foglalkozásokon 10 
éves korig.  

 

 
Kölyök Sportoló Program 

 
A Speciális Olimpia Mozgalom szabályzatában az szerepel, hogy „a 

speciális versenyeken részt vehet minden értelmi fogyatékos, aki nyolcadik 
életévét betöltötte, tekintet nélkül a károsodásának súlyosságára.” (Osváth, 
1993, p.29.) 

Lengyel Lajos, az MSOSZ elnöke hozzátette: (MSOSZ, 2016 p.3.) “Az 
utánpótlásbázis megteremtésének egyik alapfeltétele, hiszen a kettő éves 
kortól nyolc éves korig ilyen játékos sportfoglalkozásokat vezetünk be 
iskolákban, sportegyesületekben, és mi azt várjuk, hogy azok a fiatalok, akik 
elsősorban szülői háttérrel rendelkeznek, minél többen kapcsolódjanak be 
ebbe a programba és később pedig a speciális olimpia versenyrendszerébe.” 

Az eredetileg, angol nyelven Young Athletes nevű projekt, értelmileg 
akadályozott és ép gyermekek („children with and without intellectual 

disabilities”) számára készített program. Fő célja, a mozgás, a különböző 
sportágak megismertetése és megszerettetése a Kölyök Sportolókkal. 
Szabadidős tevékenységet kínál a gyermekeknek, pedagógusaiknak, 
családjaiknak és az önkénteseknek, valamint irány mutat a Speciális Olimpia 
közössége felé a kisgyermekes szülőknek. (Special Olympics Young Athletes- 
Aktivity Guide- 2017 p.4.) 

A program módszertani útmutatójában a Kölyök Sport alábbi céljait, 
előnyeit fogalmazzák meg a szerzők: 

 Motoros képességek: Az eredeti elképzelés szerint 8 hetes intenzív 
tréning során 

 vesznek részt a gyermekek a Young Athletes programban, mely során 

 mozgásfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. Hazánkban ez más 
módon valósul meg, melyet egy később bekezdés tárgyal 
részletesebben. 

  Szociális, - érzelmi, - és tanulási képességek: A program nem csupán 
a motoros, 

o hanem egyéb érzelmi és kognitív képességekre is pozitív 
hatással van. 

 

 Várakozások: A nemzetközi kutatások eredményei alapján a szülők, 
családok arról számolnak be, hogy a programhoz való csatlakozás 
segítette őket a gyermekük jövőjére vonatkozó aggályaik 
csökkentésében. 
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 Sportéletre felkészülés: A Kölyök Sportoló program foglalkozásain a 
gyermekek olyan alapvető és speciális mozgásképességeket és 
készségeket sajátítanak el, amik lehetővé teszik idősebb korukban a 
sportág-specifikus edzéseken való sikeres részvételt. 

 Elfogadás: A Kölyök Sportoló program inkluzív szemléletű, egyik fő 
célja, hogy az értelmi fogyatékos és ép gyermekek közös játékából 
mindketten gazdagodjanak. A közös mozgáson a gyermekek jobban 
megértik és elfogadják egymást. (Special Olympics Young Athletes- 

Aktivity Guide- 2017 p.5.) 
 

 
A hazai program 

 
A magyar gyakorlatba 2015-be került be a program a Magyar Speciális 

Olimpia elnökségének javaslatára. Először egy csoporttal, a budapesti 
Csalogány Intézményben indultak meg a foglalkozások, majd a 
bemutatóknak, előadásoknak, népszerűsítő videóknak köszönhetően évente 
1-2 óvoda, iskola csatlakozott a programhoz. A 2019/2020-as tanévben 10 
speciális intézményben indítanak az edzéseket, rendezvényeinken pedig 
többségi gyermekek egyre növekvő létszámmal, közel 1/3-os arányban 
szerepelnek. Jelenleg 9 gyógypedagógus, 5 gyógypedagógiai asszisztens, 1 
fő gyógypedagógus hallgató önkéntesként foglalkozik az összesen közel 50 
gyermekkel, heti rendszerességgel a 6 budapesti és 4 vidéki intézményben.  
 
 

A Kölyök Sportoló program és a gyógypedagógia kapcsolata 
 

A nemzetközi alapeszme a Young Athletes programon belül 3 
lehetőséget kínál: 

A) „Iskolai modell” /School model/: Az iskolai modellben a Kölyök 
Sportoló program óvodai vagy iskolai keretek között, pedagógusok, 
gyógypedagógusok, testnevelők, vagy edzők által, heti 1-3 órában 
valósul meg. (Special Olympics Young Athletes- Aktivity Guide- 2017 

p.64. ) Ez a modell működik a hazai gyakorlatban is. 
B) „Közösségi modell” /Community model/: A közösségi modellben a 
Kölyök Sportoló foglalkozásokat önkéntes edzők tartják, a 
foglalkozásokon a szülők, testvérek, barátok is részt vesznek. Ezek a 
szabadidős délutáni/hétvégi foglalkozások jó lehetőséget teremtenek 
az egymást támogató, motiváló közösség, családi fórumok 
kialakulására. (Special Olympics Young Athletes- Aktivity Guide- 2017 

p.74. ) 
C) „Otthoni modell” /Home model/: Az előző két modell kiegészítésére 
a program lehetőséget teremt otthoni gyakorlásra is, segítséget, 
praktikus tippeket nyújt az ötlettárral a szülők számára az otthoni 
mozgásfejlesztésre. Az ajánló kulcsfontosságúnak tartja a szülők, 
testvérek, nagyszülők aktív részvételét, a gyakorlatgyűjteménnyel, 
otthon megvalósítható ötletekkel eszközt ad a kezükbe, mellyel nem 
csak kompetensnek, kreatívnak érezhetik magukat, hanem a 
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gyermekkel együtt játékként, élményként foghatják fel a közös 
mozgást. (Special Olympics Young Athletes- Aktivity Guide- 2017 p.82-
83. ) 

Magyarországon a tágabb értelemben vett gyógypedagógiai fejlesztés 
keretein belül valósul meg a Speciális Olimpia Kölyök Sportoló programja, 
mely a sportéletre való felkészítéssel, utánpótlás-neveléssel foglalkozik. A 
program korai fejlesztő központokban csoportos mozgásfejlesztés 
formájában, speciális, értelmileg akadályozott gyermekeket foglalkoztató 
óvodákban kiscsoportos tornaként, speciális iskolákban pedig a 
mozgásnevelés vagy habilitációs/rehabilitációs órák terhére zajlik, egyelőre 
10 hazai intézményben.  

Célkitűzésünk, hogy integráltan tarthassuk edzéseinket, valamint a 
családok aktív részvételére is számítunk, viszont sikerként könyvelhető el, 
hogy a Kölyök Sportoló napokon, illetve a versenyeken már többségi 
gyermekek, és a családok is rendszeresen csatlakoznak versenyzőinkhez. 
Mivel a hazai foglalkozások gyógypedagógusok által, gyógypedagógiai 
intézményekben, a Speciális Olimpia versenyei során pedig értelmileg 
akadályozott sportolók mérik össze erejüket, így a hazai program teljes 
mértében gyógypedagógiai szemléletű, strukturáltabb, fejlesztés-orientált és 
a terápiás megközelítést foglalja magában, a nemzetközi példákkal 
ellentétben. Más országokban, például Írországban, vagy Afrikában (Clarke, 
2017) civil személyek, testnevelők, önkéntesek tartják az foglalkozásokat 
(„Közösségi modell), ezért nem jellemző a tudatos, szakmailag felépített, a 
mozgás fejlesztési területeinek, céljainak szakmai megfogalmazása. Nálunk 
a sportra való felkészítés, a sport szemléletű tervezés helyett a 
gyógypedagógiai, pedagógiai alapelvek dominálnak, fokozott a figyelem a 
kontraindikációkra, fejlődési szakaszokra, tudatos és felépített tanmenetre. 
 
 

Módszertan, alapelvek 
 

A Kölyök Sportoló Program legkiemelkedőbb célja, hogy az értelmileg 
akadályozott kisgyermekek és családjaik is megismerkedhessenek a 
Speciális Olimpia világával, már egész kis korban is sport-szemléletű 
mozgásfejlesztésen vegyenek részt. (Special Olympics Young Athletes- 
Aktivity Guide- 2017 p.4..)  

Ezeken a foglalkozásokon, - épp úgy, mint bármely más kiscsoportos 
mozgásfejlesztésen nem beszélhetünk tisztán mozgásos készségek 
fejlesztésről, hiszen a kognitív képességekre, mint például a figyelem, a 
szociális készségekre, kommunikációs készségekre egyaránt szükség van. A 
gyermekek fejlődnek alapmozgásaikban, de gyakorolják a kivárást, türelmet, 
egymásnak szurkolást, valamint különböző kommunikációs eszközöket 
használnak. A program alapelvét alátámasztja számos szakirodalmi 
meghatározás, melyek szerint, a mozgáson keresztül az összes készséget 
hatékonyan fejleszthetjük, a mozgás megfelelő motivációs bázist nyújt az 
egyéb területek megalapozására. (MSOSZ, 2016) 

A nemzetközi szövetség, valamint a program módszertani ajánlásai 
leginkább szemléletet, eszmét határoznak meg. Játékgyűjtemény, ötlettár 
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segíti a foglalkozást vezetőket a tervezésben, de ezek csupán a szemléletet 
adják, ajánlást kínálnak a foglalkozások felépítéséhez.  A módszertani 
füzetek számos eszközt, azok képekkel illusztrált változatos használati 
javaslatát mutatják be. (Special Olympics Young Athletes- Aktivity Guide- 

2017 p.10-11.) 
A program kifejezett eszközparkot sem ír elő, bármely országban 

beszerezhető, vagy egyszerűen helyettesíthető, alapvető - a testnevelés 
vagy mozgásnevelés órákon is használteszközökre ad javaslatot. Ilyen 
eszközök például: labdák, babzsákok, rudak, bóják, karikák, kendők stb. 
(Special Olympics Young Athletes- Aktivity Guide- 2017 p.10-11.) 

A hazai gyakorlatban ezeket az eszközöket a nemzetközi szövetség 
támogatásával, illetve különböző pályázatoknak köszönhetően tudjuk 
beszerezni és kiosztani a csapatok között, valamint az intézmények 
eszközparkját használjuk a foglalkozásokon. 
 
 

Young Athletes- Motor Skills Assessment/Check list 
 

A SOEE- a Speciális Olimpia Európai Eurázsiai egysége készített egy 
kifejezetten a Kölyök Sportoló programban részt vevő ép és értelmi 
fogyatékos gyermekek mozgásos képességeinek felmérésére alkalmas 
eszközt. A felmérés célja, hogy a Kölyök Sportoló program megkezdése előtt, 
majd adott időközönként megállapítsuk a gyermekek mozgásállapotát, 
mérhető és követhető legyen a fejlődés. (Special Olympics- Young Athletes 
Motor Skills Assessment, 2017) Fontos kiemelni, hogy a Kölyök Sportoló 
Program célja többek között a különböző részképességek fejlesztésén túl, a 
családok támogatása, bevonása, közösség alkotás. (Special Olympics, 2017) 
E célkitűzések valósultak meg többek között annak köszönhetően, hogy a 
nemzetközi szervezettől kapott Young Athletes Motor Skills 

Assessment/Check list anyagát egy édesapa önkéntes munkával fordította 
magyar nyelvre, az eszköz magyarul a Kölyök Sportolófelmérő lap elnevezést 
kapta. Nem standardizált vizsgáló eljárásról beszélünk, nem lehet teszt, vagy 
skála, és mivel a gyermekek mozgásos képességeit, készségeit méri fel a 
program megkezdése előtt, majd a fejlesztési időszak végén, ezért a felmérő 
lap kifejezést választottuk. A gyógypedagógiai tevékenység kiegészítésére 
alkalmas felmérés nem igényel különleges eszközöket,  és az egyensúly, a 
járás, a futás, a ugrás, és a manipuláció területeit követi nyomon. 
 

 
Jövőkép  
 

Már több olyan leigazolt versenyzője van a Speciális Olimpia 
Szövetségnek, akik korábban a Kölyök Sportoló programban ismerkedtek 
meg a különböző szakágakkal, és ott derült ki, melyik lesz számukra a 
legmegfelelőbb sport. Szeretnénk, ha minél több óvodás, kisiskolás korú 
gyermek ismerkedhetne meg a sportágakkal, sportág-specifikus eszközökkel 
és mozgásokkal, megtalálva ezzel  a saját útját. A Kölyök Sportoló program 
rövid távú céljai között a szövetség és a program népszerűsítése, 



340 
 

intézmények és családok bevonása, valamint egy edzői továbbképzés 
szervezése szerepel. Szívesen látjuk önkéntesek, érdeklődő edzők és 
családok jelentkezését!  
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341 
 

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 
 

www.magye-1972.hu 
https://www.facebook.com/Magye1972/ 

 

Adóigazgatási szám: 19024251-1-42 
 

 Bankszámlaszám 
11707024-20094959-00000000  OTP Bank 

 BIC (SWIFT) kód 
OTPVHUHB 

 IBAN számlaszám 
HU 40117070242009495900000000 

 
 

Gyógypedagógiai Szemle 
A MAGYE szakmai folyóirata, megjelenik negyedévente. Lapszámai 
eérhetőek a MAGYE honlapján.  
Facebook oldala: https://www.facebook.com/gyogypedagogiaiszemle/  

 

 
 

A MAGYE 2019. évi Országos Szakmai Konferenciája  
 

A MAGYE létrehozásának gondolata a gyógypedagógusi szakmai 
közvéleményben született. Gondjainak, törekvéseinek megoldásához, a 
szakma továbbfejlesztéséhez egyik lehetőségként többen felismerték egy a 
fogyatékosságügy kérdéseivel átfogó módon foglalkozó, régebbi 
hagyományokban is gazdag, önálló nemzeti szervezet szükségességét. 

A létrejöttét követően olyan szakmai fórum szervezését 
kezdeményezte, ahol évente a gyógypedagógusok közösen gondolkodhattak 
az őket érintő kérdésekről, dilemmákról (idézet: www.magye-1972.hu)  

Az immáron 49. alkalommal megtartott 3 napos konferenciának a 

Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat és Tóparti Szakambulancia (2484 Gárdony, 
Tópart u. 17.) adott otthont. A konferencia kerettémája lehetővé tette, hogy 
a konferencia résztvevők megemlékezzenek - halálának 20 éves évfordulója 
alkalmából - dr. Göllesz Viktorról (1930.05.21.–1999.03.11.).  

 
 

http://www.magye-1972.hu/
https://www.facebook.com/Magye1972/
https://www.facebook.com/gyogypedagogiaiszemle/
http://www.magye-1972.hu/

