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1. Elméleti kontextus 

1.1. A participatív módszer elméleti háttere 

Jelen kutatásban a Magyarországon is egyedülálló participatív oktatási módszer gyakorlati 

megvalósítását, továbbfejlesztési lehetőségeit, korlátait térképezzük fel, amelynek az ötletét az 

először 2015/2016-os tanév során a gyógypedagógia alapképzésben kipróbált és azóta 

folyamatosan fejlesztett és alkalmazott inkluzív szeminárium inspirálta. Az inkluzív 

szemináriumok keretében participatív oktatók megélt tapasztalataikkal egészítik ki a nem 

fogyatékossággal élő oktatók szerzett tudását. Oktatóként és kutatóként releváns, hogy az 

inkluzív perspektívát tudományos módszertani alapokra helyezzük és ismertté tegyük a 

felsőoktatás területén. 

A fogyatékossággal élő emberek hangjai gyakran rejtve maradnak a tudományos világban, 

ezen belül az oktatásban is, pedig számos kutatás bizonyítja, hogy helyi tudásuk és megélt 

tapasztalataik olyan hozzáadott értéket képviselnek, amelyek kiegészíthetik a nem érintett 

szakemberek tudását, az eredmények érvényességét (French & Swain 2004). Ez különösen fontos 

lehet a gyógypedagógus képzésben, ahol a nem érintett oktató nem tudja helyettesíteni a 

fogyatékossággal élő személyek jelenlétét az oktatási folyamatban. 

A társadalomtudományi kutatásokban egyre népszerűbb részvételi paradigma jegyében 

is felértékelődik a tapasztalati tudás és az elmélet-gyakorlat összekapcsolása, amely alapján a 

mindennapokban hasznos tudás és változás létrehozása a cél (Csillag, 2016; Lajos, 2016) 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, amelyet Magyarország 

2007-ben ratifikált, számos kötelezettséget fogalmaz meg, a „Semmit rólunk nélkülünk” elv 

alapján. Az Egyezményben megfogalmazásra kerül, hogy a fogyatékossággal élő embereket 

tevékenyen be kell vonni az őket érintő kérdésekbe, amely mind az oktatásra, mind a kutatásra 

vonatkoznak. Az a szakmai közösség, amely a fogyatékosságtudományt képviseli több inkluzív 

kutatást vitt már véghez, amelyben fogyatékossággal élő emberek aktívan vettek részt. Az ELTE 

Neveléstudományi Doktori Iskola konzorciuma pályázata keretében egy metakutatásban már 

vizsgáltuk az inkluzív kutatási módszert (Heiszer, Katona, Schnellbach, Sándor, & Sikó, 2014). A 

Bécsi Egyetem gyakorlatán felbuzdulva (Koenig & Buchner 2009), kísérletet tettünk A 
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fogyatékosság és gyógypedagógiai történeti aspektusai c. tárgy inkluzív szemináriumi keretekben 

való megvalósítására. Azóta minden félévben ilyen módon valósul meg a tárgy, időközben pedig 

az Erasmus+ PODIUM (Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves) c. nemzetközi projektben 

is adaptáltuk a módszert. A módszerrel kapcsolatos előzetes tapasztalatokról a Magyar 

Gyógypedagógusok Egyesületének éves konferenciáján és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Kárpát-medencei Nyári Egyetemén is beszámoltunk.  

Jelenleg a BGGyK-n számos kurzus inkluzív szemináriumként működik, mellyel a 

csapatunk a Tempus Közalapítványnál Nemzetközi Felsőoktatás Fejlesztéséért Díjat nyert. Az 

inkluzív módszerrel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tapasztalatokat egy módszertani kötetben 

foglaltuk össze, amely 2019-ben meg is jelent Együtt oktatunk és kutatunk! Inkluzív megközelítés 

a felsőoktatásban címmel az NKP projekt jóvoltából (Katona, Cserti-Szauer, & Sándor 2019). A 

kötet célja egy módszertani kézikönyv létrehozása volt, amely a felsőoktatás keretei között 

participatív módszerrel dolgozók számára nyújt segédletet a magas minőségű, inkluzív szakmai 

munkához.  Továbbá célunk volt, hogy az ELTE BGGYK-n az elmúlt években összegyűjtött, a 

részvételi paradigmához kapcsolódó oktatási, kutatási tapasztalatokat hozzáférhetővé tegyük a 

kar, az egyetem és társegyetemek számára. A módszertani tapasztalatok összegzésével, a 

fogyatékossággal élő személyek és hivatásos oktatók részletes leírást találnak a participatív 

oktatáshoz és kutatáshoz szükséges személyiségjegyekről, előzetes tudásokról; a tervezéstől az 

értékelésig tartó folyamat valamennyi lépéséről, feladataikról és kompetencia-határaikról. A 

tanulmányokban számos jó gyakorlatot ismertetünk, konkrét kurzusok kapcsán végigvesszük, 

hogy milyen módon valósítjuk meg különféle témák esetén a módszertant, ezért erről most nem 

szólunk részletesen. 

Jelen kutatás ennek az elemző és szintetizáló munkának egy újabb állomása, melynek 

céljait, kérdéseit és módszertani megfontolásait a következő fejezetben ismertejük. 

1.2. Fogalommagyarázat 

Az alábbiakban kiemelünk és megmagyarázunk néhány fogalmat, amelyek a tanulmány további 

részében kulcsfontosságúak lesznek. 
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Hivatásos oktatónak nevezzük azokat az alapvetően nemfogyatékos oktatókat, akik elsődlegesen 

nem a saját élettörténetüket, hanem a tanult tudásukat hozzák be az egyetemi órákra. 

 

Participatív oktatónak nevezzük azokat a fogyatékossággal élő munkatársakat, akik elsődlegesen 

az élettörténetüket, élettapasztalatukat adják át az egyetemi órákon. Az együttműködés 

kezdetén általában nem rendelkeznek a fogyatékosságügyhöz közvetlenül kapcsolható tanult 

tudással. 

 

Inkluzív szeminárium minden olyan kurzus, amelyben hivatásos oktatók és participatív oktatók 

közösen, egyenrangú felekként oktatnak. 

 

Inkluzív/participatív módszertannak azt a megközelítést nevezzük, amelyben a projektmódszert, 

az IKT eszközök használatát és a participatív oktatók részvételét többoktatós modellben 

alkalmazzuk. 
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2. Módszertani kontextus 

2.1. Célok 

A kutatásban a Magyarországon is egyedülálló oktatási módszer gyakorlati megvalósítását, 

továbbfejlesztési lehetőségeit, korlátait térképezzük fel, amelynek az ötletét az először 

2015/2016-os tanév során a gyógypedagógia alapképzésben kipróbált és azóta folyamatosan 

fejlesztett és alkalmazott inkluzív szeminárium inspirálta. A kutatás célja, hogy az oktatási 

módszer tudományos alapjait gazdagítsuk, továbbfejlesszük, amely által legitimációra tehet szert 

a rendelkezésre álló elméletek bővítésével, a módszer alkalmazásának tudományos 

nyomonkövetésével. 

Jelen metakutatásunk célja, hogy tovább bővítse a participatív oktatásról szerzett 

előzetes tapasztalatainkat. Fontos számunkra, hogy azok az egyetemi oktatók, akik maguk is 

szeretnék a módszert a saját felsőoktatási gyakorlatukba beépíteni, még részletesebb útmutatást 

kapjanak a bevezetéshez és a lebonyolításhoz szükséges lépésekről. Célunk tehát, hogy a módszer 

adaptálhatóvá váljon más, elsősorban pedagógusokat és szociális szakembereket képző 

egyetemi karokon is, amihez szakmai stratégiai és módszertani ajánlások megfogalmazásával 

járulunk hozzá. 

A kutatás célkitűzése továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 

egyezmény implementációjának (2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről, 32. cikk 

1. (c)) elősegítése adatgyűjtéssel és elemzéssel, illetve participatív kutatási módszerek 

alkalmazásával a „Semmit rólunk nélkülünk” elv érvényesítése. 

2.2. A kutatás kérdései  

A kutatásunk fő kérdése, egy konkrét inkluzív szeminárium tapasztalataira fókuszálva az volt, 

hogy hogyan alkalmazzuk az inkluzív oktatási módszer a gyógypedagógusok képzésében? 

Alkérdéseink az alábbiak: 

● Milyen előnyöket, kihívásokat, lehetőségeket, korlátokat tapasztalatnak 

○ az oktatók? 
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○ a participatív oktatók? 

○ a hallgatók?  

● Milyen szinteken valósul meg az inkluzív módszertan? 

● Milyen szerepek definiálhatóak egy inkluzív oktatói csapatban? 

● A jelenleg participatív oktatásban részt vevő személyek milyen feltételeit látják a 

módszertan más pedagógusképző karain történő bevezetésének, alkalmazásának? 

A karantén elrendelése miatt az eredeti kutatási kérdéseket kiegészülhettek egy továbbival:  

● Hogyan alkalmazható online távoktatási környezetben az inkluzív módszertan? 

2.4. Alkalmazott módszereink 

Kutatásunk kérdésvezérelt, kvalitatív vizsgálat, melynek alanyai a participatív oktatás 

módszertanában releváns tudással és tapasztalattal rendelkező hivatásos oktatók, participatív 

oktatók és hallgatók. Ebből fakad, hogy nincsen külön meghatározott mintavételi eljárás, hanem 

a kutatási alanyok körét egy adott közösség tagjai alkotják. Jelen esetben egy konkrét inkluzív 

szeminárium, a 2019/2020-as tavaszi félév, A fogyatékosság és gyógypedagógia történeti 

aspektusai c. kurzus oktatói csapata és hallgatói. A szeminárium 20 órás, összesen 10 alkalmas, 

nappali tagozatos tárgy az alapozó képzésben, első évfolyamon. 

A kutatás közvetlen módszertani előzményének tekinthető két korábban végzett 

metakutatásunk. Ezek közül az egyik azt tárta fel, hogy a területen releváns tudással rendelkező 

szakemberek milyen lehetőségeket és kihívásokat látnak az inkluzív és részvételi paradigmában 

megvalósuló kutatásokban. Ennek nyomán hét pontos módszertani ajánlást fogalmaztunk meg 

(Heiszer et al. 2014). 

Egy másik előzmény egy olyan metaelemzés, amely a participatív kutatási tapasztalataink 

ön-reflektív vizsgálatára irányult. Hasonlóan a mostani módszertani kereteinkhez, abban az 

esetben is egy meglévő kutatócsoport munkáját monitoroztuk, a közösen kialakított szempontok 

(lehetőségek, kihívások, feladatok és kompetenciák, valamint inkluzivitási szintek) mentén 

létrejött interjúvázlat alapján (Sándor, 2018a).  

Eltérés azonban, hogy korábbi metakutatásunkban a résztvevőkkel készített egyéni 

interjúk alapján vontunk le következtetéseket, míg jelen munkánk során 3 megfigyelő kísérte a 
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folyamatot, akikkel minden órát követően egyfajta fókuszcsoportos beszélgetés keretében 

beszéltünk a módszertani kérdésekről. A beszélgetés során először a megfigyelők mondták el a 

szempontjaikat és a kurzus oktatói csak ezt követően reflektáltak az elhangzottakra. A 

megfigyelők különböző szempontból érintett, az adott helyzetben külső szereplők, így: 

○ a módszertant ismerő, de a kurzusban nem involvált hivatásos oktató (Bányai 

Borbála); 

○ a módszertant ismerő, de a kurzusban nem involvált hallgató (Günel Gerda 

Yağmur); 

○ a módszertant ismerő, de a kurzusban nem involvált participatív oktató (Tóth 

Miklós); 

A kurzus inkluzív szemináriumként valósult meg, ezért a két főállású oktató mellett (Katona 

Vanda és Sándor Anikó) jelen volt az órán Antal Zsuzsa, Futár András és Tóth Károly participatív 

oktatóként. A többoktatós kurzusok erőssége, hogy a hallgatók megtapasztalhatják az 

interkaciókat, egymásra hatást és modellt kapnak a teamben való együttműködésre, azonban 

ennek a konkrét kurzusnak a kapcsán felmerült, hogy az 5 oktató (és 3 megfigyelő) már lehet, 

hogy túlfeszíti a kereteket. Erről a tapasztalataink ismertetésénél részletesebben beszámolunk. 

A megfigyelésekhez közösen kialakított szempontsor tartozott (melléklet), a kurzus 

hallgatóinak reflexióit pedig kérdőívek és egy fókuszcsoportos beszélgetés segítségével tudtuk 

begyűjteni. A kérdőív egyetlen kérdést tartalmazott: Milyen reflexióid vannak a participatív 

módszerrel kapcsolatban? 

A teljes folyamat során alkalmaztuk a participatív kutatás módszertanát, Tóth Károly 

kollégánk részvételével, aki már számos korábbi kurzusban is részt vett. A kutatási kérdések és 

kutatási dizájn kidolgozásában, valamint a féléves reflexióban mindvégig együtt dolgoztunk.  

Mivel a kutatás folyamatát félbeszakította a koronavírus miatt elrendelt karantén, ezért 

a kurzus első 5 alkalmát tudtuk élő, valós idejű találkozással megtartani, majd „átköltöztünk” a 

távoktatási térbe. Ez megnehezítette a participatív módszertan alkalmazását nemcsak az 

oktatásban, de a kutatásban is, így az elemzés és disszemináció már főként a jelen tanulmány 

szerzőinek, Katona Vandának és Sándor Anikónak a munkája volt. A karantén ideje alatt szerzett 



10 

 

tapasztalatok arra is reagálnak, hogy a módszertanunk hogyan, milyen mértékben alkalmazható 

online távoktatási környezetben. 

 

 

Név Kurzus 

oktatója 

Kurzus 

participatív 

oktatója 

Kurzus 

megfigyelője 

Kutatási 

asszisztens 

Kutató Participatív 

kutató 

Katona Vanda       

Sándor Anikó       

Tóth Károly       

Antal Zsuzsa       

Futár András       

Günel Gerda 

Yağmur 

      

Bányai Borbála       

Tóth Miklós       

1. A kurzus és a kutatás résztvevőinek szerepei (szerzők saját táblázata) 

 

A táblázatban ábrázoltuk az oktatási és ahhoz kapcsolódó kutatási folyamatban betöltött 

szerepeket, amelyek jól láthatóan, néha többszörösek is voltak. Mivel valójában minden felsorolt 

személy jelen volt az órákon és azokat követő kutatási célú reflexiókon, így együtt voltunk egy 

inkluzív folyamat résztvevői. Fenti lehatárolással inkább csak a könnyebb orientáció miatt 

különítjük el a fő identitásokat és feladatköröket, de tudjuk, hogy mindenki hatással volt a fő 

szerepén kívüli más elemekre is (pl. a kutatási reflexiók hatással voltak a következő alkalmak 

óravezetésére és fordítva). 
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2.5. Kutatásetikai megfontolások 

Mivel a tárgyalt jelenség esetén a „A felsőoktatás nemzetköziesítéséért díjat” nyert 

módszertanról van szó és a kurzus oktatóinak nevei is megtekinthetőek  Neptun rendszerben, így 

az alanyok személyazonossága nyilvános. A reflexiók során elhangzó információkat azonban nem 

rendeljük hozzá a nevükhöz és a kvalitatív információkat, amelyek a hanganyagok alapján 

beazonosíthatóak lennének, anonimizáltuk. A participatív kutatótárs, Tóth Károly neve nyilvános, 

hiszen nem a kutatás alanya és a vizsgálat nem közvetlenül az ő élettörténetére irányul. Esetében 

a kutatók etikai kötelezettsége éppen a nevének és a kutatásban betöltött szerepének 

konzekvens megjelenítésére irányul. Tekintettel arra, hogy egyenrangú tagja a kutatócsoportnak, 

részvételéért a keretet biztosító pályázat terhére fizetést kap. 

Az oktatókhoz hasonlóan, a hallgatók válaszait is anonim módon kezeljük és tekintettel 

vagyunk arra, hogy fokozottan sérülékeny szerepük miatt kiemelten figyeljünk a helyzetükre. A 

hallgatói csoportot a félév elején tájékoztattuk arról, hogy a szemináriumot kutatással kísérjük és 

amennyiben valaki nem kívánt részt venni a folyamatban, még elegendő ideje volt arra, hogy 

átjelentkezzen másik szemináriumi csoportba. Különös tekintettel vagyunk arra, hogy az 

esetükben fennáll függelmi viszony, ezért egyértelművé tettük, hogy a részvételükért nem 

kompenzáljuk őket és biztosítjuk, hogy az értékelésükre ne legyenek hatással az általuk adott 

válaszok. Ennek ellenére, mint minden kvalitatív vizsgálatban, tudjuk, hogy egyik szereplő sem 

mentes a szubjektivitástól és az eredményeket befolyásoló különféle hatásoktól, így nem is 

törekszünk a kvantitatív minőségi kritériumok szerint értelmezett objektivitásra.  

A kutatócsoportunk maga is része a részvételi kutatásnak, hiszen a kurzust, amire 

reflektálunk, magunk vezetjük. A kutatás alanyaival szorosan együttműködünk, a módszertant 

folyamatosan együtt fejlesztjük, alakítjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy ennek lehet torzító 

hatása, de ezt a kvalitatív paradigmában természetes elemnek tekintjük, amire reflektálunk. A 

szubjektív érintettségre, ún. „szituált tudásra” hozzáadott értékként tekintünk (Haraway, 1994). 

A kutatócsoport tagjai megvalósítandó célnak tekintik az inkluzív kutatások elterjesztését a 

fogyatékosságügy területén, ami minden bizonnyal befolyásolja a témával kapcsolatos 

beállítódásukat. Azonban ugyanilyen céljuk, hogy rámutassanak a nehézségekre, kockázatokra és 

elkövetett esetleges hibákra, hogy a módszertan alkalmazása folyamatosan fejlődhessen, 
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szakszerűbbé válhasson. A kutatócsoport tagjainak gyakorlata van a reflektív és önreflektív 

működésben, mert a fogyatékosságtudomány mint kritikai társadalomtudomány alapelve, hogy 

a saját eredményeit folyamatosan megkérdőjelezze, újragondolja. A kutatásban való részvételre 

és a lehetőségek és kihívások monitorozására mindenki nyitott és motivált, mert közös érdekünk 

és szakmai stratégiánk része, hogy fejlesszük a participatív módszertant.  

Az etikai engedélyeztetés folyamatában az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának 

Kutatásetikai Bizottsága járt el, kérvényünk vizsgálata során elvégzett munkájukat ezúton is 

köszönjük (a kiadott engedély száma: 2019/385). A felkérőlevelek és beleegyező nyilatkozatok a 

beszámoló mellékleteként megtalálhatóak (melléklet). 
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3. Eredmények 

Ebben a fejezetben az egyes alkérdéseink mentén válaszolunk arra, hogy hogyan alkalmazzuk a 

módszertant a gyógypedagógusok képzésében, a kiválasztott, modellként szolgáló inkluzív 

szeminárium esetén. Az elemzés alapjául  

● az öt, személyesen megtartott alkalmat követő, egyenként egy órás reflexiós 

fókuszcsoportos interjúk anyagai,  

● az online térben megtartott két alkalmat követően készült reflexiók  

● és a hallgatók által szóban és írásban visszajelzett reflexiók szolgálnak.  

 

A három megfigyelő visszajelzései horizontális elemzési szempontként jelennek meg az 

eredmények ismertetésében. Az elemzés folyamata során kiderült, hogy a megfigyelésekben 

nem különíthetők el jól az oktatók és participatív oktatók szempontjai a lehetőségek és kihívások 

mentén, mert olyan szoros az interakció és együttműködés, hogy a reflexiók nagyrészt a közös 

csapatmunkára vonatkoznak. 

3.1. A módszerben rejlő lehetőségek  

Fontos hangsúlyozni, hogy nappali tagozatos kurzusról van szó. Tapasztalataink szerint ez 

alapvetően befolyásolhatja a nagyfokú autonómiát igénylő tanulási helyzet kezelését. 

3.1.1. Az oktatók és participatív oktatók szemszögéből 

A hallgatóknak kezdetben meg kell tanulniuk bízni a helyzetben, módszerben, és mivel a 

középiskolai környezet, amiből érkeznek, legritkábban épít proaktivitásra, ez nehezen 

befogadható számukra. Ezt tovább nehezíti, hogy a klasszikus értelemben vett egyetemi közeg 

sem interaktív, és különösen az alapozó tárgyak esetén gyakran többszáz fős előadásokról van 

szó, amelyek műfajuknál fogva nehezen mozdulnak el a frontális tudásátadástól. Azt tapasztaltuk, 

hogy támogató lehet, ha a kurzus elején és azt követően folyamatosan, reflektálunk az 

alkalmazott pedagógiai keretekre, módszerekre és ezzel rávezetjük őket az újfajta tanulási 

kontextusra. Ez érték azért is, mert nemcsak segítő szakembereket, hanem egyidejűleg 

pedagógusokat képzünk, akik profitálhatnak ezekből a tapasztalatokból módszertani szinten is. 
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Azok a hallgatók, akik már előző félévben részt vettek az óráinkon, nemcsak tartalmailag, hanem 

formailag is jobban bele tudtak helyezkedni a kurzusba és láthatóan kisebb szorongással, 

nagyobb lelkesedéssel várták az órákat. 

 A participatív módszertanhoz érdemes térben is olyan elhelyezkedést választani, ami nem 

alá-fölérendeltséget, hanem partnerséget közvetít. A mozgatható asztalok, körbe rendezhető 

székek hozzájárulnak ahhoz, hogy mindenki láthassa a másikat. Mivel sok esetben több, 

kerekesszéket használó személy is jelen van az órán, a nagyobb tér és kisebb hallgatói létszám 

fontos előfeltétel lehet. 

A módszertani megvalósítást illetően, főként a megfigyelőink tartották fontosnak, hogy 

az órán konstruáljuk a tudást közösen és nem lexikális elemek elsajátatása a cél. Ezt tovább 

támogatja, hogy az elhangzó elméleti tudásokhoz mindig párosul valamilyen személyes 

tapasztalat, ami mélyíti a megértést. Fontos lehetőségnek tartjuk, főként a folyamat elején, hogy 

a hallgatókat ne „némítsuk el” azzal, hogy korrigáljuk, ha esetleg előítéletes vagy leegyszerűsítő 

módon gondolkodnak a fogyatékosságról vagy más elnyomott csoportokról, hiszen azért vagyunk 

együtt, hogy ezeknek a kritikusabb megközelítését megismerjék. Több megfigyelő furcsának 

tartotta, hogy az első órákon nem jeleztünk vissza egyértelműen, ha a fogyatékosságtudomány 

szemléletével nem összhangban lévő megszólalás merült fel (pl. A segítői, szakértői szerepet 

felmagasztaló szerepértelmezés), de az a célunk, hogy ez a félév második felében már a 

hallgatókban fogalmazódjon meg önreflektív módon vagy egymással folytatott vitákon keresztül. 

Ehhez számos videót és szöveget adunk inputként.  

Az egyetem épületében megtartott órákon is törekedtünk az IKT eszközök bevonására, 

ami a módszertanunk egyik alapja. Kipróbáltunk több olyan platformot (így pl. A Wordwall-t), ami 

az egyszerű reflexiós gyakorlatokat interaktívvá tette és motiválta a hallgatókat.  

Úgy látjuk, hogy fontos többletértéket hordoz a módszertan megjelenése az akadémiai 

világban, de javaslatként felmerült, hogy gondolkodjunk az innováció által generált minőségi 

változás feltérképezésén, kimutatásán, mert lecsupaszítva csupán az látható, hogy sok oktató 

dolgozik kevés hallgatóval, ami ellentmond a költséghatékonyság szimpla elvének. 

A módszertanban rejlő egyik legjelentősebb érték, hogy nagyon sokrétű megvalósítást 

tesz lehetővé a modell: lehet párban vagy többen is dolgozni, a részvétel megvalósulhat sokféle 
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szinten és feladatvállalásban. Ezáltal a keret kellően tág adaptációs lehetőségeket nyújthat más 

képzések számára. 

3.1.2. A hallgatók szemszögéből 

17 hallgatóból 12 személy küldött választ egy nyitott kérdésre (Milyen reflexióid vannak a 

participatív módszerrel kapcsolatban?). Nem volt lehetőségünk személyes interjúkat készíteni, 

azonban ezeket kiegészültek a szóbeli visszajelzéseikkel az utolsó online órán, így kaphattunk egy 

első képet a tapasztalataikról. 

 A hallgatók döntő többsége pozitívan élte meg a kurzust, ami összecseng a korábbi 

tapasztalatainkkal. Ismét megerősítették, hogy általában ez az első lehetőségük fogyatékos 

emberekkel találkozni. Bár a kurzus fogyatékosságtudományi irányultságú, a fogyatékosság 

közvetlen megtapasztalása miatt néhány azt mondták, hogy más alapozó tárgyaktól eltérően, itt 

konkrétabb „gyógypedagógiai” tudást kaphattak.  

 Fontos a kurzus céljához kapcsolódóan, hogy a hallgatók reflektálnak a módszertan 

szemléletformáló erejére. 

 

„Sokan úgy jönnek a karra, hogy akarva-akaratlanul is előíteleteik vannak a fogyatékossággal élő személyek 

irányába. A parcipitatív oktatás rámutat arra, hogy ugyanolyan értékű személyek ők is, mint magunk és sokat 

tanulhatunk az ő perspektívájukból szintén a fogyatékosságtudományról, avagy a fogyatekossag történeti 

aspektusáról az ő segítségükkel. Tehát szerintem ez egy csodás módja az oktatásnak, mert egyrészt hozzászokunk a 

gondolathoz, hogy egyformák vagyunk, másrészt rengeteget tudunk tanulni a segítségükkel.” (elsőéves hallgató) 

 

Fenti idézet arra is rámutat, hogy a hatalmi helyzet kifordítása (...„rengeteget tudunk tanulni a 

segítségükkel”..) szintén a tanulás lényegi eleme. Hiszen, éppen azért érkeznek a 

gyógypedagógus képzésbe, hogy ők tanítsák, neveljék később a fogyatékos személyeket és nem 

számítanak arra, hogy őket egy fogyatékos oktató fogja itt tanítani. 

 Emellett talán a legtöbbet említett elem a hitelesség. Úgy élik meg, hogy az általunk 

gyakran hangoztatott „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv, ami a fogyatékos emberek mozgalmának 

egyik jelmondata, azáltal válik érthetővé, hogy gyakorlatba ültetjük. Néhányan úgy érezték, hogy 

egyfajta „kiváltságos” helyzet, hogy a tanult tudás mellett élettörténetek is elhangzanak az órán. 
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Szintén nem tudáselem, hanem inkább készségre utal, hogy a konstruktív viták és egymással való 

fesztelen kommunikáció fejlesztésére is alkalmasnak találták az órákat. Emellett fejleszti a kritikai 

készséget, aminek kiváló példája az alábbi idézet. 

 

„Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes és inspiráló(!) ez a módszer.” (elsőéves hallgató) 

 

A felkiáltójel azért szerepel ebben formailag, mert sokat tárgyaltuk az órán, hogy a fogyatékos 

személyek nem az inspiráció, motivációs tárgyai, és kiválóan érzékeltette a hallgató, hogy ennek 

ellenére, ennek ismeretében is adhat inspirációt egy módszertani megközelítés (l. még 

Shakespeare, 2016). 

 Módszertani szempontból nemcsak a fogyatékos személyek jelenléte jelentős, hanem az 

a közeg, hangulat is, amelyet teremtünk a szabad, önrendelkező tanulás és fesztelen 

véleménynyilvánítás és viták érdekében. Erre negatív hatással volt, illetve a fejlődés ívét 

megtörte a karantén következtében bevezetett távoktatás, amiről később még szólunk. 

 A kurzus szinte észrevétlenül ad át tudást, élvezhető, miközben felelősségre is tanít és 

segíti az együttműködés gyakorlását, ami a gyógypedagógusok (és más szociális szakemberek) 

egyik legalapvetőbb készsége. 

 

3.2. A módszerben rejlő kihívások 

3.2.1. Az oktatók és participatív oktatók szemszögéből 

Az oktatói team összeállításában jól át kell gondolni a szereplőket. Esetünkben jelenleg egy olyan 

kollegánk van, akinek saját identitása az, hogy Williams-szindrómás és értelmi sérült ember, a 

többiek mozgáskorlátozottsággal élnek. A reflexiók során érzékelhető volt, hogy hátrányban érzi 

magát, mert úgy éli meg, hogy nála kompetensebb emberekkel dolgozik együtt. Számára nehéz 

hogy szerinte kompetensebb emberekkel dolgozik, folyamatosan azt látja, hogy fejlődnie kell. Az 

első reflexiós alkalommal részben azzal telt, hogy megnyugtassuk, hogy nem őt ellenőrizzük, 

hanem a teljes csapatot és módszertant fogja megfigyelni a kutatás, fejlesztő szándékkal.  

Nehézséget jelent, ha a participatív oktatók nem minden órán tudnak ott lenni, mert 

ilyenkor kiesnek a dinamikából, nem éljük meg csapatként ugyanazt a folyamatot (ami 
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természetesen a hallgatókra is igaz). Ez részben azért is van, ahogyan majd az inkluzivitási szintek 

elemzése során is jelezzük, mert az órák megtartásának felelőssége továbbra is a hivatásos 

oktatókat terheli, így néha úgy érezhetik a partcipatív oktatók, hogy nincsen “tétje” a jelenlétnek. 

Ki kell azonban emelni, hogy számos alkalommal azért nem tudnak jelen lenni, mert nem áll 

rendelkezésre személyi asszisztencia és/vagy akadálymentes utazási lehetőség, ami 

természetesen környezeti akadály. 

A keretek változásával, miszerint a 30 órás nappali kurzusainkból egységesen 20 órás 

kurzusok lettek, nehezebbé vált a módszertanunk kibontakoztatása. Úgy éreztük, folyamatosan 

“időhiányunk” van: egyes participatív oktatók nem tudnak beszélni annyit, amennyit 

szeretnének, a hivatásos oktatók pedig szoronganak, mert bizonyos tartalmak átadására sort kell 

keríteni. Ebben a konkrét kurzusban további kihívást jelentett, hogy valószínűleg túl sok oktatót 

kértünk fel és így aránytalanul sokan voltunk jelen a térben, így még kevesebb idő maradt a 

megszólalásokra. Tanulság számunkra, hogy a 20 órás időkeretekhez jobban illeszthető a két-vagy 

háromtanáros modell. Ez valószínűleg mélyebb bevonási lehetőségeket is biztosított volna az 

előkészítő szakaszokban. Ráadásul, a több oktató jelenléte mindig többféle szükséglethez való 

alkalmazkodást igényel, ami egy határon túl nem vagy nagyon nehezen kezelhető a módszertan 

összes többi elemének figyelembe vétele mellett. Intenzív, munkaigényes megközelítésről van 

tehát szó. 

Mivel az órán tapasztalható együttműködésünk csak egy szelete a teljes képnek, és a 

módszertan sok munkaidőn kívüli bevonódással, kommunikációval jár, időnként többszörös 

hátrányokat megtapasztaló, komoly traumákat megélt személyekkel, már korábban tettünk arra 

javaslatot, hogy szupervízióval együtt alkalmazhassuk azt. Nagy örömünkre az ELTE BGGYK 

elindított erre egy pilot programot, amelynek kidolgozásában Antal Zsuzsa, Cserti-Szauer Csilla és 

Sándor Anikó oktatókként, Csákvári Judit pedig pszichológusként vesznek részt. 

3.2.2. A hallgatók szemszögéből 

A hallgatók szemszögéből nézve gyakran éppen abból fakad a módszertan hátránya, ami az 

előnye is. A szabad tanulási forma, az autonómia, felelősségvállalás és csoporttal való 

együttműködés követelménye nehezítő tényezővé is válhat. 
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„Az egész tapasztalatot csak a csoportom rontja el, akikkel alig lehet együtt dolgozni - mintha az egész nem érdekelné 

őket...(tisztelet az 1 kivételnek).” (elsőéves hallgató) 

 

Az oktatókhoz hasonlóan, a hallgatók is észlelték, hogy ezen a kurzuson talán túl sok résztvevő 

volt, mert öt oktató dolgozott együtt. Azt tapasztalták, hogy nem minden oktató kaphat egyenlő 

figyelmet, teret a megnyilvánulásra.  

Megfogalmazódott az is, hogy a feloldódást, fesztelen kommunikációt főként kezdetben 

nehéz megvalósítani, mert vannak félelmek, előítéletek a fogyatékossággal kapcsolatban. 

Minden félévben vannak olyan hallgatók akik „féltik” a bevont oktatókat, mert úgy érzik, hogy 

egy alapvetően szomorú, traumatikus élményt hoznak be az órára. 

„Kicsit nehéz előttük az őket is érintő témákról beszélni, hiszen ez az ő életükben (különösen annak, aki szerzett 

sérüléssel él) ez egy alapvetően szomorú dolog, még akkor is, ha a legpozitívabb felfogással áll hozzá az illető. Ha 

megpróbálom beleképzelni magam a helyzetükbe, én nem lennék erre képes. És ezért is, kicsit gondban vagyok azzal, 

hogy hogyan álljak hozzá a fogyatékossággal élőkhöz. Nyilván van egy érzelmi indíttatású, természetes reakcióm, de 

szeretnék egyénenként gondolkodni a fogyatékosságukról úgy, ahogy az adott személy szeretné, hogy hogyan 

gondolkodjanak róla az emberek, csak ezt nehéz kitalálni.“ (elsőéves hallgató) 

 

Ez egyfelől azzal magyarázható, hogy nem teljesen vált még belsővé az bennük, hogy a 

fogyatékosság tragédiaként való értelmezése csak egy lehetséges megközelítés. Másrészt nem 

biztosak abban, hogy itt kizárólag olyan személyek vesznek részt, akiket az élettörténetük 

elmesélése nem traumatizál újra meg újra, hiszen van ebben tapasztalatuk és a kurzust 

megelőzően előkészítjük, felmérjük, hogy mindenki készen áll-e erre a feladatra. Fontos tanulság 

lehet, hogy ezt átláthatóvá kell tenni a folyamat elején, ezzel is oldva a gátlásokat. 

Azok a hallgatók, akik korábban, az őszi félévben jártak hozzánk fogyatékosságtudományi 

alapozó kurzusra, jobban el tudták helyezni ezt a szemináriumot és inkább elmélyítette a 

tudásukat. Mások viszont azt érezték, hogy nehezen tudnak egy kritikai társadalomtudományhoz 

viszonyulni, ha még nincs elegendő alapinformációjuk a területtel kapcsolatban. 
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3.3 Az inkluzív módszertanban megjelenő szintek 

Az inkluzivitás egyfajta spektrumként is felfogható és a részvételnek különböző szintjei 

jelenhetnek meg egy munka során (Heiszer et al., 2014). A részvétel szintjei alatt azt értjük, hogy 

egyrészt az adott személy a folyamat milyen feladataiba kapcsolódik be, másrészt hogy milyen 

mélységű a bevonódás az egyes feladatokba. Azt is figyeljük, hogy ez akár mennyire jár együtt 

felelősségteljes feladatok átvételével a participatív oktatók felől, amely abba az irányba is 

vezethet, hogy emancipatív oktatókká váljanak. Talán a leglátványosabb az órán való részvétel, 

de ezen kívül még sok más feladat van a folyamatban, ez csak egyetlen kis eleme a részvételnek.  

3.3.1. A tervezés, előkészítés 

Általában a munkafolyamatokban a kezdő lépés az, amiben kevésbé valósul meg a participatív 

közreműködők dominanciája. Jelen esetben is a kurzus fő kereteit, irányvonalait a hivatásos 

oktatók szabták meg. Minden alkalom előtt készült egy óraterv, amelyet a hivatásos oktatók 

készítettek elő és ezt kapták meg a participatív oktatók véleményezésre. Ebben a szakaszban a 

partcipatív oktatók változó intenzitással vettek részt. Olykor adtak új ötleteket is, de többnyire 

tartalommal töltötték fel a kijelölt kereteket. Viszont fontos az, hogy a participatív oktatók szabad 

kezet kapnak pl., hogy mit mesélnek el a kirekesztés élményéről. Sőt ez ilyen részletességgel nem 

is kerül rögzítésre az óratervben, hanem csak a fő irányvonal és a helyszínen spontán módon 

alakulnak a megosztott történetek, illetve rugalmasan alkalmazkodunk a helyzethez, a hallgatók 

érdeklődéséhez. “Kezdő” inkluzív oktatócsoportok számára azonban hasznos lehet ezeket a 

feladatokat, szerepvállalásokat részletesebben rögzíteni az óratervben. Azt is tapasztaltuk, hogy 

nem szabad külön jelzés nélkül módosításokat tenni a tervben, hanem explicit módon jelezni kell 

egymás felé az új elemeket (főként, ha rutinosan, évek óta dolgozunk együtt). Így elkerülhető, 

hogy a változás az órán felkészületlenül érjen valakit a hallgatók előtt. 

3.3.2. Az órákon való részvétel 

Ahogy említettük bár az órán való részvétel a jéghegy csúcsa, ez az a feladat, amely leginkább 

nyilvános és képet fest a participativitásról. A reflexiókban folyamatosan visszatér, hogy az órák 

fő vázát a hivatásos oktatók keretezik, a participatív oktatók inkább csak kapcsolódnak ehhez. 
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Tehát pl. az elméleti keretek hozzátétele, a beszélgetések moderálása, a feladatok kiosztása 

elsősorban a hivatásos oktatókhoz kötődik, a participatív oktatók, pedig leginkább a megélt 

tapasztalataikat teszik hozzá az egyes részekhez. De vannak ennek is ellenpéldái, pl. Az egyik 

participatív oktató magára vállalta a névsorolvasás szerepét, ami az órák jó hangulatú, 

megszokott rituáléjává is vált. Biztonságot ad a participatív oktatóknak hogy a hivatásos oktatók 

ott vannak és biztosítják a gerincét a kurzusnak, ugyanakkor ez felelősséget is vesz le a vállukról, 

nem érzik a magukénak. Korábban előfordult, hogy egy-egy órára egyedül készültek fel a 

participatív oktatók, ez mindenképpen segített abban, hogy nagyobb szerepet vállaljanak. 

Megfigyelőink a hozzászólások kezdeményezésére és gyakoriságára is reflektáltak. Ez 

alapján némi változást tapasztaltunk a félév során. Míg a félév elején a participatív oktatók 

kevésbé kezdeményeztek hozzászólásokat, ez a későbbi alkalmakon egyre gyakoribb lett és 

ezekben egyre több spontán, hallgatókra reflektáló gondolat jelent meg.  

Úgy gondoljuk, hogy módszertanunk esetében a megszólalási gyakoriságok mellett 

érdemes nagyobb figyelmet fordítani a minőségi hozzátételre, mert nem feltétlenül az határozza 

meg a jelenlét súlyát, hogy ki hányszor szólal meg. A participatív oktatóinknak is eltérő 

tapasztalatai vannak ezen a téren. Akikkel már régebb óta dolgozunk együtt, láthatóan jóval 

magabiztosabbak és nem zavarja őket, ha kevesebbet “szerepelnek”, ők sem ezt tekintik már 

mércének. De az újabb kollégáknál előfordul, hogy rosszul élik meg, ha egy órán úgy jön ki, hogy 

kevesebb hozzászólása volt, ezért fontos ezeket reflektív módon kezelnünk. 

Emellett azért is nehéz következtetést levonni a hozzászólások gyakoriságából, mert ez 

csak a verbalitásról ad információt. A reflexiók során is visszaköszönt ez a dilemma és felmerült, 

hogy nem biztos, hogy a részvétel csak a verbalitásban nyilvánul meg és már a puszta jelenlétnek 

nagy szerepe van az inkluzív szemináriumokon. Ugyanakkor fontos, hogy ez ne üres jelenlét 

legyen és ne váljanak a participatív oktatók “biodíszletté”. Ezek a dilemmák a magas támogatási 

szükséglettel élő személyek esetében korábbi kutatásainkban is felmerültek. Hasznos 

koncepciónak találtuk a jelentőségteljes részvétel (meaningful participation) elméletét, 

amelynek lényege, hogy egyedileg mérlegeli, hogy az adott személy számára milyen szubjektív 

jelentőséggel bír egy adott tevékenység (Sándor, 2018b) 
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3.3.3. Hallgatói feladatok és projektek értékelése 

Ahogy említettük a félév formáját jelentősen átrendezte a távoktatás. A hallgatókkal részben az 

online térben találkoztunk, de többségében a Google drive-on keresztül kaptak feladatokat, 

amelyen csoportosan kellett dolgozniuk. (pl. Megnézni egy filmet és azzal kapcsolatban 

reflexiókat, kérdéseket gyűjteni). A feladatok értékelése úgy történt, hogy a Google 

dokumentumokban, illetve adott esetben a Facebook-csoportban írtunk megjegyzéseket, 

kommenteket. Ezen a téren is elsősorban a hivatásos oktatók vitték a vezérfonalat, de a 

participatív oktatók is hozzáfűzték a megjegyzéseiket a szövegekhez.  

A projektek kapcsán a participatív oktatóknak általában jelentős feladatuk szokott lenni, 

hiszen a hallgatóknak kötelező együtt dolgozni egy érintett személlyel a projektjük tervezése, 

megvalósítása során. Most ezeket a projekteket is az online térbe helyeztük át és bár maradt a 

participatív közreműködés, ez azért nem tudott olyan intenzitású maradni mint a személyes 

jelenlétnél. Egyébként az a tapasztalat, hogy a participatív oktatók felől ez a legaktívabb része a 

részvételnek, a hallgatók általában úgy tekintenek rájuk, mint a helyi tudás szakértői. 

A projektek tervezése során kérünk a hallgatóktól egy munkatervet, amelyről az adott 

csoporttal külön megbeszélünk a participatív oktatókkal együtt. Jelen esetben ez a megbeszélés 

is az online térbe került.  

A projektek termékeit a hallgatók a projektünnep keretében mutatják be, ahol 

lehetőségük van a saját munkájukat is értékelni és a hallgatótársak munkáira is visszajelzést adni 

és természetesen az inkluzív oktatói csapat is értékel. Ebben a folyamatban mindig nagy 

hangsúlyt fordítunk a participatív oktatók benyomásaira és az együttműködési tapasztalatokra.  

 

3.3.4. Adminisztratív és szervezési teendők a kurzussal kapcsolatban 

A kurzussal kapcsolatos adminisztratív és szervezési teendők, (mint az információk közlése, a 

Facebook-csoportban, feladatok kiosztása, időpontok egyeztetése, Teams hívások előkészítése, 

Neptun kezelése) egyértelműen a hivatásos oktatókhoz kötődnek. Ennek egyrészt az áll a 

hátterében, hogy a hivatásos oktatóknak van több felülethez admin hozzáférése (Neptun, Teams, 

Wordwall), másrészt ez így gyorsabb és egyszerűbb, illetve ezekben a participatív oktatók 
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személyes tapasztalata kevésbé releváns. A hivatásos oktatóknak ez a betöltött funkciója, 

láthatóan világos a hallgatók irányába, mivel jelenleg leginkább a hivatásos oktatókhoz fordulnak 

az adminisztratív, szervezési kérdésekben. Ahogy az órákon való részvétel kapcsán itt is felmerül 

reflexiókban  kérdésként, hogy vajon milyen optikája lenne a hallgatók felé, mennyire segítené a 

participatív oktatók empowerment-jét, ha ezekben a feladatokban is jobban közreműködnének.  

3.4. Az inkluzív oktatói csapatban definiálható szerepek 

Az inkluzív módszertan egyik alapelvének tekintjük a különböző, de egyenrangú szerepeket, 

amelyet jól illusztrál a tortametafora. Egy torta készítéséhez különböző, de más szempontból 

fontos hozzávalókat teszünk bele (pl. liszt, tojás, cukor, díszítés). Ezek bár más funkciót látnak el, 

de összességében mind hozzájárulnak a végeredményhez (Nind, 2008; Nind és Vinha, 2012). 

A többtanáros modell erősségének tekinthető mindenképpen, hogy a résztvevő oktatók jól 

kiegészítik egymást, mindenki azt teszi hozzá a folyamathoz, amiben jó, és a partneri 

együttműködéshez is példát tudnak mutatni. 

A megfigyelt inkluzív oktatói csapatban két hivatásos oktató és három participatív oktató 

tevékenykedett.  

Az óra utáni reflexiók egy visszatérő témaköre volt, hogy milyen funkciója van a három 

participatív oktatónak, mennyi lehet az ideális egy kurzuson belül. Felmerült, hogy a három 

partcipatív oktató olyan szempontból erősség, hogy egyszerre több fogyatékossággal élő személy 

nézőpontja és narratívája is gazdagítja a folyamatot. Ugyanakkor kihívás lehet, hogy az 

alapvetően 1,5 óra időtartamú alkalmakon mindenki érdemben hozzá tudjon szólni.  

A megfigyelések és a tapasztalatok alapján a következő szerepek figyelhetőek meg az inkluzív 

oktatói csapatban, amelyeket adott esetben többen is felvehetnek. A megnevezésekben nem 

véletlenül keveredik a tudományos, üzleti és előadóművészi világ, mert ezzel is szeretnénk 

érzékeltetni a csapat és a feladatok sokszínűségét. 
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- A menedzser 

Bár alapvetően egyenrangúságra törekszik a módszer, tagadhatatlanul rajzolódnak ki az inkluzív 

oktatói csapatban is vezetői szerepek. Ahhoz, hogy egy csapat hatékonyan tudjon 

együttműködni, szükség van arra a demokratikus elvek tiszteletben tartása mellett, hogy legyen 

valaki vagy valakik, akik koordinálják a munka teljes folyamatát, mert enélkül szétesik az 

együttműködés. Ez a megfigyelt inkluzív szemináriumnál leginkább a hivatásos oktatókhoz 

kötődött és elsősorban a tervezés irányításában és proaktivitásában, illetve a csapat építésében 

nyilvánult meg. 

- A moderátor 

Ez a szerepkör kimondottan az órák lebonyolításához kötődik és azt tapasztaltuk, hogy szükség 

van egy vezérfonalra, amely keretbe helyezi az alkalmakat, rendet biztosít a sok szereplő között. 

Bár ezt a funkciót is elsősorban a hivatásos oktatók töltötték be, de időnként előkerült, hogy a 

participatív oktatók is bevonódtak például a hallgatói projektekkel kapcsolatos beszámolók 

moderálásába.  

- A tudós 

Tudós alatt azt értjük, hogy ebben a szerepben az adott személyek a szerzett, szaktudásukat 

teszik hozzá a tartalmakhoz. Mivel ez alapvetően egy fogyatékosságtörténeti kurzus, így ide 

tartoznak, a társadalomtörténeti, gyógypedagógiai, fogyatékosságtudományi aspektusokból 

származó ismeretek. Elsőre feltételezhetnénk, hogy ez kizárólag a hivatásos oktatók privilégiuma, 

azonban azok a participatív oktatók , akikkel már sok éve dolgozunk együtt, tapasztalataikon túl 

egyre több szerzett tudást birtokolnak a témában. Így bár a hivatásos oktatóknál dominánsabb 

ez a szerep, de participatív oktatóknál is megjelenik. 

- A humorfelelős 

A többoktatós felállás eleve tud egy jó hangulatot biztosítani, mivel van arra lehetőség, hogy a 

szereplők egymásra reagáljanak. Ezeket a többszörös dialógusok olykor vicces helyzeteket 

teremtenek és ennek a szerepkörnek is vannak szószólói. Bár ez is előfordul mind a hivatásos 
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oktatói, mind a participatív oktatói vonalon, de ebben az utóbbiak viszik a stafétabotot, amelyben 

az öniróniától kezdve, egymás ugratásáig széles a skála.  

- A titkár 

A titkárokhoz tartoznak a szervezési, adminisztratív feladatok, amelyet általában a hivatásos 

oktatók vállalnak fel, de például a már említett névsorolvasással a participatív oktatók is vesznek 

át testhez álló feladatokat ebből. Ezek a feladatok sok háttérmunkát igényelnek, amely nem 

feltétlenül látványos, de sokban hozzájárul a gördülékeny munkához. 

- A sztár 

Ehhez a szerephez a „rivaldafény”, a népszerűség és a központiság társul és jelentősen a 

participatív oktatók töltik be ezt a csapatban. A hallgatók is mindenképpen különlegesnek élik 

meg, hogy első kézből kapják az információkat, azoktól, akik közvetlenül érintettek és felnéznek 

a participatív oktatókra.  

- A bölcs 

A bölcs szerepre a sok tapasztalat jellemző, amely megnyilvánulhat akár az érintettségből, akár 

az együttműködési gyakorlatból. Tehát bár a participatív oktatók helyi tudása van itt fókuszban a 

személyes történetekkel, de olykor a hivatásos oktatók is tudnak ehhez kapcsolódni, bizonyos 

szempontból érintetté válni.  

3.5. Távoktatás, online oktatás és participatív módszertan 

A távoktatásra való átállás mindenki számára nehézséget okozott és nagyfokú rugalmasságot 

igényelt. Futár András kollégánk számára okozta ez a legnagyobb frusztrációt, aki csak segítséggel 

tudott a második online találkozón hangban is csatlakozni. Mivel esetében magának a technikai 

eszköznek a használata is jelentős erőfeszítést és asszisztencia bevonását igényelte, így ez egy jól 

beazonosítható korlátja volt a módszer online térben való megvalósulásának. További technikai, 

hozzáférhetőségi nehézség, hogy Tóth Károly kollégánk beszéde nehezen érthető, ami az 

esetleges torzító hatás miatt még nehezebbé teszi a kommunikációt az online térben. Mivel 
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csoportban eleve kevésbé kezdeményező, mint azok, akik átlagos sebességgel beszélnek, így az 

órán tulajdonképpen nem tudott aktívan részt venni. 

 Ezzel összefüggésben, nemcsak a technikai akadályok, hanem maga az online közeg is 

akadályozónak bizonyult abban, hogy a szokott hatását kifejthesse a módszerünk. Mind az 

oktatók, mind a hallgatók visszajelezték, hogy a személyes találkozások nélkül nem ugyanolyan 

az élmény és más kurzusokkal összehasonlítva, úgy gondolták, hogy ez az óra “sínylette meg” 

legjobban az átállást. 

 Ezektől eltekintve, a hallgatók adaptálták a terveiket az új lehetőségekhez és folytatták a 

közös munkát. Akinek addig jól működött a csoportmunka, azok számára a csatorna váltása nem 

okozott nehézséget. Még nagyobb felelősségként élték meg azonban a távoktatást, mert még 

jobban magukra voltak utalva az idejük strukturálásában és ez nem mindenkinek ment jól. Annak 

ellenére, hogy nagy meglepetésükre valóban jelen voltunk, válaszoltunk minden felületen a 

kérdésikre, feladatmegoldásaikra, kevésbé élvezhetőnek tartották a kurzus második felét, mint a 

személyes jelenléttel járó órákat. 

 Fentiek ellenére, nem célunk azt sugallni, hogy távoktatásban egyáltalán nem valósítható 

meg ez a módszer, hanem inkább azt láttuk, hogy még nagyobb felkészülést és stabil technikai 

hátteret igényelne a megfelelő színvonalú működtetése. Fontos továbbá az oktatók és hallgatók 

megfelelő eszközellátottságának a biztosítása és a hardverek és szoftverek készségszintű 

működtetésének a fejlesztése.  

 Mivel azonban a legjobb technikai feltételek mellett sem tehető teljeskörűen 

hozzáférhetővé a kommunikáció és a módszerünk, ezért nem javasolnánk teljes inkluzív 

szemináriumok online térbe helyezését.  
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4. A kutatás korlátai, kitekintés 

 

A kutatásunk esettanulmánynak tekinthető és sok szempontból specifikus, az adott kurzusra 

vonatkozó visszajelzéseket tesz lehetővé. Az eredmények értelmezésének egyértelmű korlátja, 

hogy egyetlen nappali tagozatos, első évfolyamos kurzusról van szó. Minden egyetemi oktató jól 

tudja, hogy akár egy évfolyamon, ugyanannak a kurzusnak a keretében jelentős különbségek 

lehetnek a csoportdinamikában, ami azonos téma esetén is másféle irányba terelheti a féléves 

munka menetét. Egy későbbi kutatásban érdemes lehet különböző tagozaton és évfolyamon, 

különféle tantárgyak kapcsán vizsgálni a módszertan működését. Különböző modellek 

párhuzamos alkalmazásával akár összehasonlíthatóvá is válnának meghatározott szempontok. 

 A meglévő tapasztalataink birtokában már nehezen tudtuk a tartalomelemzés során 

leválasztani a hivatásos és participatív oktatók tapasztalatait egymástól lehatárolni. Ugyanakkor 

a kezdeti munkánkra visszagondolva, eleinte ezeknek a szerepeknek a világos meghatározása, a 

feladatok és kompetenciák definiálása kiemelt fontossággal bírhat. 

 A kutatási dizájnból fakadóan, amely egy folyamatos önreflexióval járt, óhatatlanul 

hatással voltak a visszajelzések az óratartásra, eszközválasztásra és úgy találtuk, hogy pozitív, 

fejlesztő befolyást gyakorolt az oktatócsapatra. Amennyiben ezt el szeretnénk kerülni, érdemes 

a megfigyelésnek egy kisebb bevonódással járó formáját választani vagy az észrevételeket a 

kurzus lezárását követően megvitatni.  
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5. Javaslatok a módszertan más pedagógusképző karain történő bevezetéséhez, 

alkalmazásához 

Metakutatásunk eredményei és korábbi módszertani tapasztalataink (Katona, Cserti-Szauer, & 

Sándor, 2019) alapján igyekeztünk egyértelmű javaslatokat/ajánlásokat megfogalmazni, 

amelyeket semmiképpen nem tekintünk iránymutató receptnek, annál inkább 

gondolatébresztőnek, hogyha valaki a saját területén szeretné alkalmazni a módszertant. 

Ajánlásaink közvetlen előzményét továbbá egy korábbi projektünk (EFOP 5.2.5.-18. Társadalmi 

innovációk - új módszerek kidolgozása) multiplikációs munkacsoportja szolgáltatta. A csoport 

célja az volt, hogy kidolgozza a participatív módszertan adaptációs szempontjait, az ELTE 

különböző karainak bevonásával. Az elkészült munkaanyag tárgyalja a participatív oktatók 

alkalmazásának rendszerszintű kérdéseit, így ezekre itt nem térünk ki (Maléth et al., 2018). 

5.1. Általános javaslatok  

● Nem kell a folyamat minden elemében ugyanazt a munkát és munkamennyiséget 

elvégeznie a csapattagoknak ahhoz, hogy egyenrangúak legyenek a folyamatban. 

● Törekedjünk arra, hogy a csapat minden tagja lehetőséget kapjon arra, hogy 

bekapcsolódjon a munka minden egyes fázisába. 

● Fokozatosan vezessünk be új együttműködési formákat és figyeljük meg, hogy kinek mi az 

erőssége (pl. lehet, hogy valaki jobban tud és szeret oktatni, mint kutatni, vagy fordítva). 

● Amennyiben van rá lehetőség, a módszertant alkalmazó kollegáknak peer támogatást és 

professzionális szupervíziót célszerű biztosítani.  

5.2. Tervezés 

● Szánjunk elég időt a tervezésre. 

● Főként az együttműködés kezdeti fázisában, készítsünk óraterveket, amelyekben 

nevesítjük, leírjuk a participatív oktatók szerepét, feladatát az egyes tevékenységek során. 



28 

 

● Lehetőség szerint olyan oktatókkal, participatív oktatókkal dolgozzunk együtt, akiket 

ismerünk, akikkel már dolgoztunk közösen. Ha ez nem megoldható, a csapat gondos 

felkészülést és felkészítést igényel. 

● A hivatásos oktatóknak hasznos, ha a módszertan bevezetését megelőzően hospitálnak 

már jól működő, tapasztalt inkluzív szemináriumokon. 

● Az új potenciális partcipatív oktatóknak hasznos, ha legalább egy félévet “hospitálnak” 

inkluzív szemináriumokon. 

● Érdemes kidolgozni egyfajta bemeneti protokollt, mert a fogyatékosság vagy marginalizált 

csoporthoz tartozás nem feltétlenül teszi alkalmassá a személyt az oktatásban való 

részvételre. 

5.3. Órák szervezése, keretezése 

● Egy szemináriumon (ill. egy órán) 1-2 participatív oktató bevonása javasolt.  

● A módszer a hallgatók szabad tanulására és aktivitására épít, de időt kell biztosítani a 

participatív oktatók megszólalására. 

● Minden alkalom után biztosítani kell reflexiós lehetőséget az oktatókkal és ajánlott a 

kurzushoz közösen szerkeszthető felületen reflexiós naplót vezetni. 

● Az esetleges nehézségeket és konfliktusokat nem a hallgatók előtt, hanem külön reflexiós 

alkalmakon kell megvitatni. 

5.4. Értékelés 

● Minden oktató vegyen részt az értékelés során és az értékelés ne kizárólag az akadémiai 

tartalmakra reflektáljon, hanem készségekre is (pl. a participatív oktatókkal való 

együttműködésre). 
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Mellékletek 

M/1. Felkérőlevelek és beleegyező nyilatkozatok  

Tisztelt ……………….!  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói vagyunk. Vizsgálatunk témája az inkluzív, azon belül 

participatív oktatás módszertani lehetőségeinek és korlátainak vizsgálata. 

Kutatásunkat a 2018-1.2.1-NKP - Nemzeti Kiválósági Program Szorongás helyett énhatékonyság - A 

biztonságérzet összetevőinek megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi 

biztonság különböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok számára - Inkluzív felsőoktatás 

alprojekt keretében végezzük. Munkánkat támogatja továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Pedagógiai és Pszichológiai Kara és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara. 

Vizsgálatunk célja, hogy feltérképezze az inkluzív, participatív módszertan alkalmazási lehetőségeit a 

fogyatékosságügyi tartalmak oktatásában. Kíváncsiak vagyunk a módszerben rejlő lehetőségekre és 

korlátokra, kiemelten fókuszálva az inkluzivitás szintjeire és az oktatócsoportban definiált szerepekre. A 

kutatás várhatóan adalékokat szolgáltathat jövőbeni inkluzív oktatás megtervezéséhez és hatékony, 

minőségi szervezéséhez. Az eredmények alapján megtervezett adaptációs lehetőségekkel és a participatív 

oktatók számára indítandó képzéssel, támogatni kívánunk más oktatókat abban, hogy hatékonyan 

vonhassanak be érintett személyeket oktatócsoportjaikba. Ezzel szélesebb körben valósulhatna meg az 

egyetemeken a „Semmit rólunk, nélkülünk!” alapelv. Munkánk során interjúkat készítünk a participatív 

oktatási módszer résztvevőivel (oktatók, participatív oktatók, hallgatók) melyeket diktafonnal rögzítünk. A 

hanganyagokat – melyekhez kívülálló személy nem férhet hozzá – zárt körülmények között, név nélkül, 

azonosító jelzéssel ellátva tároljuk. Munkánk során a résztvevő személyek személyazonosságát, valamint 

a kutatás során birtokunkba jutott információkat a kutatásetikai alapelveknek megfelelően bizalmasan 

kezeljük, azokért titoktartást vállalunk. 

Amennyiben a kutatással kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérem keressen meg minket az 

alábbi e-mail címen: inkluzivfelsooktatas@gmail.com 
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Segítségét előre is köszönve, üdvözlettel: 

dr. Katona Vanda, docens (ELTE BGGYK Általános Gyógypedagógiai Intézet) 

dr. Sándor Anikó, adjunktus (ELTE BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet)                                                          

Tóth Károly, participatív oktató, kutató (ELTE BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet és 

Általános Gyógypedagógiai Intézet)  

Günel Gerda Yagmur, intézeti demonstrátor  (ELTE BGGYK Általános Gyógypedagógiai Intézet) 

 

Budapest, 2019. november 7.                                                                   
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 Tisztelt ……………….!  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói vagyunk. Vizsgálatunk témája az inkluzív, azon belül 

participatív oktatás módszertani lehetőségeinek és korlátainak vizsgálata. 

Kutatásunkat a 2018-1.2.1-NKP - Nemzeti Kiválósági Program Szorongás helyett énhatékonyság - A 

biztonságérzet összetevőinek megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi 

biztonság különböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok számára - Inkluzív felsőoktatás 

alprojekt keretében végezzük. Munkánkat támogatja továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Pedagógiai és Pszichológiai Kara és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara. 

Vizsgálatunk célja, hogy feltérképezze az inkluzív, participatív módszertan alkalmazási lehetőségeit a 

fogyatékosságügyi tartalmak oktatásában. Kíváncsiak vagyunk a módszerben rejlő lehetőségekre és 

korlátokra, kiemelten fókuszálva az inkluzivitás szintjeire és az oktatócsoportban definiált szerepekre. A 

kutatás várhatóan adalékokat szolgáltathat jövőbeni inkluzív oktatás megtervezéséhez és hatékony, 

minőségi szervezéséhez. Az eredmények alapján megtervezett adaptációs lehetőségekkel és a participatív 

oktatók számára indítandó képzéssel, támogatni kívánunk más oktatókat abban, hogy hatékonyan 

vonhassanak be érintett személyeket oktatócsoportjaikba. Ezzel szélesebb körben valósulhatna meg az 

egyetemeken a „Semmit rólunk, nélkülünk!” alapelv. Munkánk során interjúkat készítünk a participatív 

oktatási módszer résztvevőivel (oktatók, participatív oktatók, hallgatók) melyeket diktafonnal rögzítünk. A 

hanganyagokat – melyekhez kívülálló személy nem férhet hozzá – zárt körülmények között, név nélkül, 

azonosító jelzéssel ellátva tároljuk. Jelen participatív szemináriumot, melynek Ön is résztvevője, 

megfigyeléssel kísérjük, amiről már tájékoztatást kapott a kurzus felvétele előtt. Munkánk során a 

résztvevő személyek személyazonosságát, valamint a kutatás során birtokunkba jutott információkat a 

kutatásetikai alapelveknek megfelelően bizalmasan kezeljük, azokért titoktartást vállalunk. 

Amennyiben a kutatással kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérem keressen meg minket az 

alábbi e-mail címen: inkluzivfelsooktatas@gmail.com 
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Segítségét előre is köszönve, üdvözlettel: 

 

dr. Katona Vanda, docens (ELTE BGGYK Általános Gyógypedagógiai Intézet) 

dr. Sándor Anikó, adjunktus (ELTE BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet)                                                          

Tóth Károly, participatív oktató, kutató (ELTE BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet és 

Általános Gyógypedagógiai Intézet)  

Günel Gerda Yagmur, intézeti demonstrátor  (ELTE BGGYK Általános Gyógypedagógiai Intézet) 

 

 

Budapest, 2019. november 7.                                                                   
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Beleegyező nyilatkozat 

Alulírott …………………………………. (név nyomtatott betűvel) hozzájárulok, hogy Günel Gerda 

Yagmur, Dr. Katona Vanda, Dr. Sándor Anikó és Tóth Károly, a 2018-1.2.1-NKP - Nemzeti 

Kiválósági Program Szorongás helyett énhatékonyság - A biztonságérzet összetevőinek 

megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi biztonság különböző 

szegmenseiben működő intézmények és aktorok számára - Inkluzív felsőoktatás alprojekt 

keretében végzett kutatásához,  a bizalmasság elvének figyelembe vételével és a személyiségi 

jogok tiszteletben tartásával, kutatási és publikációs célra használja fel az interjúm hanganyagát, 

amely interjún személyesen részt vettem. A vizsgálatban történt részvételért anyagi 

javadalmazás nem jár.  

A részvétel önkéntes és a válaszadás az interjú bármely pontján megtagadható. 

A kutatás során kapott eredményekről később publikáció(k) jelenik (jelennek) meg, és 

tudományos konferenciákon kerülnek ismertetésre. Ezekről a kívánságnak megfelelően szóbeli 

vagy írásos tájékoztatást adunk. Amennyiben szeretne tájékoztatást kapni a kutatás 

eredményéről, kérjük, adja meg e-mail címét: …………………………………... 

 Kijelentem, hogy 18 éves elmúltam, a kutatásban való részvételem körülményeiről részletes 

tájékoztatást kaptam, a feltételekkel egyetértek, a részvételt vállalom 

Dátum…………………………… 

…………………………………………………. 

                    Résztvevő aláírása 

A nyilatkozatot átvettem: 

………………………………………………... 

Kutató(k) aláírása 
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M/2. Fókuszcsoportos interjúk vázlata  

Interjúvázlat 

inkluzív oktatócsoport tagjainak (hivatásos oktatók és participatív oktatók) 

   

Bevezető 

  

●       Kérjük, hogy mutatkozzon be! Mit tart fontosnak magáról elmondani? 

  

A hivatásos oktatók, participatív oktatók szituált tudása a participativitás szempontjából 

  

o  Előzetes tudás 

●        mielőtt belekezdett a participatív oktatási módszerbe, volt-e már 

tapasztalata participatív vagy emancipatív oktatással? 

●         alkalmazta-e korábban ezt az oktatási módszert ? 

○        ha igen, mi volt a feladata, szerepe abban? 

○       mi volt a hivatásos oktatók feladata, szerepe az oktatásban? 

○       mi volt a participatív oktatók feladata, szerepe az oktatásban? 

○       mik voltak a lehetőségei, előnyei a módszernek? 

○        mik voltak a korlátai, kihívásai a módszernek? 

o   A participatív paradigma szubjektív értelmezései 

●        mit jelent a participatív oktatás számára? 

●        mi jellemzi számára az „ideális” participatív oktatót? 

●        mi jellemzi számára az „ideális” hivatásos oktatót? 

●        mi jellemzi számára az „ideális” participatív oktatói csoportot? 
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A participatív oktatás kezdetei 

  

o   A participatív módszertan 

●       hogyan és mikor merült fel annak a lehetősége, hogy alkalmazzuk a 

participatív módszertant az oktatásban? 

o   A participatív oktatócsoport 

●       hogyan lett a participatív oktatói csapat tagja? 

●       milyen emlékezetes élményei vannak a participatív oktatása 

kezdetéről? 

○       voltak-e olyan elemek az együttműködésben, amelyek rögtön 

összehangoltan, jól működtek? 

○       voltak-e kezdeti nehézségek, és ha igen, mi okozta ezeket? 

  

A participatív oktatás folyamata 

  

o   Belépés az oktatási folyamatba 

●       hogyan történik a participatív oktatók kiválasztása, belépése? 

●       mire van szükség ahhoz, hogy magabiztosan tudjon részt venni a kezdő 

participatív oktató a folyamatban? 

●       mondjon egy példát jól sikerült belépésre! 

●       mondjon egy példát olyan belépésre, amely során nehézségek merültek fel! 

o   Feladat-és kompetenciakörök 

●         mik a feladatai a participatív oktatásban? 

○         mi a participatív oktatók feladata és kompetenciája a jelenleg 

alkalmazott participatív oktatásban? 

○        mi a hivatásos oktatók feladata és kompetenciája a jelenleg alkalmazott 

participatív oktatásban? 

○        mi jellemzi a saját szerepét az oktatói csoportban? 
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o  A participatív oktató helyzete 

●       hozott-e változást a participatív oktatásban való részvétel a saját életében, 

élethelyzetének megélésében? 

●        miben látja a „participatív iparrá” válás nehézségeit, veszélyeit? 

○        hogyan éli meg azt, hogy mindig az élethelyzetéről, személyes 

tapasztalatairól kell beszélni? (csak a participatív oktatók számára) 

○       mit gondol, mit tehetünk azért, hogy ne váljon rutinná az élettörténet 

elmesélése? (csak a participatív oktatók számára) 

○       mit gondol hivatásos oktatóként ennek a jelenségnek a megelőzési 

lehetőségeiről? 

●           hogyan viszonyul a participatív kutatás és oktatás egymáshoz? 

○         lehet-e csak az egyik területen működni? 

○        hogyan hat egymásra ez a két tevékenység? 

o   A módszer disszeminációja, informális terjesztése, potenciális résztvevők toborzása 

●         hogyan terjeszti a módszerrel kapcsolatos tapasztalatait? 

●       milyen körben  terjeszti a módszerrel kapcsolatos tapasztalatait? 

●       hogyan juttatja el az információt potenciális új résztvevőkhöz 

Lehetőségek és korlátok 

  

o  Lehetőségek, előnyök 

●        melyek a participativitás előnyei az oktatásban? 

●         milyen lehetőségek rejlenek a participatív módszertanban?         

o   Korlátok, kihívások 

●        melyek a participativitással összefüggő kihívások a participatív módszertanban? 

●         vannak-e korlátai a participatív módszertannak? 

●         vannak-e korlátai a participatív oktatás elterjedésének? 
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Adaptációs lehetőségek és kitekintés 

  

o   Képzés 

●       szükség van-e participatív oktatói képzésre? 

○       amennyiben igen, legyen-e része a módszertani felkészítés? 

○         tartalmazzon-e a fogyatékosságtudományról szóló tudásokat? 

■       milyen további tartalmakat kellene egy ilyen képzésben 

megjeleníteni? 

●        milyen módszerrel kellene a képzés során dolgozni? 

  

o   Adaptáció 

●       milyen feltételekkel alkalmazható más pedagógusképző területeken a 

participatív módszer? 

●       mit üzen azoknak, akik elkezdenék alkalmazni a módszert?  

Tervek és lezárás 

●  Milyen tervei vannak a participatív módszerrel kapcsolatban a jövőben? 

● Van-e olyan, amit szívesen megosztana velünk, de nem kérdeztünk rá? 
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M/3. Megfigyelési szempontok az órákhoz  

 

 

1. Általános reflexió az adott óráról 

a. Milyen az óra hangulata? 

b. Mi az összbenyomás az adott óráról? 

c. Milyen meghatározó momentumai vannak az adott órának? 

d. Mi az óra üzenete? 

e. Min lehetne még változtatni, finomítani? 

 

2. Az oktatók és participatív oktatók szerepei 

a. Milyen szerepek figyelhetőek meg az oktatók és a participatív oktatók között? (irányítás, 

dominancia, partnerség stb.) 

b. Milyen az együttműködés az oktatók és a participatív oktatók között? 

c. Milyen feladatai van az egyes oktatóknak/ participatív oktatóknak? 

d. Mi a hozzáadott értéke az egyes oktatók/ participatív oktatók részvételének? 

 

3. A participatív módszer értékelése (hallgatói, oktatói, participatív oktatói szemszögből is) 

a. Az adott órán hogyan valósul meg a participatív módszer? 

b. Milyen módszerekkel történik a participatív oktatók részvétele? 

c. Milyen konkrét részekben vesznek részt a participatív oktatók? 

d. Milyen konkrét részekben nem vesznek részta participatív oktatók? 

e. Milyen előnyei vannak a participatív módszernek az adott órán? 

f. Milyen korlátai vannak a participatív módszernek az adott órán? 

g. Milyen lehetőségei vannak a participatív módszernek az adott órán? 

h. Milyen kihívásai vannak a participatív módszernek az adott órán? 

 

4. A hallgatók részvétele 

a. Mennyire aktívak a hallgatók? 

b. Mennyire figyelnek a hallgatók? 

c. Milyen a benyomás a hallgatók viszonyulásáról? 

d. Mi az, amiről úgy tűnik, hogy megragadja a hallgatókat? 
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e. Mi az, ami aktivizálja a hallgatókat? 

f. Mi az amit az adott órán tanulnak a hallgatók? 

g. Milyen módszerekkel történik ez? 

h. Milyen a hallgatók és az oktatók/ participatív oktatók kapcsolata? 

 

5. Egyéb megfigyelések 

a. Milyen egyéb megfigyeléseid vannak? 
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M/4. Fotók 

 

 

 

 


