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Előszó 
 

 
Tisztelt régebbi és jövőbeli konferencia-látogatóink: vannak 

Önök között/köztetek még jó néhányan olyanok, akik több 

mint 10 évvel ezelőtt jártak az ELTE Gyógypedagógiai Karán 

megrendezett három Fogyatékosságtudományi Szabadegye-

temünkre. 2006-ban lehetett, hogy az elsőt meghirdettük. 

Három - emlékeim szerint – egymásra következő szemesz-

terben zajlottak. 

 

Azután volt néhány esztendő szünet, de nem sok, s kezdődtek a Magyar Fogyaté-

kosságtudományi Konferenciák. Az Első, a Második..., s ez most a Hatodik. Ha min-

den jól megy, talán a mi világunk egyik legkülönlegesebben csillogó szelleme lesz a 

vendégünk az idén: Tom Shakespeare, a brit tudós. 

Nem könnyű életet élünk, állandó lemaradásban. Hiszen sokan közülünk nem ke-

veset tanítanak a felsőoktatásban, és, miközben ezeket a konferenciákat szervez-

zük – és egy sereg más, hasonló missziót teljesítő dolgot művelünk – addig sem 

kutatunk, s a világ „Nagy Kutatóihoz" viszonyított relatív elmaradásunk folyamato-

san nő. 

De remélem, értik, s megértitek, hogy ez nem panasz. Ez a konkrét reális 

helyzet felismerése. Ám ezen túl: köszönet is. Köszönet, hogy eljöttök-eljönnek: 

velünk, az idén már vagy 50 szervezővel és előadóval közösen gondolkodni. Misz-

szió ez, közös. Valamennyiünké: szervezőké és vendégeké. Olyan gondolkodóké és 

cselekvőké, akik megtapasztaltuk, hogy fogyatékossággal élni nem születéskori, 

vagy (akár balesetben) szerzett adottság. Mert azt a társadalom mindennapjai és 

gyakran kifejezetten rejtett struktúrái terhelik ránk: sztereotípiák, előítéletek, 

stigma, negligálás és elnyomás eredményeként. 

S akik eljönnek, és köztünk vannak, megfigyelhetik, hogy mindig „A Magyar 

Tudomány Napja" tájékán rendezzük. Az idén azon is elgondolkodhatnak, hogy 

vajon mi a határtalan. Vajon a tudomány-e az (ahogyan idei szlogenjében az MTA 

állítja)? Vagy az emberi szenvedés-e az? Vagy az-e, amit nap-mint-nap megteszünk, 

hogy, ha lassan is, de csökkenhessen végre. 

 
2018 novembere 

 
 

Könczei György,  

a konferencia Tudományos Bizottságának elnöke 
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A konferencia programja 
 
 

 
 Levezető elnökök:  

Cserti-Szauer Csilla, Drs (ELTE BGGYK) – Fazekas Ágnes Sarolta, Drs (ELTE BGGYK) 
09.00-10.00 Érkezés, regisztráció 

 Megnyitó 
10.00-10.10 Zászkaliczky Péter, PhD (ELTE-BGGYK):  

Dékáni megnyitó 
10.10-10.20 Könczei György, DSc (ELTE-BGGYK): 

Intézetigazgatói köszöntő 

10.20-10.30 Cserti-Szauer Csilla, Drs (ELTE BGGYK) – Katona Vanda, PhD (ELTE BGGYK) – Sándor 

Anikó, Drs (ELTE BGGYK): Az inkluzív módszertan kézikönyvének bemutatása 

10.30-11.15 Vitaindító előadás I. 
Prof. Tom Shakespeare, PhD (University of East Anglia):  

Személyi segítői kapcsolat: hatalom, etika és érzelmek 

11.15-11.35 Kávészünet 
11.35-12.35 Kerekasztal beszélgetés 

Moderátor: Csángó Dániel (ELTE BGGYK)  

Résztvevők:  

Prof. Tom Shakespeare, PhD (University of East Anglia) 

Antal Zsuzsanna (ELTE BGGYK) 

dr. Maléth Anett, Drs (ELTE BGGYK) 

Fazekas Elek (Helpific Magyarország) 

 
12.35-13.20 Vitaindító előadás II. 

Hernádi Ilona, PhD (ELTE BGGYK) – Könczei György, DSc (ELTE BGGYK) 

Diskurzus a fogyatékosságtudomány maszkulin diskurzusairól 

13.20-14.30 Ebédszünet  
14.30-17.00 Párhuzamos tematikus szekciók 

  

1. szekció 

 

Nők, gender 
Levezető elnökök: Kérchy Anna, PhD, habil (SZTE BTK) – Gergely Sára (ELTE 

TÁTK) 
 

 Problémafelvető előadó: Kérchy Anna, PhD, habil (SZTE BTK): Gondolatok a diverzi-

tás, sokféleség, és a Másság eltérő formáiról a társadalmi nem és a fogyatékosság 

kulturális olvasatainak tükrében 

 

Pechan Eszter, Drs (ELTE BGGYK) – dr. Gurbai Sándor, PhD (ELTE BGGYK): Intézet-

ben lakó intellektuális és pszicho-szociális fogyatékossággal élő nők szexualitása, 

gyermekvállalása és az őket érő erőszak 

Keveházi Katalin, Drs (Jól-Lét Alapítvány) – Svastics Carmen, Drs (ELTE BGGYK):  

Nóra Támaszpont, avagy egy jó gyakorlat az evidencia-alapú munkaerőpiaci szolgál-

tatásfejlesztésre  
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2. szekció 

 

 
Önrendelkezés és könnyen érthető kommunikáció 

Levezető elnökök: Harmath Lilla (ÉFOÉSZ) – Pataricza Sándor (ÉFOÉSZ) 
 

 Problémafelvető előadók: Horváth Péter, Drs (ELTE BGGYK) – Magyar Adél, PhD 

(SZTE JGYPK): „Szeretnék én dönteni! És ezért szeretném érteni!" 

 

Bercse László (ÉFOÉSZ) – Czakó Tibor (ÉFOÉSZ) – Horváth Péter, Drs (ELTE BGGYK) 

- Sallai Ilona (ÉFOÉSZ): Önrendelkezés és könnyen érthető kommunikáció 

 

Csány Júlia, Nyúl Zsófi, Ótott-Kovács Réka (SZTE JGYPK): A könnyen érthető video-

film-készítés módszertanának leírása 

3. szekció 

 

Participatív megközelítés az egyetemen 
Levezető elnökök: Cserti-Szauer Csilla, Drs (ELTE BGGYK), Futár András (ELTE 

BGGYK) 
 

 Problémafelvető előadók: Csángó Dániel (ELTE BGGYK) – Katona Vanda, PhD (ELTE 

BGGYK) – Tóth Károly (ELTE BGGYK): A participatív oktatás gyakorlata az ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 

dr. Maléth Anett, Drs (ELTE BGGYK): A „tudás, mint üzenet” átadásának a sokszínű-

ségéről - az „Adó” avagy participatív megközelítés a felsőoktatásban 

Andrássy-Culmann Eszter (ELTE BGGYK) – Szabó Rita (ELTE BGGYK): Participatív 

oktatás hallgatói szemmel 

Eölyüs Eszter (DE BTK – Immánuel Otthon) – Halász Krisztina (DE BTK – Immánuel 

Otthon): Egyetemi érzékenyítő program Debrecenben- Hogyan építsünk hidat fiatal 

felnőttek között? 

 

4. szekció 

 

Kihívások, esélyek, perspektívák outsider és insider megközelítésben;  
fogyatékossággal élő személyek lehetőségei a felsőoktatásban, a doktori foko-

zat megszerzésére és azon túl  
Levezető elnökök: Flamich Mária, PhD – Hoffmann Rita, PhD  

(ELTE BGGYK, Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely) 
 Problémafelvető előadók: Kovács Krisztina (ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támo-

gató Iroda) 

Prof. Thomas J. Tobin, PhD (University of Wisconsin-Madison): A felsőoktatáshoz 

való hozzáférés mint emberi jog 

Horváth Zita, PhD, habil (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Társadalmi mobilitás 

a fogyatékossággal élő személyek lehetőségei a felsőoktatásban 

Nagyné Nyikes Natália, Drs (CEU): A Közép-európai Egyetem fogyatékossággal élő 

hallgatóinak támogatása 

Nagyné Schiffer Csilla, PhD (ELTE BGGYK): Speciális szükségletű hallgatók az ELTE 

gyógypedagógus képzésében – szolgáltatások és policy  
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5. szekció 

 

 
Társadalmi innovációk, participatív együttműködések  

Levezető elnökök: Antal Zsuzsanna (ELTE BGGYK), Dinnyés-Dezső Renáta, Drs 
(MOME) 

  
 Problémafelvető előadó: dr. Mikola Orsolya, PhD (Fogyatékosságtudományi Doktori 

Műhely): Egyetemesen tervezünk-e az egyetemen? 

 

Várdai Péter, Drs (MOME): Mozgássegítő teherhordó külső váz 

Tarr Kálmán, Drs (MOME): Lehetetlenségek Színpada 

Soltészné Takár Anita (Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény): Ergonómiai eszközfejlesztés halmozottan sérült gyerme-

kek számára 

Papp Eszter (Here We Are csoport): Az együttműködés előnyei a Here We Are cso-

port esetében 
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Vitaindító előadások 
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Tom Shakespeare (1966 - ) tudós, fogyatékosságügyi aktivista, egyetemi tanár, rá-

diós műsorvezető, stand-up komikus, kutató, író, fogyatékos személy. Miután nyel-

vi tanulmányait szociális és politikai tudományokra cserélte, szociológusként dip-

lomázott, majd PhD munkáját már a fogyatékosságtudomány (Disability Studies) 

területén, a fogyatékosság konceptualizációiból írta.  

 

1996-ban a Leeds-i Egyetem kutatótársa lett, ezután már rendszeresen publikált a 

posztmodern kor kontextusában az emberi jogok, önrendelkezés, szexualitás és 

bioetika témaköreiben. 1999-től kutatásvezető a Newcastle University-n, majd az 

ENSZ munkáját gyarapítja tudásával és részt vesz A fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló Egyezmény megalkotási folyamatában. Legfontosabb munkái továbbá 

a The Sexual Politics of Disability (1996), a Disability Rights and Wrongs (2006), a 

Disability Rights and Wrongs Revisited (2014) és a bioetikai vitákat feszegető Ar-
guing About Disability (2008) című kötetek. 

 

Idén a Hatodik Fogyatékosságtudományi Konferencia vendége, ahol az első vitain-

dító előadás során a személyi segítés rendszerével összefüggésben, a hatalom, ér-

zelmek és etika kérdéseiről beszél. 
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Prof. Tom Shakespeare, PhD: 
Személyi segítői kapcsolat: hatalom, etika és érzelmek 

 
A készpénzért vett gondozási ellátás rendszere közismert Európa-szerte. Különö-

sen a skandináv országokban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Svájcban. 

Míg a személyes segítségnyújtás a hatalom érzetét adja és egyben rugalmas is, mi a 

személyi segítővel való kapcsolat jellegét kívántuk megvizsgálni. 30 fogyatékos-

sággal élő emberrel és 28 személyi segítővel készítettünk interjút az Egyesült Ki-

rályságban. Jelen előadásomban a személyi segítés modelljeiről és metaforáiról 

kívánok beszélni, a határok és rugalmasság kérdéséről és szót ejtek a konfliktus és 

konfliktuskezelés témáiról is. 

 

Prof. Tom Shakespeare, PhD: 
Personal assistance relationships: power, ethics and emotions 

 

Cash for care systems are familiar across Europe. Particularly in Nordic countries, 

UK, Netherlands, Switzerland. While personal assistance appears empowering and 

flexible, we wanted to explore the nature of the PA relationship. We interviewed 

30 UK disabled people and 28 personal assistants. In this talk, I will explore models 

and metaphors for PA; issues of boundaries and flexibility; and discuss conflict and 

conflict resolution. 
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Hernádi Ilona, PhD, adjunktus 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

hernadi.ilona@barczi.elte.hu 

 

Könczei György, DSc, egyetemi tanár 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

konczei.gyorgy@barczi.elte.hu 

Hernádi Ilona – Könczei György: 
Diskurzus a fogyatékosságtudomány maszkulin diskurzusairól 

 
A közös alkotás mindig különleges: valamiféle kegyelmi állapothoz hasonlatos. 

Olyan, mint az a beszélgetés, amelyben – miközben van vezető: mindig az egyik az, 

az elöl álló –, lassan fejtődnek fel jelentésrétegek, s néha már nem is tudod mikép-

pen történik, de a szemed láttára tisztul fel, formálódik értelmezhetővé az addig 

nem ismert, s mutatkozik meg, válik egy szikrányival érthetőbbé a világ.  

 

 

 

KULCSSZAVAK: maszkulin diskurzus, hatalom, szexualitás, fogyatékosságtudo-

mány 

 

Előadásunk célja nem a fogalmak bármilyen szempontból történő kimerítő igényű 

leírása vagy megmagyarázása. Inkább a diskurzuson belül a dominancia keresése. 

A különféle diskurzusok szabályai által körülhatárolt, vagy éppen felszaggatott 

gondolatáramlás a hatalomról, a férfiakról, a nőkről és a fogyatékosságtudomány-

ról. 

 

Tézisünk a következő: miközben a fogyatékosságtudomány – Magyarországon és 

külföldön is – keserves küzdelmet folytat világ-értelmezései kapcsán a készen ka-

pott modernista gondolatok, elméletek ellen, annak mintázatai makacsul, újra és 

újra felbukkannak teóriáiban, érveléseiben és elemzéseiben. Szűkítve: diszciplí-

nánk nevezetes főfogalma a fogyatékosság, és ágense ahhoz kapcsolódóan a fogya-

tékossággal élő ember, vagy személy, ez a személy leggyakrabban nem-nélküli-

ember. Azért az, mert nem bomlik fel – a gender-logika mentén férfira és nőre; és 

ami viszont további súlyos következményekkel jár. 

 

Gondolkodásunk útja: 
1 A diskurzus mibenléte. 

2 Mi itt a maszkulin diskurzust problematizáljuk. 

Miért jelent problémát a férficentrikus gondolkodásmód? 

Ki lehet ágens és ki nem? 

3 A maszkulin diskurzus következményei a szexualitás terén. 

4 Vajon milyen lehetőségünk támad a cselekvésre? 
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1. A DISKURZUS MIBENLÉTE 
 

A filozófiai, a kommunikációelméleti, a szociológiai és az irodalomtudományi 

elemzések eredményeként évtizedek óta tisztában vagyunk vele, hogy mindannyi-

an egy diszkurzív társadalom hálójában létezünk. A diskurzusokat a mindennapi 

társadalmi működések számos mozgásformájában magunk teremtjük, és arra 

használjuk őket, hogy értelmezzük saját magunkat és a világot. Ám az – különös 

módon – nem elég, hogy e folyamat során a diskurzusok is determinálnak bennün-

ket. Mindennek a tetejébe, a jelzett diskurzusteremtés során gondolatilag értel-

mezzük, s ezáltal teremtjük is és újraalkotjuk, de mindenképpen át is alakítjuk az 

anyagi világot.  

 

A diskurzus mindig jeleket tartalmaz. Nyelvi és nem nyelvi jeleket egyaránt. Olyan 

állítások, elképzelések, hiedelmek, szimbólumok, sztereotípiák, cselekvési-, és 

gondolkodásmódok, normák szabályozott rendszere, amely tereli, mederben tartja, 

irányítja mindennapi életünk folyamatait. Következésképpen, a nyelv, amely a dis-

kurzus legfőbb mozgásformája, a legkevésbé sem semleges médium, amely képes 

lenne objektíven tükrözni a valóságot, hanem értelmező közeg. Jelentésalkotó. Ám 
a domináns diskurzus szükségképpen konzervatív. Szigorúan rögzíti a status quo-t, 

fenntartja és meg is erősíti a hatalmat, és reprodukálja az egyenlőtlenségeket. A 

domináns diskurzus szubjektumokat teremt, azokat megkülönbözteti, intézmé-

nyeket támogat, miközben hatalmi pozíciókat tart fenn. Diskurzus és hatalom kö-

zött szoros a kapcsolat: bár leggyakrabban rejtve teszi, de a hatalom a diskurzuson 

keresztül is működik, s egyenlőtlenségeket teremt, illetve tart fenn (FOUCAULT 

1998, GOODLEY 2017). 

 

De vajon miféle ez a hatalom és milyenek is a jelzett egyenlőtlenségek? 

Az épségista, fogyatékosságelutasító társadalomban a normalitás az éptestű-ség 

idealizált eszményéből deriválódik. Az értékes ember jelképe, az ép testű és lelkű, 

racionális, független, heteroszexuális, kompetens, munkaképes, gazdaságilag pro-

duktív, fogyasztásra mindig kész, fehér férfi állampolgár.  

 

Olyan diktáló és szorongató jelenséghalmaz ez, amely privilegizált helyzetbe hozza 

az Egyiket (az épet, a férfit, a függetlent, az erőset s.í.t.), a Másikkal (a fogyatékos-

nak bélyegzettel, a nővel, a függővel, a gyengével, az elnyomottal) szemben, ahol a 

Másik az alacsonyabbrendűt, a deviánsat, az abnormálisat, az alávetettet testesíti 

meg (YOUNG 2001). A fogyatékosságtudomány éppen ezt a rejtett működést de-

konstruálja, azaz szedi szanaszét, atomjaira és építi újra, hogy megfejtse és bemu-

tathassa – de immár új öltözetben: az épség és a fogyatékosság összefüggés-

rendszerében.  

 

  

2. A MASZKULIN DISKURZUST PROBLEMATIZÁLJUK 
 
Felismerésünk szerint, amelyet a mindennapi tapasztalat és a szakirodalom is alá-

támaszt, az ember nem csupán sokféle, hanem embernek lenni sokszínűséget is 

jelent. Általában a férfiak által művelt tudomány hatalmi erőterében fordul elő, 

hogy nem értelmezik a férfit és a nőt, a testi dimenziók és a társadalmi viszonyok 

sokszínű kapcsolódásait, az eltérő hangok, tudások, gyakorlatok, egyenlőtlenségek 
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sajátos rajzolatait. Pedig, egyszerűen szólva, ez volna és nem más a gender-

szemlélet. Ez az egyszerű mutatvány maga már férficentrikus.  

 

De vajon miért jelent problémát a férficentrikus gondolkodásmód – számunkra itt: 

éppen a fogyatékosság jelensége kapcsán? Miképpen járul hozzá a maszkulin dis-

kurzus a fogyatékosnak bélyegzett nők elnyomásához? Miféle kohóban acélozód-

nak és születnek, hogyan és hol reprodukálódnak a társas viselkedést determináló 

diszkurzív sémák? S vajon igaz-e, hogy mivel a nők a férfiak által megformált fogal-

mak segítségével látják önmagukat, leggyakrabban ők maguk is elfogadják társa-

dalmi helyzetüket? 

 

A feminista fogyatékosságtudomány teoretikusai idestova harminc éve töreksze-

nek rá, hogy a fogyatékosság kapcsán a gender perspektíva is megjelenjen tudo-

mányterületünkön (WENDELL 1996, MORRIS 1989, FINE ÉS ASCH 1988). Munkál-

kodásuk hatására a múlt század 90-es éveivel kezdődően az elméleti hangsúly he-

lye megváltozott: áttevődött a csoporton belüli bonyolult és sokszínű különböző-

ségek vizsgálatára. Ám vezérkérdésekként velünk maradtak a következők: „Vajon a 

fogyatékosságtudományon belül milyen erők által meghatározott, s miféle diszkur-

zív kereten belül zajlik a nők helyzetének értelmezése?” S tovább: „A nők perspek-

tívája elnyeri-e a megfelelő, a méltó figyelmet a tudományos vizsgálódásokban?” 

„Jelen vannak-e a nők a tudományban?” „Lehetségesek-e, léteznek-e, és kialakul-

tak-e már sajátos női kutatási módok?” 

 Vagy nem erre vezet az út? 

 

 

3. A MASZKULIN DISKURZUSNAK A SZEXUALITÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI 
 

A szexualitás alanyi létünk, szubjektivitásunk egyik központi szervező eleme. Em-

ber-voltunk mélyen rejlő tartó-alapjának része, hogy szexuális lényként is kezelje-

nek bennünket. Rosi Braidotti érvelése szerint: „a szexualitás egyszerre az egyén 

intim és külsődleges, társadalmilag mozgatott és hatalommal átitatott gyakorlata. 

Társadalmi és szimbolikus, anyagi és szemiotikai intézmény, amelyet a feminizmus 

a hatalmi megnyilvánulás elsődleges színterének tart, makro-, és mikroszinten 

egyaránt” (BRAIDOTTI 2000: 1).  

 

Ha meg akarjuk érteni a fogyatékossággal élő nők többrétű szexuális elnyomását, 

akkor Michel Foucault-t követve megkísérelhetjük megvizsgálni, hogy a szexualitás 

miként alakul át diskurzussá. Az előadásban azt is megvizsgáljuk, kik, hol és milyen 

nézőpontból beszélnek, beszélhetnek a szexualitásról. S azt is, hogy hol jönnek lét-

re, és mire használódnak ezek a tudások? (FOUCAULT 1996) 

 

A fogyatékosnak bélyegzett emberek, nők és férfiak, tipikus példái az aszexualitást 

szimbolizáló reprezentációknak. Szexualitásukat máig a medikális megközelítés 

hatja át. Abból az alapfelvetésből indulunk ki, hogy a szexuális identitások kulturá-

lis és diszkurzív hatások termékei. Előadásunk egyik fő célkitűzése, hogy felmutas-

suk, a normatív keretből kiszabadítsuk a női szexualitás hagyományos paramétere-

it. Miközben jól ismert az a tény, hogy a fogyatékossággal élő személyek nők és fér-
fiak, akiknek a korszakalkotó CRPD megalkotása előtt és után is része az életüknek 

(és jogaiknak is) a szexualitás, a nőkre vonatkozó kutatások zöme a patriarchális 
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beírottság alapján a reprodukcióhoz, az abúzushoz, a szülőséghez, a házassághoz 

kötött, s nem törekszik a nők szexuális vágyainak, tapasztalatainak, igényeinek, 

perspektívájának feltérképezésére. A szexuális asszisztencia ráadásul úgyszólván 

kizárólag férfi-szükségletként mutatkozik meg. (KÁLMÁN ÉS KÖNCZEI 2002, 

SHAKESPEARE, GILLESPIE-SELLS ÉS DAVIES 1996, KULICK ÉS RYDSTROM 2015) 

 

 

Mi lehet a magyarázata annak, hogy a fogyatékosságtudományban – ha egyáltalán 

megjelenik – a női szexualitás, az jellemzően a konzervatív, férfiak-alkotta, első-

sorban heteroszexuális szemlélet keretein belül történik? Holott a queer-szemlélet 

összetett tudást kínáló elemzési kategóriaként már régtől fogva jelen van a szak-

irodalomban. 

 

  

4. MILYEN LEHETŐSÉGÜNK TÁMAD A CSELEKVÉSRE? 
 

Van-e feladatunk a fentiekkel kapcsolatban? S mi az? Talán feminin diskurzus lét-

rehozása a maszkulin diskurzus ellenében?  

Mi az üzenete annak, hogy a maszkulinitás elfedésével a fogyatékosságtudomány 

szövegeiben a domináns diskurzus magát nemi szempontból semlegesnek feltün-

tetve még mindig a nő másodlagossá tétele révén jön létre? 
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BEVEZETŐ GONDOLATOK 
 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény alapelvként fogalmaz-

za meg a teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás előmozdításának 

fontosságát a közösségi élet valamennyi színterén. Az Oktatásra vonatkozó 24. 

cikk, mely a befogadó oktatási rendszer, így a befogadó felsőoktatás jelentőségét 

hangsúlyozza, három aspektusra hívja fel a figyelmet. Ezek 

 

a) az emberben rejlő képességek, méltóságérzet és önbecsülés teljes mértékű 

kifejlesztése, valamint az emberi jogok, alapvető szabadságok és az emberi 

sokszínűség tiszteletben tartásának erősítése; 

b) a fogyatékossággal élő személyek személyiségének, tehetségének és alkotó-

képességének, valamint mentális és fizikai képességeinek lehető legtelje-

sebb fejlesztése; 

c) a szabad társadalomban való tényleges részvétel lehetővé tétele a fogyaté-

kossággal élő személyek számára. 

 

Az Együtt oktatunk és kutatunk! Inkluzív megközelítés a felsőoktatásban című mód-

szertani kézikönyv, valamint a hozzá kapcsolódó fejlesztések ahhoz a folyamathoz 

kívánnak tapasztalatokat megosztani, ahol a különféle támogatási szükséglettel élő 

oktatók és kutatók participációja felerősödik, hangjuk egyre hallhatóbbá válik 

(BARNES ÉS MERCER 2006). 

 

A TANANYAGFEJLESZTÉS ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE 
  
A tananyagfejlesztés hátterét a felsőoktatásban folytatott inkluzív megközelítés 

adja (KOENIG ÉS BUCHNER 2009). Az inkluzív módszertan alkalmazásra kerül 

mind az oktatásban inkluzív szemináriumok formájában, mind a kutatási gyakor-

latban participatív kutatások révén. Az inkluzív szeminárium a fogyatékosságtu-

domány értékeihez kötődő oktatási módszer, amely szakít azzal a gondolattal, hogy 

a fogyatékos személyekről kvalifikált szakemberek gondolkodjanak az érintettek 

nélkül. Ez a megközelítés lehetőséget teremt a fogyatékos és nemfogyatékos okta-

tók együttműködésére a gyógypedagógia szakos hallgatók képzésében. Az inkluzív 

szemináriumokon a fogyatékossággal élő személyek (participatív oktatótársak) és 

az oktatók közösen tanítanak felsőoktatási közegben. A hallgatók visszajelzései 

szerint a szemináriumok inspirálóak, gyakorlatiasak és támogatják a szakmai útke-

resés folyamatát, a szakirányválasztást is. A participatív oktatótársak jelenléte pe-

dig többletet ad az órákhoz, az oktatásban és a kutatásban releváns témákat te-

remt, növelve ezzel a szakmai folyamatok érvényességét. 

A participatív kutatások során pedig a fogyatékossággal élő személyek szin-

tén szakértőként jelennek meg, hiszen belső, helyi tudásukkal, megélt tapasztalata-

ikkal kiegészítik a nem fogyatékos kutatók szerzett tudományos tudását (VAN DER 

RIET ÉS BOETTIGER 2009, KATONA 2014, SÁNDOR 2018). 

Ezt a módszertant az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Karán (továbbiakban ELTE BGGYK) egyedülállóan alkalmazzuk 

és a gyakorlat során felmerülő kihívások, dilemmák során nyilvánvalóvá vált, hogy 

érdemes lenne egy segédanyagot készíteni a módszertant alkalmazni kívánó szak-
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emberek és érintettek számára, nem utolsó sorban pedig a módszertan keretében 

tanuló hallgatók számára is. 

  

A TANANYAGFEJLESZTÉS FOLYAMATA 
  

A tananyagkészítés első gondolata akkor fogalmazódott meg, amikor az ELTE 

BGGYK inkluzív oktatói csapata az Együtt tanítunk! című pályázattal elnyerte a 

Tempus Közalapítvány a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díját a Különleges 

igényű, alulreprezentált hallgatók, oktatók számára kínált oktatási programok, 

módszerek, csoportok felsőoktatásban való részvételének elősegítése c. kategóriá-

ban. 

 

A díjátadó ünnepségen a projektet a következő módon méltatták: 

  

„A sérült személyek oktatóként való megjelenése a szemináriumokon, továbbá az 
erre a feladatra való szakmai felkészítésük új szemléletet közvetít a felsőoktatási 
gyakorlatban. A program sokrétűen hasznosítható, az emberekkel foglalkozó tudo-
mányterületeken adaptálható, valamint hozzájárul a hallgatók és oktatók téma irán-
ti érzékenyítéséhez”. 
  

A díjátadó után tartott workshop-on határozott igény mutatkozott más felsőokta-

tási intézmények részéről is a módszertan megismeréséhez és körvonalazódott, 

hogy a gyógypedagógián és a fogyatékosságtudományon túl sok más területen le-

het adaptálni ezt a megközelítést. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy komoly terv ké-

szüljön a módszertan szélesebb körben való elterjesztéséről és egy tananyag készí-

téséről. A tananyagfejlesztés előkészítése érdekében több alkalom keretében tör-

tént egyeztetés a tananyag szakmai tartalmáról, a megvalósítás módjáról ez év első 

negyedévében. 

A megbeszéléseken az inkluzív módszert alkalmazó oktatói és kutatói kezdő 

csapat vett részt, melynek tagjai: Antal Zsuzsanna, Csángó Dániel, Cserti-Szauer 

Csilla, Futár András, Horváth Péter, Katona Vanda, Kollár Zoltán, Kolonics Kriszti-

án, Kunt Zsuzsanna, Sándor Anikó, Tóth Károly. A csapatot kiegészítette egy elis-

mert szakemberekből álló tanácsadói csoport, melynek tagjai: Gurbai Sándor, Her-

nádi Ilona, Könczei György, Maléth Anett és Zászkaliczky Péter.  

  

A TANANYAGFEJLESZTÉS SZAKMAI TARTALMA, CÉLJAI 
  

A tananyag célja egy módszertani kézikönyv létrehozása, amely a felsőoktatás ke-

retei között participatív módszerrel dolgozók számára nyújt segédletet a magas 

minőségű, inkluzív szakmai munkához. A kézikönyv elektronikus tananyag formá-

tumban is készül, ezáltal növeli a hozzáférhetőséget és illeszkedik a 21. századi 

kompetencia-alapú társadalom life-long learning kereteihez és info-

kommunikációs technológiáihoz. 

Az Együtt oktatunk és kutatunk! Inkluzív megközelítés a felsőoktatásban 

című elektronikus tananyag megalkotásának a célja, hogy az ELTE BGGYK-n az el-

múlt években összegyűjtött, a részvételi paradigmához kapcsolódó oktatási, kuta-

tási tapasztalatokat hozzáférhetővé tegyük a kar, az egyetem és társegyetemek 

számára. 
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Célunk, hogy mindazok a fogyatékossággal élő személyek, akiket a felsőoktatás 

szereplői be kívánnak vonni ezekbe a folyamatokba, vagy akik maguk kezdemé-

nyezik a bevonódásukat, a tananyagban részletes leírást találjanak az inkluzív 

szemináriumhoz és a participatív kutatáshoz szükséges személyiségjegyekről, elő-

zetes tudásokról; a tervezéstől az értékelésig tartó folyamat valamennyi lépéséről, 

feladataikról és kompetencia-határaikról. 

További célunk, hogy azok az egyetemi oktatók és kutatók, akik maguk is 

próbálkoznak az inkluzív szemináriummal és participatív kutatással vagy szeret-

nék azt saját felsőoktatási gyakorlatukba beépíteni, a jelen tananyag keretei között 

részletes útmutatást kapjanak a bevezetéshez és a lebonyolításhoz szükséges lépé-

sekről. Célunk tehát, hogy a módszer adaptálhatóvá váljon. 

És végezetül célunk, hogy a hallgatók tanulható tananyagot kapjanak, amit 

különböző tanegységekben és például participatív szakdolgozati vagy doktori isko-

lai munkában tudnak hasznosítani. 

 

A TANANYAGFEJLESZTÉS FOLYAMATA 
 

A tananyagfejlesztés jelenlegi szakasza részét képezi egy több elemből álló innová-

ciónak, ahol egyrészt elkészül és terjesztésre kerül a tananyag digitális és nyomta-

tott verziója, valamint számos kapcsolódó képzés kerül megtervezésre és kipróbá-

lásra az ELTE BBGYK-n és azon kívül. 

A digitális tananyag különös jelentőséggel bír mindannyiunk számára, hi-

szen ez sokak számára adhat hozzáférhetőbb, dinamikusabb keretet, amely gya-

korlatias segédanyagként továbbvezető linkek, forrásmegjelölések által segíti a 

további tájékozódást.  

A tartalmat tekintve fontosnak tartottuk önmagában a megközelítés elméle-

ti hátterének bemutatását, a részvételi paradigma taglalását. Ezt követően külön 

fejezet szántunk a kutatásnak és az oktatásnak, amelyek hasonló felépítés szerint 

készülnek, például mindkettő rámutat a lehetőségekre, kihívásokra ugyanakkor 

összegzéseket olvashatunk a jó gyakorlatokról is. A jó gyakorlatok összegyűjtése 

során kifejezetten koncentráltunk arra, hogy ne csak saját gyakorlatokat mutas-

sunk be, hanem térképezzük fel az országban hasonló megközelítés mentén szer-

veződő jó gyakorlatokat is. Az oktatáson és a kutatáson túl kitekintünk egyéb 

együttműködési formákra is, hiszen a paradigma lényege a tudományos világon 

túli alkalmazás. 

Mivel különösen fontosnak tartja a csapat a participatív oktató- és kutató-

társak felkészítését és egy esetleges külön képzés elindítását, ezért esett a válasz-

tás egy ötödik fejezetre, amely kifejezetten potenciális érintett résztvevőknek szól 

és akár önmagában is megállja a helyét és közérthetően fogalmazza meg a tapasz-

talatokat. 

A folyamatot kíséri egy multiplikációs csapat is (Gurbai Sándor, Hoffman 

István, Kerekes Valéria, Maléth Anett, Rónay Zoltán, Tausz Katalin), akik a más tu-

dományterületeken való adaptációs lehetőségeket térképezik fel a tananyag alap-

ján. 

  

Összességében, a fejlesztés hiánypótló lehet az inkluzív oktatási és kutatási mód-

szert alkalmazó oktatók, társ-oktatók és a módszer keretében tanuló, akár szak-

dolgozatot író hallgatók felkészítésében, figyelmet fordítva gyógypedagógián és 

fogyatékosságtudományon kívül más területekre is. 
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Andrássy-Culmann Eszter – Szabó Rita: 
Participatív oktatás hallgatói szemmel 

 

KULCSSZAVAK: felsőoktatás, fogyatékosság, participatív oktatás, hallgatói meglá-

tások, támogatott lakhatás 

 

BEVEZETÉS 
Magyarországon a felsőoktatásban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 

jelent meg először a participatív oktatás gyakorlata. Ez olyan kurzusokat foglal 

magába, ahol az egyetemi oktatók fogyatékossággal élő személyekkel (tapasztalati 

szakértőkkel) együtt dolgoznak: együtt alakítják ki az órák tematikáját és együtt 

adják át a tudást a hallgatóknak. Olyan újítás, ami a fogyatékosságtudomány egyik 

legfontosabb alapelvét („Semmit rólunk nélkülünk!”) beemeli a gyógypedagógia 

világába, ezzel közelebb hozva egymáshoz a két tudományterületet. Előadásunk-

ban két participatív kurzus tapasztalatait mutatjuk be a hallgatók szemszögéből. 

„A fogyatékosság és a gyógypedagógia történeti aspektusai” (NBGY-3003) 

című kurzus az alapozó képzés elején jelenik meg a gyógypedagógus képzésben, 

szemináriumi formában. Egyik legfőbb célja, hogy bemutassa a fogyatékosság meg-

ítélését és annak változásait. A 2015/16-os tanévben először participatív keretek 

között szervezték meg: több tapasztalati szakértőt vontak be az oktatási folyamat-

ba. 

„A támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata” (NSZV-2052) című kurzus 

több egyetemi kar (ELTE BGGYK, ELTE TÁTK, ELTE PPK) és különböző civil szer-

vezetek (pl. Önállóan lakni - közösségben élni csoport) együttműködésével jött 

létre a PODIUM (Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves) program keretében 

a 2017/18-as tanév első félévében és egyedülálló módon bizonyította a participa-

tív oktatás létjogosultságát a felsőoktatásban. 

 
A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNETI ASPEKTUSAI 
A kurzus kötelező volt az elsőéves hallgatók számára: 20 fős csoportokban dolgoz-

tak együtt a félév során az oktatók és a tapasztalati szakértők részvételével. A 

munkafolyamat elején a szervezők időt fordítottak a diákok és a participatív okta-

tók megismerkedésére, hiszen sok elsőéves diáknak ez volt az első alkalom, hogy 

fogyatékossággal élő személlyel dolgozott együtt. 

Közös gondolkodás folyt a fogyatékosság megítéléséről a különböző korokban, az 

ezeket övező jogi és szociális változásokról. A participatív oktatók az éppen szóban 

mailto:aceszti@gmail.com
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forgó témáról megosztották gondolataikat, érzéseiket, tapasztalataikat. Ez segítette 

a hallgatókat, hogy teljesebb képet kapjanak egy-egy kérdéskör jelentőségéről. 

A kurzus teljesítéséhez a hallgatóknak egy projektmunkát kellett létrehozniuk fo-

gyatékossággal élő személyek aktív jelenlétével. Készült pár elgondolkodtató kis-

film, flashmob, társasjáték, blog, plakát, mesekönyv, színdarab. Mind-mind értékes 

produktumai a kurzusnak. 

A visszajelzések alapján mind a diákoknak, mind a participatív oktatóknak tanul-

ságos és pozitív élmény volt a kurzus, ami egyben megalapozta a későbbiekben 

(szorosabb együttműködésben) megjelenő „A támogatott lakhatás elmélete és gya-

korlata” című participatív kurzust. 

 
A TÁMOGATOTT LAKHATÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 

A kurzus keretei 

A 30 órás kurzus 4 hosszabb, kb. 5 órás alkalomból állt, amiken olyan, a támogatott 

lakhatással kapcsolatos témákat dolgoztunk fel közösen, mint az önrendelkezés, az 

alapvető emberi jogok, a támogatott döntéshozatal, a pszichoszociális fogyatékos-

ság, társadalmi szerepvállalás és a szakemberek feladatai. 

Az oktatók (Antal Zsuzsa, Bíró Dalma, Bulyáki Tünde, Cserti-Szauer Csilla, 

Futár András, Háberman Zoltán, Horváthné Somogyi Ildikó, Iván Zoltán, Kalányos 

György, Kármán Bianka, Katona Vanda, Losoncz Mária, Sándor Anikó, Svastics 

Carmen, Tausz Katalin) különböző tudományterületekről érkeztek (gyógypedagó-

gia, szociológia, szociális munka, pszichológia), így sokféle szempontot meg tudtak 

világítani a résztvevők számára a támogatott lakhatással kapcsolatban. 

Az órák további meghívott előadói és oktatói között civil szervezetek akti-

vistái, a gyakorlatban dolgozó szakemberek és érintett személyek is voltak. Össze-

sen 29 alapképzésben (gyógypedagógia, szociológia, szociális munka) vagy doktori 

képzésben (neveléstudomány) résztvevő hallgató vette fel ezt a szabadon választ-

ható kurzust.  

A teljesítés kritériuma volt egy olyan produktum kiscsoportos elkészítése, 

amely a támogatott lakhatást (vagy egy ehhez kapcsolódó témát) kreatívan mutatja 

be. Az elkészítés folyamatába pedig bevon egy érintett személyt is. 

Az elkészült projektek bemutatására egy projektünnepen (egy külön alkal-

mon) került sor. 

 

Az órák 

Sok más egyetemi kurzussal ellentétben, itt tényleg megvalósult a szemináriumi 

hangulat: a résztvevők egy hatalmas körben ültek (vegyesen az oktatók és a hallga-

tók) és a hozzászólás lehetősége folyamatosan nyitva állt mindenki előtt. Jó volt azt 

tapasztalni, hogy ennél a kerekasztalnál sokféle vélemény elfér, jóllehet alapvetően 

az attitűdök között nem voltak nagy különbségek. Az oktatók egyöntetűen és elkö-

telezetten képviselték azt a hozzáállást, amely szerint minden ember véleménye 

egyformán érvényes és szükséges, és főleg nem kihagyható azokban a döntési fo-

lyamatokban, amelyek őket is érintik („Semmit rólunk nélkülünk!”). A kurzus talán 

egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a támogatott lakhatást nagyon nehéz úgy 

megszervezni, hogy minden résztvevő véleményét számításba vesszük (az érintett 
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személyét, a lakókörnyezetét, stb.), de ez az egyetlen módja, ahogyan érdemes el-

kezdeni, mert csak így lehet sikeres.  

Ahhoz, hogy ezt a tudást átadják a hallgatóknak, sokféle gyakorlattal készül-

tek az oktatók: játékos és tudásformáló feladatokkal, amiket kisebb csoportokban 

kellett megoldani. Az egyik ilyen feladat egy közös LEGO torony építése volt külön-

böző méretű és színű darabokból. A csoport minden tagja kapott egy személyre 

szabott instrukciót, amelyet csak ő ismert, és amire törekednie kellett a toronyépí-

tés során. Pl. „A célod, hogy egy piros sor után mindig egy sárga sor következzen.” 

A közös építés során tilos volt a beszéd. Izgalmas volt megtapasztalni, hogy bár a 

cél közös volt és mindenki nagyon akarta, megfelelő kommunikáció nélkül végül 

mindenki elégedetlen volt az eredménnyel. 

Egy másik gyakorlat alkalmával a csoportoknak gondolattérképeket kellett 

készíteniük a „segítségnyújtás” témájában. Minden csapat különböző mennyiségű 

eszközt használhatott. Voltak, akiknek csak egy ceruza jutott és voltak, akik színes 

papírt, zsírkrétát, festéket, ollót és még rengeteg, egy gyönyörű plakát elkészítésé-

hez hasznos eszközt kaptak. A feladat eredménye jól mutatta, hogy bár a különbö-

ző erőforrásokból készült gondolattérképek kinézetre eltértek egymástól, tartalmi 

lényegük hasonló volt. 

A foglalkozások során többféle témát is érintettünk, részleteztünk és kriti-

kával illettünk: a támogatott lakhatás történeti előzményeit ismertük meg, a gond-

nokság és a támogatott döntéshozatal kettősét, a pszichoszociális fogyatékosságok 

természetét, stb. Sok elméleti kérdés merült fel: etikai dilemmák, bukkanók, ame-

lyeken a támogatott lakhatás sikeressége múlhat.  

Jó volt ezek mellett megismerni a ma is létező konkrét gyakorlati példákat: 

jól működő támogatott lakhatásban élő emberek által, akik a kurzus meghívott 

vendégei, előadói voltak. A kurzus szempontjából az ő aktív jelenlétük és bevonó-

dásuk a komplett folyamatba egyedülálló volt.  

A kurzusról érkezett informális visszajelzések alapján (melyeket egy kérdő-

ív és beszélgetések formájában szereztünk) úgy tűnik, a résztvevők is hasznosnak 

ítélték a támogatott fiatalok jelenlétét. Általuk személyes tapasztalatot nyertünk 

arról, hogy a támogatott lakhatást lehet jól csinálni és érdemes jól csinálni, hiszen 

emberek boldogsága és önállósága múlhat rajta (ezek pedig nagy értékek). Tapasz-

talatot nyert az a tudás is, hogy egy fogyatékossággal élő személy önállósága, önál-

ló életvezetése gyakran a környezet támogatásán bukik el és nem a képességek 

meglétén vagy hiányán. Ezen tapasztalatok mellett elszomorító, hogy milyen ala-

csony arányban biztosított ez a lakhatási forma Magyarországon. 

A lakhatási lehetőségek taglalásakor érdemes megemlíteni, hogy az érintett 

személyek igényeinek megfelelően a lakhatás támogatása különböző formákban 

valósulhat meg. A kurzus meghívott vendégei között volt pszichoszociális fogyaté-

kossággal élő ember és mozgássérült személy is. Izgalmas volt azt hallani, hogy az 

ő igényeiknek megfelelő támogatás nagyon különbözik attól, amelyet például ér-

telmileg akadályozott személyeknek felkínálhat egy szakember. A pszichoszociális 

fogyatékossággal élő személy például arról számolt be, hogy bizonyos időszakok-

ban tökéletesen el tudja látni magát, nehezebb időszakokban pedig nagymértékű 

támogatásra van szüksége. 
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Kritika 

A kurzus lezárását követően nem volt lehetőség visszajelzést küldeni az oktatók-

nak a kurzussal kapcsolatban. Erre utólag került sor egy általunk készített anonim 

kérdőív formájában, ami alacsony kitöltöttségű lett. A következőkben leírt értéke-

lések ezek alapján születtek. 

A hallgatói visszajelzések a kurzussal kapcsolatban alapvetően pozitívak voltak, 

ami a szakmai szemléletet és átadott tudást illeti. Dicsérték a sokszínű oktatói ol-

dalt, örültek a meghívott vendégeknek, akiktől mindig tanultunk valami újat. 

A tananyag mérete is indokolhatta azt a hiányérzetet a hallgatókban, hogy a 

szakmai (gyógypedagógiai) szerepvállalás taglalása nem volt túl hangsúlyos. 

A kiscsoportokban elkészített projektmunka is izgalmas volt a résztvevők 

számára, jóllehet az, hogy a csoporttagok különböző helyekről, évfolyamokról, 

szervezetektől érkeztek, megnehezítette a közös munka szervezését. 

 

A projektünnep 

A kurzust vizsga helyett egy projektünnep zárta, aminek keretében sor került a 

projektmunkák, a diákok által elkészített produktumok bemutatására.  

Az esemény nyitott volt az érdeklődők számára, így az oktatókon, hallgató-

kon és a projekteket segítő tapasztalati szakértőkön kívül több szervezet képvise-

lője és tagja megjelent az ünnepségen (pl. FSZK, Önállóan lakni - közösségben élni 

csoport, stb.). 

A beszámolókon látszott, hogy minden csapat alaposan elmélyült a válasz-

tott témájában és azt kreatívan át tudta adni a többi résztvevőnek. Készült videó 

mozgássérült emberek lakhatási lehetőségeiről, utógondozott fiatalok életéről, tá-

mogatott lakhatásban élő fiatalok hétköznapjairól. Egy csoport bemutatta a gond-

nokság alá helyezés folyamatát, egy másik pedig a támogatott lakhatás alapelveit 

ismertette egy ötletes makettel. 

 

A munkák visszatükrözték a kurzus sokszínűségét, a téma nagyságát és komplexi-

tását. Az ünnepélyen az is megfogalmazódott, ami a PODIUM program nevében is 

benne van: bár sokféleképpen gondolkodunk, de egy cél felé haladunk, ami nem 

más, mint a teljes társadalmi inklúzió, a fogyatékossággal élő személyek emberi 

méltóságának biztosítása. Valójában a participatív oktatásnak is ez az üzenete. 
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önrendelkezés, választójog 

 
 

 „Az önrendelkezés azt jelenti, hogy a saját életemről én hozok döntéseket. A köny-

nyen érthető kommunikáció ebben segíti az értelmi sérült személyeket.” (BERCSE, 

CZAKÓ, HORVÁTH ÉS SALLAI 2017: 10) A könnyen érthető kommunikáció olyan 

módszer, valamint szabályrendszer, amely alkalmazásával, illetve betartásával 

könnyen érthetővé tehetünk információkat az értelmi sérült személyek számára. 

Ez azonban nem csak az említett célcsoportnak segít lebontani a bonyolult infor-

mációk jelentette akadályokat. Más embereknek is támogatást jelenthet abban, 

hogy eligazodjanak az információk rengetegében, megértsék azokat, és ez alapján 

önálló döntéseket hozzanak a mindennapokban. Ilyenek például a hallássérült; a 

más anyanyelvű; a szociális hátrányokkal küzdő; az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkező; a kiskorú; valamint az idős személyek. (ÉFOÉSZ ÉS INCLUSION EURO-

PE 2009a) 

A tárgyalt módszer legfrissebb, európai alapelveit az Inclusion Europe nevű, 

brüsszeli székhelyű nemzetközi ernyőszervezet dolgozta ki (ÉFOÉSZ ÉS INC-

LUSION EUROPE 2009a). A munkába összesen 9 országból vonták be a tagszerve-

mailto:bercse.laszlo@gmail.com
mailto:czako.tibor@efoesz.hu
mailto:horvath.peter@barczi.elte.hu
mailto:onervenyesites.2016@gmail.com
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zeteiket, a folyamatban Magyarországot az ÉFOÉSZ képviselte. Az alapelvek tar-

talmazzák az írásban, illetve a szóban történő közlésre vonatkozó szabályokat, va-

lamint azt is, milyen képi eszközökkel támogassuk az írott információk megértését. 

Ezen kívül leírásra kerültek az érintett személyek bevonásának különböző lehető-

ségei és a módszer oktatásának lehetséges elemei is (ÉFOÉSZ ÉS INCLUSION EU-

ROPE 2009c, ÉFOÉSZ ÉS INCLUSION EUROPE 2009b). 

Jelen tanulmányban röviden ismertetünk néhány könnyen érthető termé-

ket, valamint a módszerrel kapcsolatos tevékenységet, amelyekkel a szerzők - köz-

vetett vagy közvetlen módon - támogatni kívánják a fentebb említett, a megértés-

hez támogatást igénylő embereket önálló döntéseik meghozatalában és ezek kife-

jezésében. A célcsoportot tekintve, munkánkból adódóan elsősorban értelmi sérült 

emberekkel találkozunk, így a következőkben is a nekik készült könnyen érthető 

termékekre koncentrálunk. 

A döntések kifejezését tekintve az értelmi sérült emberek életében kulcs-

szerepe van az önérvényesítésnek. Az önérvényesítés mint saját akaratuk érvényre 

juttatása, megjelenhet az egyének mindennapjaiban. Az érintett emberek közös 

érdekekeit érvényesítő tevékenységként pedig mára nemzetközi mozgalommá nőt-

te ki magát. Az önérvényesítők tehát értelmi sérült emberek, akik felszólalnak a 

saját és társaik érdekeiért. Jelen tanulmány szerzői között két önérvényesítőt is 

találunk. Számukra az önérvényesítés azt a folyamatot jelenti, amely során megta-

nulják jogaikat, majd a saját tudásukat és tapasztalataikat átadják a társaiknak. Az 

önérvényesítés azonban mindenki számára más-más jelentéssel bírhat. Van, aki-

nek azt jelenti, hogy eldöntheti, milyen ruhát szeretne felvenni, mit szeretne enni, 

vagy milyen szabadidős tevékenységeket szeretne végezni. Vannak értelmi sérült 

emberek, akik számára nehezebb kiállni magukért. Akiknek több támogatásra van 

szükségük a mindennapokban, és akikről sokan azt gondolják, hogy egyáltalán nem 

képesek kifejezni az akaratukat. Az önérvényesítőknek az is a feladatuk, hogy őket 

képviseljék (BÁNLAKI J-né ÉS FARKASNÉ GÖNCZI 2008; FARKASNÉ GÖNCZI 

2008). 

A könnyen érthető kommunikáció azért különösen fontos az önérvényesí-

tők számára, mert ennek segítségével könnyebben hozzáférnek a számukra hasz-

nos információkhoz, például könnyebben tudnak a jogaikról tájékozódni.  

A szerzők éppen ezért többféleképpen is dolgoznak a könnyen érthető 

kommunikáció minél szélesebb körű elterjesztésén. Ennek egyik módja, hogy ink-

luzív módon, együtt oktatják a módszert a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

Pedagógusképző Karán, gyógypedagógia alapszakos hallgatóknak. Ez egy nagysze-

rű lehetőség, hogy leendő gyógypedagógusokhoz juttassuk el a könnyen érthető 

kommunikációt mint szemléletet, és mint a hozzáférhetőség elősegítésének egyik 

eszközét. Így ők már ennek birtokában fogják elkezdeni a pályájukat. Az, hogy ink-

luzív módon - vagyis az érintettek részvételével - oktatunk, hozzájárulhat, hogy 

egyre többen partnerként tekintsenek az értelmi sérült személyekre. Akiknek van 

és számít a véleménye, akikkel közösen tudjuk segíteni egymást. Bízunk abban, 

hogy ez egy olyan szemléletváltó folyamat részét képezi, amely hosszútávon szá-

mos önérvényesítő, számos érintett ember életére hatással lesz Magyarországon.  

A könnyen érthető kommunikáció tekintetében arra számítunk, hogy más 

egyetemek is követik majd a Szegedi Tudományegyetem példáját, vagyis, hogy in-

dítanak a közeljövőben hasonló kurzust. A módszer terjedésével és fejlődésével 

pedig egyre több információ lesz elérhető ilyen formában, ami jelentősen erősítheti 
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az értelmi sérült emberek önrendelkezését, illetve lehetőségeiket az önálló életvi-

telre.  

Az említett egyetemi kurzuson kívül az ÉFOÉSZ akkreditált, szociális szak-

embereknek szóló képzést is működtet. Mindkét képzés esetében a teljesítés köve-

telménye, hogy a hallgatók, résztvevők maguk is elkészítsék a saját könnyen érthe-

tő termékeiket. Ezek esetében pedig elvárás, hogy a gyakorlatban is hasznosíthatók 

legyenek. Ennek köszönhetően az elmúlt évek során számos kiadvány készült, 

amelyek azt szolgálják, hogy azok az emberek, akiknek az adott szöveg szól, való-

ban megértsék azt. Fontos itt példaként kiemelni egy szegedi gyógypedagógiai is-

kola házirendjét, amelynek szövegét az értelmileg akadályozott tanulók korábban 

egyáltalán nem ismerték, pedig az abban foglalt szabályok rájuk is vonatkoznak. Ez 

a helyzet jelentősen változott, miután a könnyen érthető kurzuson résztvevő hall-

gatók - a tanulókkal közösen - elkészítették a házrend könnyen érthető változatát 

(CSÁNY, NYÚL ÉS ÓTOTT-KOVÁCS 2017). A gyermekek szívesen vettek részt a 

munkában, a végeredményt, vagyis a számukra is hozzáférhető dokumentumot 

maguknak érezhették és azóta is használják. Jelentős mérföldkőnek tartjuk továb-

bá, hogy az intézmény a honlapján is elérhetővé tette az elkészült szöveget, hogy a 

tanulók és családjaik könnyen hozzáférjenek. (Csány Júlia, Nyúl Zsófi és Ótott-
Kovács Réka munkájáról részletesebben kötetünkben is olvashat).  

Önérvényesítő kollégáink rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a jogok és le-

hetőségek ismerete kulcsfontosságú az érintett emberek életében. Így van ez a kö-

zösségi érdekérvényesítésben, de a mindennapokban is, amikor igyekszünk felelős 

döntéseket hozni, és önálló, önrendelkező életet élni. Ez az igény mindnyájunkban 

megvan, viszont az értelmi sérült emberek akadályokba ütköznek a számukra ért-

hető és elérhető információk hiányában. Az akadályok lebontására hivatottak azok 

a szövegek, amelyek a fogyatékossággal élő személyek jogait tartalmazzák hozzá-

férhető formában. Ilyen például az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló Egyezményének könnyen érthető változata (ÉFOÉSZ 2007). A könnyen ért-

hető fordítás az akkori Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával ké-

szült, hiszen maga az Egyezmény is kimondja, hogy a részes államoknak közzé kell 

tenniük a szöveget a különböző fogyatékossággal élő személyek számára hozzáfér-

hető formákban (2007. évi XCII. törvény). 

Hasonló célt, vagyis az akadályok lebontását és az információhoz való hoz-

záférés elősegítését szolgálja az önérvényesítők Együtt Velünk nevű honlapja is. 

Ezt az oldalt szintén inkluzív módon szerkesztik önérvényesítők és munkatársaik. 

A honlap a könnyen érthető kommunikáció alapelveinek betartásával készült cik-

keket tartalmaz olyan témákról, amelyek nagy jelentőséggel bírnak az értelmi sé-

rült emberek életében. Ilyenek például a támogatott döntéshozatal, az inkluzív ok-

tatás vagy a választójog (EGYÜTT VELÜNK 2018). 

Az ÉFOÉSZ ezen kívül számos könnyen érthető kiadványt készített már és 

készít folyamatosan is (ÉFOÉSZ 2018). A legutóbbi éppen a 2019-ben esedékes 

európai parlamenti választásokról szól, amely az Európai Unió teljes lakossága, így 

a fogyatékossággal élő emberek szempontjából is nagy jelentőséggel bír (BÁT-

HORY, CZAKÓ ÉS SALLAI 2018). Ez a szöveg szintén azt igyekszik elősegíteni, hogy 

az értelmi sérült emberek aktívan részt tudjanak venni a közösség életében és gya-

korolni tudják állampolgári jogaikat. Ezt az ENSZ Egyezmény 29. cikke is tartal-

mazza, amely a politikai életben és a közéletben való részvételről szól. A kiadvány 

ugyanis azt írja le,  
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• mi az Európai Parlament;  

• miért fontos az európai parlamenti választás;  

• mi a szavazás menete; valamint,  

• hogy az Értelmi Fogyatékossággal élők és Segítők Országos Érdekvédelmi 

Szövetségének tagjai, azaz maguk az érintettek és az őket támogató szemé-

lyek, mit várnak el az induló jelöltektől megválasztásuk esetén.  

 

Az egyik ilyen elvárás, hogy az értelmi sérült emberek megkötések nélkül, azaz a 

cselekvőképességre tekintet nélkül rendelkezzenek választójoggal. Úgy gondoljuk, 

hogy a jogtól való megfosztás helyett a megfelelő támogatást kell biztosítani az 

érintettek számára, hogy élni tudjanak ezzel. Hiszen az egyik sztereotípia velük 

kapcsolatban éppen az, hogy ők nem értik a politikai élet működését. Ez a feltétele-

zés azonban nem merülhetne fel, ha több információ lenne elérhető könnyen ért-

hető nyelven, így támogatva az értelmi sérült embereket abban, hogy politikai vé-

leményt formáljanak, és azt ki is tudják nyilvánítani.  

Ezzel együtt lehetővé válna az is, hogy egyre több érintett ember vállaljon 

politikai szerepet, ahogyan arra már több nemzetközi példát találunk. A követke-

zőkben - a teljesség igénye nélkül - kiemeljük néhányukat. Érdemes például meg-

említeni Darragh McKenna-t, akit az írországi Borrisokane városka lakói választot-

tak meg polgármesternek. A harmincas éveiben járó férfi a helyi közösség elismert 

tagja. Megválasztása előtt a családja által működtetett kocsmában dolgozott teljes 

állásban. Emellett többszörös aranyérmes speciális olimpikon (REJTETT KINCSEK 

DOWN EGYESÜLET 2013b). 

Ángela Bachiller 2013-ban, a spanyol néppárt tagjaként, Valladolid önkor-

mányzati testületének tagja lett. A szintén harmincas éveiben járó nő korábban a 

háromszázezres észak-spanyol város szociális ellátásokkal foglalkozó osztályán 

dolgozott, adminisztrációs munkakörben (REJTETT KINCSEK DOWN EGYESÜLET 

2013a).  

Az előzőekben említett politikusoktól némileg eltérő nemzetközi, fogyaté-

kosságügyi szakpolitikai feladatokat lát el Robert Martin, akit 2016-ban választot-

tak meg az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága tagjának. A 

Bizottság feladata, hogy a már említett ENSZ Egyezmény megvalósulását ellenőriz-

ze és javaslataival segítse az azt ratifikáló országokban. A 18 tagú testületnek ko-

rábban is voltak különböző fogyatékossággal élő tagjai, viszont Robert Martin az 

első értelmi sérült ember ebben a pozícióban (INCLUSION INTERNATIONAL 

2016). Az idén 61 éves új-zélandi önérvényesítő élete első 27 évét különböző inté-

zetekben töltötte (NEWSHUB 2018). Ezeken a helyeken számos negatív tapasztalat 

érte, sok esetben sem a jogait, sem ez egyéni adottságait nem vették figyelembe 

(MDAC 2017). A férfi azóta beszédeiben rendszeresen hangsúlyozza, hogy saját 

kitartásán és kemény munkáján kívül, a megfelelő támogatásra, valamint bátorí-

tásra volt szüksége, ahhoz, hogy kiemelkedő szakmai eredményeit elérje. Feladatai 

ellátásához jelenleg is kap támogatást, amelynek az is a része, hogy könnyen érthe-

tő formában kapja meg a Bizottság munkájához kapcsolódó dokumentumokat. 

 

A fenti példák is jól mutatják, hogy a megfelelő támogatással és hozzáférhető in-

formációk birtokában, az értelmi sérült emberek is képesek nem csak a saját, de 

mások életét is nagyban befolyásoló döntéseket hozni. 
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Csángó Dániel – Katona Vanda – Tóth Károly: 
A participatív oktatás gyakorlata  

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 
 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon a 2015/2016-os tanév 2. félévé-

ben indult meg a participatív oktatás gyakorlata, amelynek keretében együtt taní-

tunk fogyatékossággal élő emberekkel. Azóta egyre több kurzusban, egyre több 

résztvevővel indítunk ún. inkluzív szemináriumokat. Az elmúlt években számos 

tapasztalat gyűlt össze a módszerrel kapcsolatban, amelyet egy módszertani tan-

anyag formájában is publikálunk a közeljövőben. Problémafelvető előadásunkban 

a módszer lehetőségeire és kihívásaira koncentrálunk, különös tekintettel a parti-

cipatív oktatótársak megélt tapasztalataira és felmerülő kérdéseinkkel közös dis-

kurzusra hívjuk a szekció résztvevőit. 

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és a 

„Semmit rólunk nélkülünk” elv értelmében alapvető, hogy a sérült személyek részt 

vesznek az életüket érintő döntésekben (ENSZ 2006). Ez alól nem kivétel a tudo-

mányos világ sem, tehát amikor sérült személyekről tanítunk a felsőoktatásban, 

vagy róluk szólnak a kutatásaink, akkor ez velük együtt lesz igazán hiteles és érvé-

nyes.  

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán inkluzív szemináriumok 

keretében sérült személyek nemcsak vendégként, hanem a teljes folyamatban 

egyenrangú félként vesznek részt. Az ő szakértelmük a helyi tudásukból, megélt 

tapasztalataikból fakad, és erősítik a nem participatív oktatók szerzett tudását 

(FUTÁR, KATONA ÉS SÁNDOR 2017).  

A gyógypedagógus képzésben alkalmazott inkluzív oktatási módszer, ötvöz-

ve a projekt módszer és az infokommunikációs technológiák alkalmazásával 2017-

ben elnyerte a Tempus Közalapítvány A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztésért díját. 

Az inkluzív módszer adaptálásra került például a fogyatékosságtörténeti kurzus-

ban, a támogatott lakhatásról szóló kurzusban, a halál és gyászkíséréssel kapcsola-

tos kurzusban.  

A kurzusok előzményének tekinthető, hogy néhány oktatótársunk szakmai 

látogatást tett a Bécsi Egyetemre, ahol részt vehettek egy inkluzív szemináriumon. 

Kerekesszéket használó emberek aktív tagjai voltak itt az óráknak, mi pedig úgy 

gondoltuk, hogy ezt mi is megvalósíthatnánk gyógypedagógus hallgatók képzése 
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során, akik majd nap mint nap találkoznak érintett emberekkel a munkájuk során. 

Az inkluzív szemináriumok során egyenrangúak vagyunk, de ehhez nem kell 

ugyanazt csinálnunk. Mindenkinek megvan a maga feladata, szerepe a folyamatban 

(KOENIG ÉS BUCHNER 2009). 

Mindenkinek a hangja számít, a tervezéstől a kivitelezésen keresztül, egé-

szen a folyamatok értékeléséig. A nem participatív oktatók előkészítik az óraterve-

ket, biztosítják a szakirodalmi hátteret, amit a participatív oktatók élettapasztalata 

egészít ki. Kezdetben nagyobb arányban vettek részt a közös munkában a nem par-

ticipatív oktatók, de ma már kiegyenlítettebb ez, és egyre több feladatban tud min-

denki szerepet vállalni. Az együttműködésünk minősége folyamatosan javul, egyre 

jobban egymásra hangolódunk.  

Vannak olyan témák, amelyekről a nem fogyatékossággal élő oktatók csak 

elméletben tudnak beszélni, míg a participatív oktatótársak személyes tapasztala-

taikkal teszik élővé a szakmai tartalmakat. Például hiába beszélünk elméleti szin-

ten arról, hogy mit jelent a „Semmit rólunk nélkülünk” elv, ha ezt gyakorlatban 

nem mutatjuk meg. 

A jelentőségteljes részvételt segíti az oktatásban alkalmazott módszerta-

nunk, ami a szabad tanulásra épül. Nem frontális módon, hanem csoportmunká-

ban, projektmódszert alkalmazva dolgozunk, ami egy fesztelen bizalmi légkört, 

élményekre alapuló tanulást tesz lehetővé (M. NÁDASDI 2010).  

A participatív oktatók a saját életükről és élményeikről beszélnek, amivel 

bensőséges módon nyílnak meg. Személyiségüket nyersen tárják fel a hallgatók 

előtt. Ez a helyzet azt igényli, hogy folyamatosan tudatában legyenek az általuk 

betöltött szerepnek és fókuszáltan a tananyagot érintő témákban szólaljanak fel. 

Módszerünk nem egy recept, ami mindenre alkalmazható. Támogatási szükséglet-

től függetlenül, mindenkinek a bevonására törekedni lehet és kell, de ha nem kö-

rültekintően tervezünk, kiüresedhet a megközelítés és részvétel helyett üres jelen-

létté válik 

Módszerünk a hallgatók számára is új, ami egyes esetekben eredményezheti 

azt, hogy a participatív oktatókat „kevésbé tekintik tanárnak”. Fontos együtt tuda-

tosítani a hallgatókban, hogy minden oktató egyenrangú a csapatban. Ennek em-

powerment szempontból is nagy szerepe van, ami felhatalmazást jelent. Fel va-

gyunk hatalmazva, hogy mi határozzuk meg, kik-mik vagyunk. Egyetemünkön ez a 

fajta részvétel, jelenlét a tudományos kutatásban, az oktatásban és az intézmény 

más rendezvényein is egyre természetesebb módszer. 

Fontosak számunkra a hallgatókkal közösen megélt tapasztalatok. Mind a 

csapattal, mind a hallgatókkal való közös gondolkodás mindenkire építő jelleggel 

hat, egymástól tanulunk, együtt fejlődünk, valódi közösség jön létre a félévek so-

rán, ahol mindenkinek a véleménye fontos, mindenkit tiszteletben tartunk. A mo-

dern korban az IKT eszközökkel könnyebb, gyorsabb az oktatás, a tapasztalatcsere, 

ezeket a lehetőségeket is igyekszünk felhasználni a kurzus során. Amellett, hogy a 

gyógypedagógus hallgatók az elméletet megismerik, mindenképpen fontos a gya-

korlatias tapasztalatszerzés. Hallgatóink gyakran számolnak be arról, hogy először 

találkoznak fogyatékos emberekkel. Az inkluzív szemináriumok során a személyes 

találkozáson túl arra is lehetőség van, hogy együtt dolgozzanak fogyatékos embe-

rekkel a projektjeiken. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan lehet partnerként 

együttműködni és nem egyoldalú hatalmi viszonyokat kialakítani (MÁLOVICS 

2016). A közös együttműködés alapja, hogy bátran kérdezünk egymástól. 
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Kihívás, hogy sokfélék vagyunk, sokféleképpen viselkednünk, amely olykor várat-

lan helyzeteket eredményez. Lényeges, hogy ezekről a helyzetekről nyíltan tudjuk 

beszélni egymás között és a hallgatókkal is. A kurzusainkon nehéz témákat tárgya-

lunk, az egyenrangúsághoz azonban hozzátartozik az is, hogy a fogyatékos embe-

rek jelenléte ne bénítsa meg a beszélgetéseket, hanem ösztönözze azokat, amit 

szintén tovább lehet erősíteni a résztvevők előzetes bevonásával. Egyelőre még 

nem minden tartalmat tudtunk érthetővé tenni az értelmi sérült személyek számá-

ra. Ebben még fejlődnünk kell, főként könnyen érthető anyagok kidolgozásával. 

Nap mint nap tapasztalunk fizikai korlátokat is: bár akadálymentes épületben dol-

gozunk, az oktatási eszközeink, filmjeink nem minden esetben akadálymentesek 

(FUTÁR, KATONA, SÁNDOR ÉS 2017).  

Lényeges kérdés az érintett személyek oktatói státusza is. A felsőoktatásban 

történő foglalkoztatás a fogyatékossággal élő személyeket legitimizálja és hozzáse-

gíti, hogy akár a legmagasabb szinteken is beleszólhassanak az őket érintő kérdé-

sekbe. Kérdés azonban, hogy milyen formában vállaljanak munkát a felsőoktatás-

ban. A participatív oktatás előzménye a sérült személyek meghívása vendégelő-

adóként. A participatív oktatók a nem participatív, tudományosan képzett, jogvi-

szonyban foglalkoztatott oktatókkal azonos módon, teljes értékű munkát végeznek. 

A munkavégzés egyik ingyenes formája az önkéntes munka, önkéntes szer-

ződéssel, ami a fejlesztési folyamat első szakaszában lehet megoldás. Egy másik 

lehetőség a bérezéssel járó megbízási jogviszony külső óraadóként. A foglalkozta-

tás legmagasabb foka, ha ugyanolyan jogviszonyban dolgoznak a particiatív és a 

nem participatív oktatók. Így juthatunk el az emancipatív oktatásig. Ez azt jelenti, 

hogy saját, megélt tudás megosztása mellett felkészült a sérült személy az egyetemi 

oktatói feladatok ellátására is, és teljesítette a felsőoktatásban szükséges foglalkoz-

tatás jogi feltételeit. A Karon több ilyen kolléganőnk és kollégánk is van. Így például 

látássérült, siket és hallássérült oktatók erősítik a képzést. Ezzel az iránnyal foglal-

kozik a konferencián egy másik szekció, melynek címe: Kihívások, esélyek, perspek-
tívák outsider és insider megközelítésben; fogyatékossággal élő személyek lehetősé-
gei a felsőoktatásban, a doktori fokozat megszerzésére és azon túl. 

Kihívásként jelenik meg, hogy az empowermentnek nem várt következmé-

nyeivel is találkoztunk, vagyis oktatótársaink felismerve saját hátrányos megkü-

lönböztetésüket, elhagyták korábbi munkahelyüket vagy másokkal közösen mű-

ködtetett szervezetüket. 

 

Összességében, a participatív oktatás nagyon jó lehetőség arra, hogy a „Semmit 

rólunk nélkülünk” elvet gyakorlatban is megvalósítsuk. A felmerülő kérdéseket, 

nehézségeket pedig fontos megosztanunk, megvitatnunk, hogy a módszer minél 

biztosabb szakmai alapokra kerüljön és akár más szakterületek is adaptálhassák. 
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Csány Júlia – Nyúl Zsófi – Ótott-Kovács Réka: 
A könnyen érthető videofilm-készítés módszertanának leírása 

 
KULCSSZAVAK: könnyen érthető kommunikáció, videofilm, „know-how”, akcióku-

tatás 

 

 

BEVEZETÉS 

Jelenleg az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) keretein belül a könnyen érthe-

tő videofilm-készítés módszertanának („know-how”) kidolgozásával foglalkozunk.  

A kutatás egyik előzménye, hogy a 2017-es tavaszi félévben, a Könnyen ért-
hetően - kommunikáció értelmi sérült emberekkel című kurzus keretei között az 

értelmi fogyatékos emberek akadálymentesítésével foglalkoztunk. A félév során a 

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-

mény házirendjét lefordítottuk a tanulók számára könnyen érthetőre. A munkánk 

során az Inclusion Europe hivatalos irányelveit követtük, az elkészült munkánkat 

elektronikus úton el is küldtük nekik, valamint az Értelmi Fogyatékossággal Élők és 

Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) három tagjának személye-

sen is bemutattuk. A könnyen érthető házirendet azóta az iskola használja, a jövő-

ben pedig sokszorosítani is szeretnék, hogy lehetőleg minden osztályban legyen 

belőle egy másolat, illetve már az iskola honlapjára is feltöltötték. A házirend linkje 

megtalálható a Mellékletek között (CSÁNY, NYÚL ÉS ÓTOTT-KOVÁCS 2017). 

További előzmény a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) által szerve-

zett Youth2Youth innovációs versenyen való részvétel, amire 2017 nyarán hárman 

együtt jelentkeztünk. 
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A program célja az volt, hogy fiatalok egy fiatalokat érintő társadalmi problémát 

kiválasztva innovatív megoldási tervet készítsenek. Ez egy egyéves program volt, 

ami előadásokból, tréningekből, szakmai konzultációkból, illetve egy közösségi 

akció megszervezéséből állt, majd az ötleteink prezentálásával végződött. A pro-

jekttervükben bemutattuk, hogyan lehet a könnyen érthető kommunikáció speciá-

lis módszerét alkalmazva, videók formájában információt nyújtani értelmi fogyaté-

kos személyeknek az önálló életvezetés egyes témaköreiben. Ehhez el is készítet-

tünk egy prototípust a busszal való közlekedésről, aminek a linkjét a Mellékletek 

között megosztjuk. (CSÁNY, NYÚL ÉS ÓTOTT-KOVÁCS 2018) A versenyen ezzel 

első helyezést értünk el. Az ÚNKP keretein belül ezt a projektötletet szeretnénk 

tudományosan megalapozottá és fenntarthatóvá tenni.  

 

 

A KÖNNYEN ÉRTHETŐ KOMMUNIKÁCIÓ 

A könnyen érthető kommunikáció (KÉK) egy akadálymentesítő eljárás. Ez a fajta 

kommunikáció a nyelvünk egy változata, melyben különböző információkat köz-

lünk egyszerű és letisztult formában anélkül, hogy az eredeti szöveg veszítene a 

tartalmából (FARKASNÉ 2018a). 

Ez a módszer leginkább azoknak a személyeknek fontos, akiknek az írott, 

vagy a beszélt nyelv megértése nehézséget okoz. Ez egy olyan tág csoport, melybe 

beletartoznak az értelmi fogyatékos személyek is. 

A könnyen érthető produktumok készítésének alapelveit az Inclusion Euro-

pe dolgozta ki. Az Inclusion Europe az értelmi fogyatékossággal élő személyek és 

családjaik érdekeit képviseli Európában (ÉFOÉSZ ÉS INCLUSION EUROPE 2009a). 

Ebben az akadálymentesítő módszerben az egyik legfontosabb alapelv, hogy 

tudjuk, kinek készítjük a könnyen érthető terméket, azaz ismerjük a célcsoportot, 

és az ő igényeikhez igazítsuk a produktumot. Fontos kritérium az is, hogy a köny-

nyen érthető szövegek elkészítése a célcsoporttal együtt történjen meg. Az ő meg-

látásaikat, véleményüket feltétlenül szükséges figyelembe venni, ők a könnyen ért-

hető termékek ellenőrei. Ők tudják megállapítani, hogy az adott szöveg valóban 

könnyen érthető-e. Az Inclusion Europe így fogalmaz kiadványában: „Az értelmi 

fogyatékossággal élő emberek tudják a legjobban, hogy mi a jó nekik. Ők tudják a 

legjobban, mire van szükségük ahhoz, hogy az információkat megértsék.” (ÉFOÉSZ 

ÉS INCLUSION EUROPE 2009b). 

A könnyen érthető szövegek kidolgozásának módszertani leírása sok tar-

talmi szabályt megfogalmaz. Ilyen például, hogy egyszerű tőmondatokat használ-

junk, kerüljük a mozaikszavak, illetve az idegen szavak használatát, vagy ha mégis 

használjuk őket, akkor meg kell magyaráznunk a jelentésüket. Ezenfelül figyelni 

kell arra is, hogy mindig ugyanazokkal a szavakkal fejezzük ki magunkat, kerüljük a 

szinonimák használatát, mivel ezek megnehezíthetik a megértést. Kerülnünk kell a 

bonyolult nyelvi szerkezeteket is (pl. passzív). Törekedni kell arra, hogy minél 

konkrétabban fogalmazzuk meg a mondanivalót.  
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Fontos tartalmi szabály, hogy az azonos témákat egy szövegrészbe rendezzük a 

könnyebb átláthatóság érdekében. A római számok használata a könnyen érthető 

kommunikáció alkalmazásakor kerülendő, helyette arab számokat alkalmazzunk 

(FARKASNÉ 2018b, HORVÁTH 2018). 

A könnyen érthető kommunikációnak formai szabályai is vannak. Többek 

között, hogy egységes, egyszerű betűtípust használjunk, letisztult, világos háttérrel. 

Továbbá formai szabály még, hogy egy mondat egy sorba kerüljön, illetve, hogy egy 

oldalon ne legyen túl sok szöveg. A képi megjelenítés nagyban segítheti a szöveg 

megértését. Ha képeket, illusztrációkat alkalmazunk, fontos, hogy azok összhang-

ban legyenek az írott szöveggel. 

A könnyen érthető kommunikációnak nem csak írott, hanem beszélt formá-

ja is van, mi a projektünkben mindkettőt szeretnénk alkalmazni. 

 

A KÖNNYEN ÉRTHETŐ VIDEOFILMEK  

A könnyen érthető videofilmek készítéséről találhatunk magyarul is hozzáférhető 

információkat. Ebben a leírásban vannak jól hasznosítható elemek, például: „A vi-

deóval bemutatott információ ne legyen túl hosszú. Ha sok információnk van, in-

kább készítsünk 2 vagy több, különböző filmet.” (ÉFOÉSZ ÉS INCLUSION EUROPE 

2009a). Azonban a gyakorlati megvalósításhoz ennél alaposabb, pontosabb leírás-

ra lenne szükség. Ezért is vállalkozunk arra, hogy a videokészítés módszertanát 

apró részekre lebontva megírjuk.  

A könnyen érthető kommunikációt Magyarországon egyelőre főként írott 

formában szokták használni (pl. különböző könnyen érthető kiadványok készíté-

se). Mi, a projektünkben a könnyen érthető videofilm-készítést választottuk, mivel 

így azok a személyek is lehetőséget kaphatnak az információ-szerzésre és annak 

megértésére, akik különböző okokból kifolyólag nem tudnak olvasni. Egy miniku-

tatásban felmértük, hogy az értelmi fogyatékos személyek milyen internetes plat-

formokat használnak, illetve, hogy mi az, amit a leggyakrabban és a legtöbben fel-

keresnek. A kérdőívet kitöltő 125 értelmi fogyatékos személy 93%-a használja a 

YouTube-ot, vagyis ez egy olyan felület, amit már ismernek. A Mellékletek között a 

kérdőív linkje is megtalálható (CSÁNY, NYÚL ÉS ÓTOTT-KOVÁCS 2018).  

A projektötletünkhöz hasonló magyarnyelvű videót nem találtunk. Az önálló 

életvezetés témakörében több német könnyen érthető videó létezik, ezek linkjét a 

Források között feltüntetjük (INKLUSIVGEDACHT 2017, SELBSTBESTIMMT1 

2017). Olyan internetes felületet, YouTube csatornát még nem találtunk, ami kife-

jezetten könnyen érthető videók készítésével foglalkozna.  

Ezzel együtt megtalálható a YouTube-on néhány olyan német és angol, 

könnyen érthető nyelven íródott videó, amely az akadálymentesség témáját járja 

körül, ezen belül magát a könnyen érthető kommunikációt is (LEBENSHILFE 

LÜDENSCHEID 2016, MENCAP 2014). Hasonló videók magyarul is készültek a 

könnyen érthető kommunikációról. (FARKASNÉ 2018c, FARKASNÉ 2018d). 
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KUTATÓMUNKA AZ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM KERETEIN BELÜL 
 
Csány Júlia kutatása 

A kutatáshoz az esettanulmány módszerét fogom alkalmazni. A folyamat elején a 

kutatásetikai szabályokat figyelembe véve elkészítem a kutatásomról szóló tájé-

koztató levelet, illetve azt a beleegyező nyilatkozatot, amit azokkal a személyekkel 

szeretnék elfogadtatni, akik a Youth2Youth program keretében, a filmkészítési fo-

lyamatban részt vettek, és így elemezhető dokumentumokat hoztak létre.  

Ezt követően fogom összegyűjteni és rendszerezni a Youth2Youth program 

keretében, a filmkészítési folyamat során keletkezett összes dokumentumot (a 

vizsgálati minta a keletkezett összes dokumentum lesz). A dokumentumokból ki-

gyűjtöm és rendszerezem a módszertanhoz szükséges adatokat.  

 

A módszertani leírás a projektben érintett további részkutatások eredményeként 

áll majd össze. 

A munkacsoportunk minden tagja a módszertan egy-egy elemet fogja kutatni. Az 

általam elkészített módszertani leírást Nyúl Zsófi leírásával egységes szerkezetben 

alkotjuk meg.  

 

Nyúl Zsófi kutatása 

Az első fő feladatom a kutatás hivatalos dokumentumainak elkészítése: a tájékoz-

tató levél, a kérdőív és a könnyen érthető kérdőív. A vizsgálati mintát a projektben 

részt vevő szervezetek és személyek teljes köre jelenti.  

Elvégzem az adatok, információk összegyűjtését: kérdőíves formában fel-

mérem, hogy a velünk együttműködő személyek mit vállaltak a folyamatban, mi-

lyen lépésekből épült fel a munkájuk, ehhez milyen előzetes tudásra volt szüksé-

gük, a lépések végrehajtásához milyen eszköztárra volt szükségük, izgalmasnak 

tartották-e a folyamatot, mit kaptak cserébe, van-e további javaslatuk.  

További feladat az értelmi fogyatékos személlyel (lektorral) való a kérdő-

íves felmérés elvégzése. Végül összesítem az eredményeket, ehhez egy folyamatáb-

rát szeretnék elkészíteni. A kutatómunka végén elkészül a módszertan végső válto-

zata és a zárótanulmány. 

 

Ótott-Kovács Réka kutatása 

Kutatási kérdésem: „Milyen információs erőforrások támogatják és milyen infor-

mációs akadályok korlátozzák az értelmi fogyatékos személyeket az önálló életvitel 

egyes területein?” 

Közvetlen célom, hogy egy könnyen érthető kérdőív segítségével felmérjem, 

hogy az értelmi fogyatékos személyeket milyen információs tényezők segítik, illet-

ve hátráltatják az önálló életvitel egyes területein.  
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A könnyen érthető kommunikáció alapelvéhez igazodva közvetlenül az értelmi 

fogyatékos személyektől szeretnénk megtudni, hogy miben önállók, illetve miben 

igényelnek segítséget az életvitel bizonyos területein, így milyen témakörök köny-

nyen érthető feldolgozása lenne számukra érdekes és hasznos. A kutatás során 

közvetett módon ezekre a kérdésekre is választ kapok.  

A kutatás eszköze egy könnyen érthető kérdőív lesz. A kérdőív elkészítése 

után egy próbamérés keretében fel fogom tárni, hogy a kérdőív valóban könnyen 

érthető-e. Ez egy lektorálási folyamat, tapasztalati szakértők (értelmi fogyatékos 

személyek) közreműködésével. A lektorok visszajelzései alapján a kérdőív javítom, 

majd véglegesítem. 

A kutatási kérdésemre – a kutatásetikai szabályokra is figyelemmel – köz-

vetlenül az értelmi fogyatékos személyektől fogok választ kapni. Az alapsokaságot 

a napközi otthonokban, a lakóotthonokban és az ápoló-gondozó otthonokban élő 

és/vagy az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szö-

vetségével tagsági viszonyban álló értelmi fogyatékos személyek jelentik. Az adat-

felvételi időszakban a kérdőívet terjesztem, hogy minél több érintetthez eljusson 

személyesen vagy elektronikus úton. 

A kérdőívből nyert zárt válaszok mélyebb értelmezése érdekében – a kérdő-

ívet kitöltők mintáján – kisebb létszámban félig strukturált interjúkat készítek. A 

félig strukturált interjút interjúvázlat alapján végzem. Az interjúk elemzéséhez 

szempontsort használok.  

 

ÖSSZEGZÉS 

Az akciókutatásunk eredményeit könnyen érthető videofilmek készítéséhez fogjuk 

felhasználni. Az érintettektől kapott információk közvetett módon választ szolgál-

tatnak arra a kérdésre, hogy mely témákról érdemes és hasznos könnyen érthető 

videofilmeket készíteni. A kutatásból nyert információkat egy átadható módszertani 
leírássá („know-how”) szeretnénk alakítani, hogy más gyógypedagógus-hallgatók 
vagy más erre vállalkozó személyek is hozzájárulhassanak a könnyen érthető videó-
tár bővüléséhez, így növelve a fent említett projektötlet fenntarthatóságát. Közvetett 

célunk, hogy a könnyen érthető videókból szerzett információkat hasznosítva az 

értelmi fogyatékos személyek életminősége javuljon, illetve, hogy a könnyen érthe-

tő kommunikáció módszerét minél többen megismerjék. 
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Eölyüs Eszter, terápiás munkatárs 

Halász Krisztina, tapasztalati szakértő 

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szociológia és Szociálpolitika Tan-

szék 

DNRE Immanuel Otthon és Iskola 

szocialis@immanuelotthon.hu 

 
 

Eölyüs Eszter – Halász Krisztina: 
Egyetemi érzékenyítő program Debrecenben- Hogyan építsünk 

hidat fiatal felnőttek között? 
 

KULCSSZAVAK: fiatal felnőttek, találkozás, hídépítés, sokszínűség, érzékenyítés  

 

Intézményünk, a DNRE Immanuel Otthon és Iskola alapvetően közoktatási és re-

habilitációs intézményként működik, s emellett biztosít szociális szolgáltatást az 

iskolából elballagott, ún. „ifjúsági csoportokba” járó fiatal felnőttek számára. Így 

mindennapjaiknak ez a struktúra ad rendszert. 

Azonban szerettünk volna az intézményi szolgáltatásokon túlra tekinteni, a 
társadalmi forgatag tevékeny részesei lenni, annak ellenére, hogy munkaviszonnyal 

még nem rendelkeznek fiataljaink. Fontossá vált számukra, hogy ne csak rajtuk 

akarjanak segíteni az emberek: Ők is tehetnek valamit korosztályuk tagjaiért, még-
hozzá a tapasztalatainkkal. Így az ifjúsági csoportok feladatra vállalkozó tagjaival 

szerettünk volna az intézmény falain túl kapcsolatba lépni a jövőben velük foglal-

kozó szakemberekkel: jelenlegi hallgatókkal. 
Célunkká vált, hogy csökkentsük a gondozói szemléletet és ezzel szemben 

erősítsük a partneri, életkísérésen alapuló kapcsolatokat. Realizálni szerettük volna a 

fogyatékosággal élő emberekről kialakult stigmatizált képet, illetve a társadalmi 
életben történő részvételük lehetőségeit és akadályait szerettük volna saját tapaszta-
lataikon keresztül megismertetni a hallgatókkal. 

A Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke volt nyitott és 

befogadó ötletünkre. A hallgatói terepgyakorlatok tapasztalatai, illetve a fent meg-

fogalmazott célok mentén alakult ki egyetemi érzékenyítő programunk, melyen a 

„Semmit rólunk, nélkülünk” elv értelmében mind a hallgatók, mind az ifjúsági csoport 
tagjai, mind pedig az oktatók dolgoznak valamilyen formában és mélységben az 
alábbi folyamat mentén haladva: 
 

 

 
Felkészülés/Felkészítés → Érzékenyítő program →  

Visszajelzések kérése, feldolgozása → Korrigálás 
 
 
 
 
 
 

mailto:szocialis@immanuelotthon.hu
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1. FELKÉSZÜLÉS, FELKÉSZÍTÉS 

Az ifjúsági csoport tagjai számára az évkezdő foglalkozáson került bemutatásra a 
program, amelynek végén mindannyian írásban megfogalmazták miért szeretnének 
részt venni az érzékenyítő programon, majd aláírásukkal tették hivatalossá részvé-

teli szándékukat. 

Ezt követően egy hosszabb felkészülési időszak vette kezdetét, amely során 

felmértük előzetes érzéseinket, erősségeinket és gyengeségeinket. Mindezekre épít-

kezve kezdtük meg a félelmeket és gátlásokat feloldó, majd pedig az érzékenyítő 
beszélgetést szimuláló foglalkozásokat. Az első érzékenyítő foglalkozást védett kör-

nyezetben, a saját intézményünkben, a saját csoporttermünkben tartottuk, kis lét-

számú hallgatói csoporttal.  

 

2. ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAM 

A program a „Terepgyakorlat” című tantárgy keretein belül zajlik, két blokkra oszt-

va. Spontán, prekoncepcióktól mentes találkozás megélésének lehetőségét szerettük 

volna megteremteni, így a hallgatók, csak annyi információval rendelkeztek, hogy 

vendégeik fognak érkezni. 

Fontos volt számunkra, hogy a hallgatók a fogyatékossággal élő személyek 
minél szélesebb körét megismerhessék, így nem csak a verbálisan jól kommunikáló 

fiatalok vettek részt a programon, hanem azok is, akik non-verbálisan, gesztusok-

kal, mimikával, kommunikációs segédeszközökkel fejezik ki magukat, vagy mozgá-

sukban súlyosan akadályozottak.  

Az egyetemi környezetben zajló érzékenyítő program két blokkból épül fel: az 
első, 30 perces blokk a terepintézmény, a DNRE Immanuel Otthon és Iskola bemuta-
tása. Ezt a foglalkozást az intézmény tereptanára vezeti, az Ifjúsági csoport jelenlé-

te nélkül.  

A második, 60 perces blokk maga az érzékenyítő beszélgetés. Ezt a foglalko-

zást már ketten vezetjük: az intézmény tereptanára, illetve az egyetem terepgya-

korlatokért felelős oktatója. Mindannyian egy körben ülünk, nem egymással szem-

ben, hanem egymás mellett: egy hallgató- egy Immanuelbe járó fiatal.  
Fontos alapelv a beszélgetés során, hogy a kérdések mindkét csapatnak szól-

nak: nem csak az Ifjúsági csoport tagjai beszélnek életükről, hanem a hallgatók is. 

Így az óra végére felépül egy híd ép és sérült ember között.  

A kérdéssor nem kőbe vésett, igyekszünk rugalmasan alkalmazkodni a 

résztvevők aktuális lelki állapotához, nyitottságához, vagy éppen zárkózottságá-

hoz, illetve teret adni a kíváncsiságnak. 
Az eddigi beszélgetések során más-más hangsúllyal domborodtak ki a témák, de 

általánosságban az alábbi vezérfonál mentén haladt a beszélgetés: 
• Köszöntés 

• Bemutatkozó kör 

• Moderátori témafelvetés és kérdések az alábbi témákban: 

o Mindennapi tevékenységek (napi rutin, foglalkozások, önálló életvi-

tel) 

o Mindennapi döntéseink (támogatott döntéshozatal, cselekvőképes-

ség, önrendelkezés, családi kapcsolatok) 

o Jövőkép, célok (foglalkoztatás, lakhatás, párkapcsolat) 

• Záró kör 
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3. VISSZAJELZÉSEK KÉRÉSE 

Mindannyiunk számára fontosak a visszajelzések. A hallgatóknak szakmailag, illet-
ve emberileg is fontos, hogy önreflexiót végezzenek, illetve véleményt alkossanak, 
vagy kritikát gyakoroljanak. 

Az Ifjúsági csoport tagjainak jóformán a visszajelzések képezik a „fizetésüket”. 
Az egyetemen szerzett benyomások, a hallgatóktól és az oktatóktól kapott dicsére-

tek hosszú távon növelik önbecsülésüket, a kritikák segítségével pedig lehetőség 

van a fejlődésre. 

Mi oktatók pedig tudni szeretnénk arról, hogy mire koncentráljunk, mivel 

dolgozzunk tovább, akár egyénileg, akár csoportosan. Másrészről ez egy pilot prog-
ram, ami rugalmas, az igényeknek megfelelően, dinamikusan alakítható, de ez a 
résztvevők aktivitása nélkül nem történhet meg. 

A visszajelzések tükrében elmondható, hogy a program rövid távon min-

denképpen elérte a céljait, valamiféle belső mozgást elindított mindannyiónkban: 

 
 

 

„Úgy kezeltek, mint egy felnőttet.” 

„A magamtól elvártnál, többet tudtam adni.” 

„Együtt tudtunk nevetni.”( Ifjúsági csoport tag) 

„Nagyon jó volt kivételesen nem a gondozóktól hallani róluk, hanem tőlük 

hallani önmagukról. Ahogy sokan, úgy én is sajnálattal állok hozzájuk, 

azonban megnyugtató volt tapasztalni, hogy legtöbbjük nem elkeseredett, 

hanem vannak céljaik, produktív mindennapi elfoglaltságaik. Szuper lett 

volna tovább beszélgetni velük, akár kisebb csoportban is, de talán majd 

legközelebb.”(Hallgató) 

„Amikor személyesen beszélgettünk az otthonba járó fiatalokkal és elme-

sélték, hogy kik Ők, hogyan élnek, miket csinálnak, miket szeretnének el-

érni, hogy mire vágynak nagyon megindított és nagyon bele tudtam élni 

magam ebbe a helyzetbe. Egyből az fogalmazódott meg bennem, hogy 

mennyire ugyanolyanok, mint mi csupán rajtuk teljesen kívül álló okok 

miatt nem tudnak teljes értékű életet élni sokan. Nagyon tisztelem Őket, és 

nem „Ők”-ként kezelem Őket, hanem inkább „mi”-ként.”(Hallgató) 

 

 
 

4. KORRIGÁLÁS 

Az érzékenyítő foglalkozásokat követően történt a program tapasztalatainak meg-
beszélése, illetve a visszajelzések feldolgozása. 
Mindezeket összefoglalva az alábbi következtetések vonhatók le: 
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• A hallgatók aktivitásának fokozása, a folyamatos „hídépítés” a kérdéssor fo-
lyamatos csiszolásával érhető el. 

• A hallgatói visszajelzések alapján a program egyik negatívuma-

ként/kritikájaként jelent meg a felkészítés hiánya. Így az idei tanévtől meg-
hívó levelet küldünk a hallgatóknak: egy oktatóit, illetve egy Ifjúsági csoport-

tag által megírtat.  
• A beszélgetésre szánt 60 perces időkeret kevés, mindig volt olyan téma, ami 

vagy kimaradt, vagy csak felszínesen érintettük. Így a jövőben a foglalkozás 

időpontjának megválasztásakor az akadálymentes terem elérhetőségén túl, 

a hallgatók órarendjének kialakítására is figyelni kell, ha több időt, vagy 

rendszerességet szeretnénk vinni a programba. Többen jelezték, hogy szí-

vesen beszélgetnének még a fiatalokkal, így ezen hallgatók számára egye-

temen kívüli, kötetlen kávézói beszélgetést ajánlunk fel. 
• A célcsoport tekintetében is nyitottak vagyunk: szociális szakmák hallgatóin 

túl, a fiatal felnőttek bármely csoportjához szívesen visszük a programot, 

remélve azt, hogy a társadalmi együttélés ezáltal valamivel akadálymente-

sebben valósulhat meg. 
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BEVEZETÉS 

A fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülők, elsősorban anyák helyzete szá-

mos szempontból jelent kihívást. Gyermekük ellátásán túl a család boldogulása, az 

egyenlő családi munkamegosztás, életminőségük és a munka társadalmi és testi-

lelki egészségükre gyakorolt pozitív hatása érdekében is fontos, hogy munkát tud-

janak vállalni (CHOU ET AL. 2010, CHOU ET AL. 2014, KRÉMER ÉS ROZSOS 2014, 

LEWIS ET AL. 1999, VERDES 2017). Ugyanakkor ezt számos tényező nehezíti, 

melynek következtében a sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci részvételi 

aránya alacsony (51% - MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY 2014, 23% - súlyos-halmozottan 

fogyatékos embereket nevelő elsődleges gondviselők ORSZÁGOS PIACKUTATÓ 

INTÉZET 2009).  

 A Motiváció és a JÓL-LÉT Alapítvány Nóra-Támaszpont 2014-2016 c. közös 

programjának célja egy olyan munkaerő-piaci szolgáltatási modell kidolgozása 

volt, ami hatékonyan képes figyelembe venni a sérült gyermeket nevelő nők spe-

ciális élethelyzetét, igényeit és lehetőségeit. A program keretében 2015-ben vég-

zett kutatás azokat a családi, intézményi és munkaerő-piaci tényezőket kívánta 

feltárni, amelyek jelentősen befolyásolják az anyák munkavállalását.  

 

SZAKIRODALMI HÁTTÉR 

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci részvétele rendkívül komplex és 

sokszereplős téma. Alapvetően fontos feltétele a gyermek gondozása (CHOU ET AL. 

2012B), ami a nemi szerepek hagyományos felfogása alapján elsősorban a nőkre 

hárul, tipikusan ők részesülnek a folyamatos társadalmi vitát generáló ápolási díj-

ban (MOLNÁR 2015, SEREG 2013, VERDES 2014). A sérült - különösen a súlyos-

mailto:svastics.carmen@gmail.com


 

50 

 

halmozott - gyermekek sokszor 24 órás otthoni gondozásával együtt járó szegény-

ség és elszigetelődés okozza a „fogyatékossági csapdát” (KRÉMER ÉS ROZSOS 

2009, VERDES 2017).  

A hiányzó, nem hozzáférhető, rossz minőségű vagy drága szolgáltatások 

alapvetően gátolják, míg a gondozási feladatokban kapott támogatás (CHOU ET AL. 

2012A), valamint a jövedelem és a munkahelyi támogató programok pozitív hatás-

sal vannak a munkavállalásra. A munka és magánélet összehangolásában sikeres 

nők erős társas hálózatokkal bírnak, és informális támogatást kapnak. Igénybe ve-

szik a hivatalos szolgáltatásokat, sokszor vallásos meggyőződéssel és pozitív atti-

tűddel állnak a gondozási feladataikhoz, továbbá rugalmas munkaidővel és pozíci-

óval rendelkeznek (pl. önfoglalkoztatók) (CHOU ET AL. 2012B).   

A családi állapot meghatározó, a párkapcsolatban élő nők kisseb arányban, 

vagy alacsonyabb óraszámban dolgoznak, függetlenül a gyermek életkorától. Az 

apák bevonódása összefügg a gyermek szükségleteinek megértésével, az anyával 

való együttműködéssel, a gondozás időtartamával, a gyermekre fordított napi idő-

mennyiséggel, önbecsülésükkel, iskolai végzettségükkel, a gyermek fogyatékossá-

gának súlyosságával, az apa gyermek ellátásával kapcsolatos képességeivel és a 

gyermekről való tudásával (BRAIGEL ÉS KANIOK 2014), valamint a házassággal 

kapcsolatos elégedettséggel (BRAIGEL ÉS KANIOK 2011).  

 

MÓDSZEREK 

A kutatás alapvetően feltáró jellegű volt, célul a női munkavégzést akadályozó té-

nyezők azonosítását és a munkaerőpiaci modell-program megalapozását tűzte ki. A 

külföldi és hazai szakirodalom alapján a vizsgálat az alábbi kérdéseket fogalmazta 

meg:  

• Melyek a főbb tényezők, amelyek befolyásolják a fogyatékossággal élő 

gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzetének alakulását ma Magyar-

országon?  

• Milyen tényezők mentén differenciálódik a fogyatékossággal élő gyermeket 

nevelő nők munkaerő-piaci jelenléte?  

• Milyen hatásfokkal segítik elő a széles értelemben vett támogató eszközök a 

fogyatékossággal élő gyermeket nevelő nők foglalkoztatásban való részvéte-

lét?  

 

A szakirodalom, illetve az előzetes információ-gyűjtés során négy fő terület körvo-

nalazódott, ezek képezték az online kérdőív kérdés-blokkjait:  

 

a) fogyatékossággal élő gyermek ápolása és gondozása (ellátás-

szolgáltatások);  

b) családi munkamegosztás (nemi szerepek-apák);  

c) fizetett munkavégzés (munka-munkaerőpiac);  

d) civil részvétel (érdekérvényesítés – hálózatépítés).  

 

A kutatás módszerének jellegéből fakadóan a vizsgálat rugalmas és változatos, ke-

vert módszertanon (KIRÁLY ÉS MTSAI 2014) alapuló megközelítést használt. Az 

időben egymás után alkalmazott feltáró egymásra épülő felépítés (előzetes fókusz-

csoport – elektronikus kérdőíves felmérés – fókuszcsoportok – félig strukturált 
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interjúk) alkalmasnak bizonyult a kezdeti elképzelések tesztelésére, illetve a kis-

mintán kapott eredmények óvatos általánosítására.  

A kutatás során végig elengedhetetlen volt a teljes körű fizikai és info-

kommunikációs akadálymentesítés.  

 

 

EREDMÉNYEK  

A kérdőíves felmerés kitöltőinek száma 518 volt (445 online és 73 papír alapú). Az 

előzetes fókuszcsoporton túl további négy fókuszcsoportos interjúra (köztük egy 

dolgozó női) és nyolc félig strukturált interjúra került sor, köztük két érintett apá-

val. A kérdőívet kitöltők 98,3%-a nő, életkoruk jellemzően 30-49 év. A társadalmi 

átlagnál magasabb iskolázottságuk és arányosan egy negyedük lakik községben, 

városban, megyeszékhelyen/megyei jogú városban, vagy a fővárosban. Minden 

régióból érkezett értékelhető számú kitöltés, míg a Közép-Magyarországi Régió 

kissé felülreprezentált (39%). A gyermek fogyatékosságának típusa hallássérülés 

(3,5%), látássérülés (2%), mozgássérülés (11%), míg a vezető egyszeres fogyaté-

kossági típus az értelmi fogyatékosság (23%). A halmozottan sérült csoportba vi-

szont a gyermekek egyharmada (33%) került, ők jellemzően mozgássérült és ér-

telmi fogyatékossággal élő gyermekek, valamint jelentős számú hallás- és látássé-

rült gyermek is található a mintában.  

A sérült gyermek ellátására irányuló egészségügyi, szociális, gyógypedagógi-
ai-rehabilitációs és oktatási ellátórendszer legnagyobb hiányosság, hogy nem rend-

szerszinten működik, szétdarabolt, esetleges, nem hatékony és ezáltal aránytalanul 

nagy személyi és anyagi felelősséget hárít a gyermeket nevelő szülőkre.  

Az egészségügyi ellátásokkal való elégedettség szintje a legalacsonyabb, kü-

lönösen a középsúlyos és súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelők körében. 

Nehézséget okoz a megfelelő szakember megtalálása, a leterheltségük, a szükséges 

attitűdbeli és kommunikációs ismeretek hiánya. A gyógypedagógiai-
fejlesztés/rehabilitáció terén az információhiány, a szakember megtalálása, a szol-

gáltatások költségei és hiánya, az előítéletek, valamint az utazási nehézségek okoz-

nak gondot. Ezen túlmenően a szolgáltatók hiánya, a rugalmatlanság, valamint a 

fizikai és info-kommunikációs akadálymentesség hiánya jelentős. Az oktatásban az 

integrációban nehézséget a szakképzettség esetlegessége és hiánya jelent, valamint 

az idő és az iskola anyagi hátterének megoldatlansága. A szülő szerepének, érdek-

érvényesítő képességének, anyagi hátterének és lehetőségeinek jelentősége jelen-

tős. Legfőbb problémaként a szünidőkön túlmenően a tankötelezettségi idő lejárta 

utáni napközbeni intézményes ellátás hiánya jelentkezik, elsősorban a súlyos-

halmozottan sérült fiatalok esetén.  

A családi munkamegosztással kapcsolatban a kutatás igazolta, hogy a sérült 

gyermek nevelése, gondozása elsősorban a nőkre hárul, függetlenül attól, hogy a 

kérdőíves vizsgálat válaszadóinak közel 3/4-e (67%) a sérült gyermek apjával él. 

Ugyanakkor kevesebb, mint felük (45%) számíthat közreműködésre a gyermek 

apja részéről a gondozással kapcsolatos tevékenységek ellátásában, valamint mi-

nőségi időtöltésben (játszás és szabadidős tevékenységek, mesélés, együtt tanulás). 

A gondozási segítség a fogyatékosság súlyosságával a minőségi időtöltés az enyhe-

séggel párhuzamosan nő.  

A nukleáris családmodell miatt a nagyszülők, távolabbi rokonok bevonódása ala-

csony szintű. A válaszadók 75,8 %-a számára jelentős nehézséget jelent a sérült 
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gyermekről való folyamatos gondoskodás, ezt párkapcsolati nehézségek (44%) és 

családi programok szervezési nehézségei (45,4%) tovább fokozhatják. Az anyagiak 

tekintetében a családok 71,8%-ában marad az egy főre jutó jövedelem 100.000 Ft, 

vagyis a létminimum szintje vagy az alatt. 

A sérült gyermeket nevelő anyák munkaerőpiaci részvétele alacsony, az 5 

éven aluli gyermek esetében alig 8,1%. Az aktivitás a fogyatékosság mértékével 

fordítottan arányos, enyhébb fogyatékosság mellett nagyobb arányban tudnak az 

anyák dolgozni. Nem esélynövelő a magasabb iskolai végzettség, jelentősek viszont 

a területi különbségek, az ellátórendszer lefedettsége és a közlekedési lehetőségek 

okán.  

A sérült gyermeket nevelő anyák foglalkoztatásában felülreprezentáltak a 

rugalmas munkaformákat alkalmazó civil szervezetek (16,8%), ugyanakkor ala-

csony a vállalkozó nők részaránya (3,24%). Az anyagi kiszolgáltatottság az aktív 

kereső tevékenységet nem folytatók esetében különösen súlyos (51,5%). A kereső 

munkát nem végzők 57%-a nem keresett munkát az adatfelvétel időszakában. Sa-

ját jogú jövedelmet az ápolási díj jelent számukra. 

 

DISZKUSSZIÓ – KÖVETKEZTETÉSEK 

A sérült gyermek szülei az ellátórendszerrel kapcsolatos nehézségeket sokszor 

nagyon nehezen élik meg. Úgy tűnik, hogy az ellátásokban mutatkozó rendszer-

szintű diszfunkciók a támogatás helyett inkább további anyagi, érzelmi és lelki ter-

heket rónak rájuk. Az egyéni megküzdés támogatását leginkább a különböző kö-

zösségi csoportok, sorstárs-közösségek, civil szervezetek, szülősegítő csoportok 

stb. végzik, melyek megtalálása esetenként szintén nem könnyű.  
Míg a szülés utáni munkába való visszatérés nehézségei a legtöbb esetben 

átmeneti állapotot jelentenek, addig a sérült gyermeket nevelő nők számára ez az 

élethelyzet állandósul. A munkavállalást egyébként is befolyásoló, akadályozó té-

nyezők esetükben többszöröződnek, a családon belüli munkamegosztás tradicio-

nális jellege alapján helyzetük speciális élethelyzetté válik, ami jelentősen megne-

hezíti, ha nem ellehetetleníti a munkavállalást. Ugyanakkor munkavállalási moti-

vációjukban ugyanúgy megjelenik a megélhetés biztosítása, kiegészülve a közös-

séghez tartozás, a szakmai fejlődés és az értelmes elfoglaltság vágyával, valamint a 

férj/élettárs tehermentesítése szándékával. 
 

A kutatás számos korláttal bír, melyek egyrészt az online kérdőív, másrészt a fó-

kuszcsoportok reprezentativitásának hiányából fakad (anyák elfoglaltsága, vidé-

ken a távolságok, téli-tavaszi influenzajárvány).  
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A „diverzitás” a társadalomtudományok mára sokat vitatott mégis megkerülhetet-

len fogalma jelentős szerepet tölt be a fogyatékosság megélt tapasztalatára és kul-

turális konstrukciójára reflektáló kritikai diskurzusban. Sok szó esik a sokszínű 

különbözőség társadalom-gazdagító potenciáljáról, a többségi normától eltérő 

másság agresszív asszimilációt kerülő integrációjának és megbecsülésének morál-

filozófiai, szociálpolitikai szükségességéről, a sebezhetőség miriád módon megta-

pasztalható ám univerzálisan transz-kulturális emberi létélménnyé való kiterjesz-

téséről, vagy éppen ez a Lennard Davis-i diszmodernizmus (DAVIS 2002) érzetnek 

a neoliberális ál-demokrácia jegyében a fogyasztói kultúra látványos tömegárucik-

ként való elértéktelenedéséről.  

A diverzitás kapcsán óhatatlanul felidéződik bennünk a fogyatékosság fo-

galmának, kaleidoszkopikus jellegéből adódó, tipologizálhatatlanság is. Beszélhe-

tünk mozgás vagy érzékszerveket érintő, testi vagy értelmi, vele születetett vagy 

szerzett, alaktani (a testen morfológiai anomáliát okozó) vagy funkcionális, látható 

vagy láthatatlan, betegségtudattal együtt élő vagy a patologizáló címkét elutasító 

fogyatékosságról, ráadásul az egyes kategóriákon belül is fennállnak fokozat-beli 

különbségek, vagy változékonyan átmeneti, épség és fogyatékosság közt tünéke-

nyen ingadozó kondíciók.  

 

Néhány példa a helyzet komplexitására. Egy baleset folytán sérült em-

ber jelentős anyagi és lelki erőfeszítések árán igyekezhet rehabilitálni 

egészségesként diagnosztizált „eredeti,” épnek tételezett állapotát, míg 

egy jelnyelvet használó siket közösség tagja jól lehet, nem érzi magát a 

verbális kommunikáció híján korrekcióra szorulónak. Másképp ítélnek 

meg egy kerekesszékkel guruló és egy feltűnő fizikai eltérés jelei nélkül, 

krónikus fáradtsággal küzdő embert. A megváltozott munkavégzési 

képesség az állam szemében a fogyatékosság legfőbb ismérve, ám an-

nak leszázalékolási és TB támogatási feltételei orvospolitikai döntések 

nyomán módosíthatóak. Egy HIV+ beteg gyógyszeres terápia mellett 

valójában nem csökkent munkabírású, munkavállalója azonban úgy 

kezeli, mintha korlátozást jelentő károsodásban szenvedne, így az ame-

rikai jogban fogyatékosnak minősül, és még sorolhatnánk.... 
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Épp ez a diverzitásból fakadó különféle öndefiníciók, eltérő bánásmódok, és az ép-

ség/fogyatékosság ellentétpár mindenkori kulturális konstrukciójának változó 

kitételei fényében nehéz eldöntenünk, hogy valójában sajátos fiziku-

ma/pszichikuma miatt pozitív diszkriminációra jogosult populációra vagy egyedi 

igényekkel bíró individuumokra kell-e gondolnunk a fogyatékosság fogalmunk kör-

vonalazása során. (Bár az USA-ban a fogyatékossággal élők alkotják a legnagyobb 

lélekszámú kisebbséget, mégis a csoport nagyfokú heterogeneitása miatt, ha a hát-

rányos helyzetet kompenzálandó esélykiegyenlítésről van szó, akkor a fogyatékos 

státusz gyakran a rassz, etnicitás, gender, osztály és vallási/felekezeti hovatartozás 

különbség-képző kategóriái mögé rangsorolódik [WOODHAMS ÉS DANIELI 2000]). 

Vélhetőleg minden kisebbségi énkép meghatározó dilemmája a kapcsolatiságra, 

szolidaritásra építő kollektív identitás és az önállóan funkcionáló, független, egyedi 

egyéniség harmonizálása, a másság mint ön-azonosság elfogad(tat)ása.  

 

Épp olyan ambivalens törekvés ez, mint a különbözőség autonóm létjo-

gosultságát szavatoló-igazoló láthatóság mezsgyéjébe bejutásért való 

küzdelem és az ezzel párhuzamos igyekezet a kirekesztő, fegyelmező, 

patologizáló tekintet kontrollja alóli kikerülésére: a másságot láthatat-

lanként eltüntető asszimiláció és a másságot kizárólagos identitásté-

nyezőként rivaldafénybe vagy célkeresztbe állító feltűnőség – riasztó 

látványosságként felmutatott, az „eltüntetendő feltűnőség” jegyében 

történő szegregáció – billogának szimultán elutasítása. 

 

 

A posztkolonialista feminista teoretikus Gayatri Chakravorty Spivak híres terminu-

sa, a stratégiai esszencializmus (SPIVAK 1988: 13) szerint a kisebbségi közösségi 

csoporttal és annak a többségi társadalom által alapvető személyiségjegyeként, 

esszenciális lényegeként (félre)olvasott másságával való azonosulás, a tulajdon-

képpen az objektifikáció mentén történő szubjektifikáció, hatékony technika lehet 

az erőszakkal kiépített és fenntartott hatalmi struktúrák aláásása és a kollektív 

demokratikus egalitárius emberjogi célok elérése érdekében. Bár Spivak és kriti-

kusai később problematizálják a terminust – többek közt arra hivatkozva, hogy az 

egyforma feltételeket kiépíteni igyekvő egyenlőség éppen a diverzitásból fakadó 

eltérő adottságok és igények miatt szükségszerűen kivitelezhetetlen, absztrakt 

ideál hivatott maradni –; mégis a másság homogenizáltan hátránnyal társított ka-

tegóriájának felforgatása, és a sokszínűség potenciális egységességének, szolidari-

tási lehetőségeink felmutatása ma is hasznosnak bizonyulhat a kisebbség kutatás 

terén. Így például a „Szóra bírható-e az alárendelt?” című Spivak szövegben (SPI-

VAK 1996) megfogalmazott kérdések is örökérvényűek: Hogyan ábrázolha-

tó/képviselhető az én és a másik? Kinek van joga szólni, kinek a nevében, és milyen 

hallgatóságot célozva? Hogyan őrizhető/becsülhető meg a különbözőség a hierar-

chizálás elkerülésével? Hogyan ismerhető el az atipikus fizikumá-

val/pszichikumával túlazonosított fogyatékossággal élő szubjektum testi és pszic-

hés tapasztalatainak létjogosultsága a kirekesztését mellőzve?  
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Spivak a faji és nemi alapú kirekesztésről beszél, de a stratégiai 

esszencializmus argumentuma felhasználásra kerül a szexualitás 

kutatásában is. (Gondoljunk a nehezen lefordítható queering fo-

galomra, mely a másikság felvállalását, a másikká válást teszi meg 

episztemológiai, ontológiai, fenomenológiai vizsgálódások talap-

kövéül. 

 

Emellett a stratégiai esszencializmus megjelenik a fogyatékosságtudományban is. 

Rosemary Garland-Thomson írásaiban a negatív előjel helyett különlegesként, nem 

mindennapiként, rendkívüliként (extraordinary) pozícionált fogyatékosság agilis, 

affirmatív, pozitív (empowered) identitást körvonalaz. Garland-Thomson izgalma-

san párosítja a stratégikus konstruktivista és stratégiai esszencialista perspektívá-

kat: „A stratégikus konstruktivizmus megfosztja stigmáitól (destigmatize) a fogya-

tékossággal élő testet, a másságot kapcsolatiságában gondolja el, így megkérdője-

lezi a normalitás társadalmi konstrukciójának (normalcy) természetesnek tettetett 

mivoltát, és képes felforgatni hierarchikus elrendeződéseket. A stratégiai esszenci-

alizmus ehhez képest igazolja a kisebbségi tapasztalat és tudatiság létjogosultságát, 

közösséget álmodik valóra, történetiségében/történelmiségében ismeri el a fogya-

tékos testek valós(s)ágát, és megkönnyíti az ön-megnevezés feladatát (self-
naming).” (GARLAND-THOMSON 1997: 23) Garland-Thomson aztán Susan Bordo 

feminista kritikus nyomán a fogyatékos identitás ezen stratégiai esszencializmusra 

és konstruktivizmusra építő „pragmatikus narratíváit” „élet minőség javító fikció-

nak” (BORDO 1993: 229) nevezi, mely az egyéni testek és nézőpontok megélt való-

ságát társadalmi-történeti kontextusba helyezve vív ki pozitív én- és test-tudatot a 

normától sokszínűn eltérő kisebbség számára.  

A fogyatékosságot a társadalomgazdagító diverzitás jelentésmezejébe he-

lyező gyakorlat visszáságaira jó például szolgálnak az amerikai paralimpikon atlé-

ta, színésznő, szupermodell Aimée Mullins populáris média-beli megnyilatkozásai. 

Ahogy motivációs tréninget ismeretterjesztéssel és társadalmi tudatosságnövelés-

sel ötvöző előadásai címei is sugallják – „Balsorsból lehetőség”, „A protézis új eszté-

tikája”, „Az én 12 pár lábam” (MULLINS 2009) a TED Talks sorozatban – a szárka-

pocscsont fejlődési rendellenességgel született Mullins fogyatékos testét nem kor-

látolt/korlátozó adottságként, hanem előnyként éli meg, hiszen érvelése szerint a 

21. század orvostudományos technológia protézisfejlesztéseinek és pozitív szemlé-

letmódváltásnak köszönhetően meghaladhatjuk biológiai testünk korlátait. Ahogy 

Mullins előadásai során látványosan bemutatja, számos művégtag közül kedvére 

válogatva, módosíthatja testmagasságát, anatómiai adottságait, ezzel járó fizikális 

potenciálját vagy akár trendi imidzsét. Rugós futólábával bármely sprintert lekö-

röz, egy nyúlánk formás vádlit felcsatolva kivívja az urak bámulatát és hölgyek 

irigységét, mikor pedig arról beszél, hogy protézisai segítségével filmes produkci-

ókban milyen könnyen ölti magára bármely fantáziavilág-beli hibrid kiborg lény 

testét gyerekhallgatósága szájtátva hallgatja és szuperhősként bálványozza. Mul-

lins fogyatékossága tehát csodálatra méltó lehetőség, inspiráló példaként értelme-

ződik újra. Mégis problematizálható, mint a szuperfogyatékos (supercrip) alakja 

(SCHALK 2016), aki azt sugallja, hogy a fogyatékosság meghaladása nem társadal-

mi tényezők bonyolult szövevényének, hanem csupán egyéni akaraterő függvénye, 

illetve feminista szempontból is aggályos lehet a nőies test a patriarchátus diktá-

tumainak megfelelően vágytárgyként való pozicionálása. Ezen túl az „(állapotodtól 

függetlenül) az lehetsz, aki akarsz” ígérete itt erősen segédeszköz függő, így a sza-
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badon választható termékek széles tárháza révén biztosítani-vélt boldogulás a ka-

pitalista, fogyasztói társadalom retorikájába illeszkedik. A sokszínűség a piac gaz-

dag kínálatának produktuma. Mullins idealista, dekontextualizáló olvasata elfedi, 

hogy a fogyatékosság képzetét és érzetét milyen társadalmi, történelmi, politikai, 

gazdasági folyamatok hozzák létre. A posztmodern módra alakítható, újraálmodha-

tó, „feltuningolható” teste a fejlett világban is egy privilegizált társadalmi osztály 

kiváltsága: nem mindenki engedheti meg magának a 12 pár lábat.  

Kérdéses tehát, hogyan egyeztethető össze a Mullins-i előadások tanulsága, 

(a poszthumán éra technológiai innovációinak köszönhetően) „mára már senki 

nem fogyatékos”, a Lennard Davis-i fogymodernizmus (dismodernism) kortárs je-

lenségével, mely szerint az identitáspolitika radikális válságba került, hiszen „mára 

már mindenki fogyatékos”? (DAVIS 27) (Ginsburg and Rapp [2017] szavaival „a 

fogyatékos az új normális.”) Könnyen belátható, hogy az emberi sebezhetőség, 

esendőség, halandóság fokozott tudata, a korosodó-elöregedő társadalmak, a há-

borús vagy baleseti sérülések, és a változó orvosdiagnosztikai kategóriák fényében, 

elmosódnak az ép és fogyatékos közti különbségek. A gyengeség valamilyen mó-

don minden egészséges élet szerves részét képezi, ha mégoly múlékony, átmeneti 

állapotként is.  

A dilemma feloldásához hasznunkra lehet a feminista filozófus Judith Butler 

gondolata. Egyetemes emberi esendőségünk mindannyiunkat összeköt, identitá-

sunk kapcsolatiságában való elgondolására ösztönöz, rávezet a felismeréshez, hogy 

énünket mindig a sérülékenységgel azonosított és a minket megsebezni képesnek 

tételezett másság, másikság viszonylatában körvonalazzuk. Hiszen „életünk bizo-

nyos szempontból mindig a mások kezében van, egyformán függünk ismerősöktől 

és ismeretlenektől,” ki vagyunk téve annak, hogy a „nem-én” hat ránk, befolyásol, 

ütközik, érintkezik, esetleg egybefolyik az önmagasága megtartásáért küzdő énnel. 

A mindebből következő relacionális etika szükségszerűsége ellenére, az esszencia-

lizmus helyett a társadalmi konstruktivizmust propagáló, kultúrkritikus Butler azt 

is belátja, hogy fokozottan bizonytalanná váló világunkban, komplex ideológiai 

hatásmechanizmusok eredményeként, egyesek sérülései jelentősebb veszteség-

ként könyveltetnek el, mint másoké, akiknek hátránya és szenvedései felett köny-

nyebben szemet huny a többségi társadalom. A norma-szabó különféle társadalmi 

és politikai szervezetek és intézmények a prekaritást, a sebezhetőséget minimali-

zálják egyesek és maximalizálják mások számára. Így, míg az emberi élet alapvető-

en kiszámíthatatlanul kockázatos, nem minden élet/megélt valóság egyformán az. 

Még ha a davis-i logika mentén mindannyian fogyatékosok is vagyunk többé-

kevésbé, ideig-óráig, nem mindenki engedheti meg magának, hogy eltekint külön-

bözőségétől a diverzitás palettájának változatos színskálájába mosva azt (l. BUT-

LER 2004, BUTLER 2012, SÓTÉR 2015). 

Hogy mennyire nem zökkenőmentes az a felvetés, hogy a különbözőség po-

zitív megközelítése automatikusan beemelné a fogyatékossággal élő személyeket a 

megbecsült állampolgárok társulásába, és hogy mennyire vitatható, hogy a diverzi-

tás inkluzív ideája szükségszerűen demokratizáló gyakorlathoz vezetne-e, jól il-

lusztrálja az a populáris kultúra-beli kommodifikáció, mely során a fogyatékosság 

szórakoztató árucikké silányul, az identitást végtelenül leegyszerűsítő, és unifor-

mizáló esszencialista komponensként. A különbözőség láthatóságát (s így elfoga-

dását) biztosítják az olyan népszerű televíziós vígjáték sorozatok, mint az Agyme-
nők (LORRE és PRADY 2007-) vagy az újabb Netflixes Atypical (RASHID 2017-). 

Mégis problematizálható, hogy a neuroatipikus főhős jellegzetesen magasan funk-
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cionáló autista férfi, jóképű, szerethető, szuperintelligens, beilleszkedni vágyó cso-

dabogár, a helyzetkomikumot csúcsra járató karakter, akinek az átlagon felüli IQ-ja 

és a társas életbeli esetlensége, párkapcsolati botladozásai közt feszülő paradox 

ellentét habkönnyű, humoros hangvételben kerül tálalásra, anélkül, hogy az epizó-

dok komolyan reflektálnának az Asperger szindrómával élők valós problémáira. 

Még érdekesebb és méltatlanabb az autista női karakter egy tipikus amerikai tö-

megmozis ábrázolásmódja. A „mániákus tündéri álomlány” (manic pixie dreamgirl) 

figura, a társadalmi konvenciókat vélhetőleg valamilyen neuroatipikus állapot, 

mentális rendellenesség miatt követni képtelen lány karakter, az autista melléksze-
replő státuszába degradálódik, és egyetlen narratív struktúrában betöltött funkció-

ja csupán annyi lesz, hogy a tétova, útját kereső férfi főhősnek segít ráébredni a 

világ gyönyörű, izgalmas, kalandokkal teli sokszínű mivoltára, hogy aztán a férfi 

fejlődéstörténet beteljesülése végén kiíródjon a sztoriból, mint az épség elérésekor 

eldobható „narratív protézis” (MITCHELL és SNYDER 2000). E fogyatékossággal 

élő karakterek tehát épp annyira a bámulat, mint a bámész tekintetek tárgyai. 

Többnyire nehéz eldöntenünk, hogy a nézők rajtuk vagy velük hivatottak-e nevet-

ni. Emellett egyáltalán nem tematizálódik, hogy a fogyatékosság miképp lép köl-

csönhatásba az identitás egyéb tényezőivel, mint a rassz, az osztály, a nem, stb. 

Árnyaltabb kép elnyeréséhez fontos lenne a feminista szociológiában beve-

zetett interszekcionalitás fogalmának alkalmazása, mely a homogén ént lebontó 

diverzitást, mint a különböző identitáskomponensek kölcsönhatásának folyomá-

nyát vizsgálja. Kimberley Crenshaw fekete feminista jogásznő nyomán az ezred-

fordulón megjelenő új kutatási paradigma szerint a különféle társadalmi egyenlőt-

lenségek, hierarchiák és hatalmi relációk – az osztály, az etnikai, a nemi, az épség 

rezsimek – az egymás között fellépő dinamikus kölcsönhatásuk függvényében ér-

telmezendők. (SEBESTYÉN 2016) Számos kultúrtörténeti példát hozhatunk arra, 

hogy a fogyatékosság más kisebbségi kategóriákkal kölcsönhatásban lépve miképp 

erősíti fel a normaként tételezett identitástól (ép testű, fehér, középosztálybeli, 

heteroszexuális, férfi) való különbözőséget, halmozottan hátrányos helyzetet 

eredményezve. Douglas Baynton rámutat, hogy a mindenkori kirekesztő hegemón 

ideológia a fogyatékosságot épp a kevesebbnek tételezett kisebbségi csoport diszk-

riminációjának igazolására használta: például a 19. század végén a nők választójo-

gának ellenzői gyakori érve a nők mentális, pszichológiai, fizikális érettségének, 

beszámíthatóságának, épségének megkérdőjelezése a felelős férfi állampolgárok-

hoz képest (BAYNTON 2001). Más esetben a sokféle másság különbözőségei kiolt-

ják egymást, láthatatlanná erőtlenítve az érintett kisebbséget: a fogyatékossággal 

élő nő „törékenysége” nem szembetűnő, mert a patriarchális társadalom hagyomá-

nyosan második, gyengébb nemként rangsorolja, mint ahogy azt Iris Marion Young 

(2005) vagy Susan Wendell (1996) is több helyütt írják. Egy felelős értelmezés cél-

ja a diverzitásnak ezen felülírások, kiradírozások, újragondolások komplex mecha-

nizmusainak függvényében való olvasata lenne. 
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BEVEZETÉS 

Az írás áttekinti a kommunikációs és fizikai környezeti akadálymentesítést a Kö-

zép-európai Egyetemen. Vizsgálja az intézményben folyó munkát, a fogyatékosság-

gal élő hallgatók megsegítését az oktatás terén alkalmazott Universal Design for 

Learning (UDL), azaz egyetemes tervezés szempontjából. Számba veszi azokat a 

kutatásokat, amelyek a fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatási integrációját 

tanulmányozták eddig Magyarországon és azokat a lehetséges módszereket, me-

lyek növelhetnék az intézmény fogyatékosságügyi kompetenciáját.  

 

IRODALMI ÁTTEKINTÉS ÉS FOGALMAK 

Mielőtt a kutatásokat számba veszem, melyek a fogyatékossággal élő hallgatók fel-

sőoktatási integrációját tanulmányozták hazai környezetben, nem árt tisztázni mit 

értek az integráció, inklúzió és a fogyatékossággal élő hallgató kifejezéseken. Az 

integráció (fogadás), a fogyatékossággal rendelkező hallgató együttoktatása a tár-

sakkal. Míg az integrációnál a hallgató csak jelen van, az inklúziónál a szakemberek 

újra-gondolják a meglévő struktúrákat, melyeket átalakítanak a fogyatékos hallga-

tók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. Az inklúzió (befogadás), egy ma-

gasabb integrációs szintet jelöl, mely a tanuló egyéni igényeit is szem előtt tartja 

(CSÁNYI 2007). Mind az integráció kifejezést, mind az inkluzív kifejezést ebben a 

befogadói értelemben fogom használni a tanulmányban (FISCHER 2009).  

Eltérőek a fogyatékosság meghatározásai a különböző jogszabályok szerint. 

2013. évi LXII. törvény 1. cikke szerint „fogyatékos személy: az a személy, aki tartó-
san vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszoci-
ális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, 
társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal 
egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja”. Míg a 2013-as definíció ha-

sonlóan az ENSZ: A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményben 
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meghatározottakhoz (ENSZ 2006) a társadalmi szerepvállalás mentén írja le a fo-

gyatékossággal élő személy fogalmát, a korábbi magyar felsőoktatásra vonatkozó 

törvényi meghatározások (MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE 2005, 2011) 

a képességek hiánya alapján tettek különbséget a látás-, hallás-, mozgássérült, au-

tista, értelmi vagy halmozottan fogyatékos személyek között.  

A hatályos felsőoktatási törvény (MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉ-

SE 2011) szabályozza e fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatásban történő 

egyenlő esélyű részvételét Magyarországon. A törvény nemcsak a felvételi eljárás-

ban résztvevők esélyegyenlőségét garantálja, de a tanulmányaik folytatása során is 

biztosítja a fogyatékossággal élő hallgatók egyenlő esélyű hozzáférését az oktatási 

tartalmakhoz. Az 1653/2015. (IX. 14.) Kormányhatározat az Országos Fogyatékos-

ságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Ter-

ve előírja az egyénre szabott szolgáltatások megteremtését és a fogyatékosságügyi 

koordinátorok országos hálózatának kiépítését. 

A fogyatékosságügyi szolgáltatások széles skálán mozoghatnak: a speciális 

igények felmérésétől az egyszerű tanácsadásig; lehetséges az írásbeli vizsga kivál-

tása szóbelire vagy fordítva, illetve a vizsgán többletidő vagy személyi segítő bizto-

sítása a hallgatói igények szerint; és ide sorolható a speciális eszközök kölcsönzése 

és a valós idejű vagy az előadó által előre elkészített feliratozás is. A feliratozás, a 

hallássérült vagy siket hallgatóknak nyújt konkrét segítséget: egy gépíró lejegyzi az 

előadás szövegét vagy az előadó az előre elkészített feliratokat vetíti, amelyeket a 

hallgatók a kivetítőn is elolvashatnak. Az előadással egyidejű feliratok készítése és 

az írásbeli vizsga kiváltása szóbelire vagy fordítva is az egyetemes tervezés struk-

túrájába illik. 
  Az egyetemes tervezés, Universal Design, (továbbiakban UD) Robert Mace 

nevéhez fűződik (MACE ET AL. 1991). A lényege, hogy egy termék vagy környezet 

minél több ember számára hozzáférhető legyen minél kevesebb módosítással. „Az 

egyetemes tervezés eszméje az a preventív gondolkodásmód, tervezési stratégia, 

amely már a tervezés folyamatának az elején figyelembe veszi a használók képes-

ségeinek különbözőségét. E tervezési stratégia gyakorlásával olyan termékek jön-

nek létre, amelyek különleges tervezési megoldások és adaptáció nélkül biztosítják 

a lehető legtöbb ember számára a legteljesebb és legönállóbb használhatóságot. 

Jelen esetben a 'termékek' megnevezés a legkülönbözőbb használati tárgyakon, 

eszközökön túl valamennyi, az ember által formált környezetre, szolgáltatásra és 

infrastruktúrára is vonatkozik, tehát a köz-, és lakóépületekre is.” (PANDULA 

2007:11). A fentiek alapján tehát a különböző fogyatékossággal élő hallgatók szá-

mára az akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített környezet az adott in-

tézmény minél szélesebb körű hozzáférhetőségét jelenti építészeti szempontból.  

A UD minél szélesebb körű hozzáférhetősége azonban nem csak az épített 

környezetre, hanem az adott intézmény kommunikációs környezetére is vonat-

kozhat. Ilyen például az akadálymentes intézményi honlap elkészítése. A fogyaté-

kossággal élő csoportok sajátos igényeinek felmérése, megismerése és beépítése 

nélkülözhetetlen az intézményi honlap elérésének akadálymentesítésében. A kü-

lönböző szempontok figyelembevételével minden látogató számára elérhetővé te-

hetőek a potenciális vagy már beiratkozott hallgatóknak szánt információtartal-

mak.  

Az UD oktatásra alkalmazott adaptációja az Universal Design for Learning 

(UDL), azaz egyetemes oktatás. Az egyetemes oktatás három fő alapelv mentén 

valósítható meg. Ezek a következők: a kurzus anyagának többféle formátumban 
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történő prezentálása, azaz többféle módon támogassuk az oktatott tartalom meg-

értését; a kurzus anyagának többféle formátumban történő számonkérése, azaz a 

hallgatók többféle módon adhassanak számot tudásukról; és az elkötelezettség 

számos módjának kialakítása a hallgatókban, a hallgatók érdeklődésén keresztül, a 

megfelelő nehézségű feladatok segítségével, és a motiváció növelésével.  

Az UDL alkalmazásával az adott kurzus anyaga hozzáférhető lesz hallgatók 

többsége számára. Az akadálymentes tananyaghoz való hozzáférés biztosítása a 

kurzus anyagának többféle formátumban történő prezentálásán keresztül valósít-

ható meg leginkább. Nem számítanak a tanulási nehézségek, vagy egyéb akadályo-

zó tényezők. Az UDL a különbözőségekre épít. Az oktatás hatékonyságát a külön-

bözőségeket leginkább figyelembe vevő megoldások biztosíthatják. Mint a már ko-

rábban említett példa: egy előadás valós idejű vagy az előadó által előre elkészített 

feliratozása. 

A másik UDL alapelv a kurzus anyagának többféle formátumban történő 

számonkérése. A lényeg, hogy a hallgatók többféle módon adhassanak számot tu-

dásukról; az írásbeli vizsga például kiváltható legyen szóbelire. Amennyiben a hall-

gatónak gondjai vannak az írással, más alternatív módon, egy elektronikus segéd 

program használatának segítségével vagy szóban is lehetősége nyíljon demonst-

rálni tudását. 

Végül az adott kurzus témája iránti elkötelezettség kialakítása a hallgatók-

ban a harmadik UDL alapelv. A hallgatót akkor tudjuk leginkább motiválni, ha meg-

felelő nehézségű feladatot kap. A feladat nem túl nehéz és nem túl könnyű és olyan 

ismeretre tesz szert általa, ami számára felfogható és elképzelhető. El tudja képzel-

ni, hogy a megszerzett tudást alkalmazza, továbbá a téma érdekli és kíváncsiságát 

kielégíti. Összefoglalva, többek között az érdeklődés, kíváncsiság felkeltése, és ko-

rábbi tanulási folyamatokra építés a motiváció kulcsa (FALUS 1998). 

 

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK FELSŐOKTATÁSI INTEGRÁCIÓJA 
MAGYARORSZÁGON 

A fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatási integrációjával viszonylag kevés ku-

tatás foglalkozott az elmúlt tíz évben. Az 1812. programkódú, Rochester program – 
modellkísérlet a hallássérültek véleményét vizsgálta a felsőoktatásban folytatott 

tanulmányaikat támogató szolgáltatásokkal kapcsolatban (KOMJÁTHY 2012). A 

kutatás célja az volt, hogy a hallássérültek problémáinak megismerésével szükség-

leteiknek megfelelően lehessen rangsorolni és kialakítani a lehetséges támogató 

szolgáltatásokat. A kutatásban részt vevő hallgatók első helyen rangsorolták az 

előadás követésének, megértésének támogatását, valamint a jegyzetelés támogatá-

sát. Másodsorban az órai vázlatok előre történő megküldését. Harmadsorban az 

eligazodást, egyetemi információk megszerzését segítő támogatást.  

A fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatásban való jelenlétét vizsgálta 

Laki Ildikó (LAKI 2011). A felsőoktatás nemcsak az ismeretszerzés helyszíne, de 

közösségi színtér is. A fogyatékossággal élő hallgatók és nemfogyatékos társaik 

számára teremtik meg az ismeretszerzés, véleménycsere és együttműködés lehe-

tőségét. A felsőoktatás és felsőoktatásban részt vevők és dolgozók az integráció 

megvalósításának. kulcsszereplői. Az interjús kutatásban a fogyatékosügyi koordi-

nátorok munkája mélyebb megértése válik lehetségessé.  

A Fogyatékos személyek diplomával (BÁNFALVY 2014) c. tanulmány a dip-
lomás fogyatékossággal élő személyek körében készült 2013 és 2014 folyamán, 
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Magyarországon végzett empirikus kutatás, mely többek között beszámol a meg-

kérdezett diplomás fogyatékos személyek felsőoktatási tanulmányaik alatt szerzett 

tapasztalatairól is. A kutatás összegzése alapján a tanulás többlet terhet ró a fogya-

tékossággal élő hallgatókra és ők vállalják ezeket a többlet terheket, hogy befoga-
dottakká válhassanak. 

A fönti kutatások a fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatási integrációs 

tapasztalatairól szólnak. Ezek egyike sem hozott eddig komoly áttörést a fogyaté-

kos fiatalok felsőoktatási helyzetében, de nyomatékosították a fogyatékossággal 

élő hallgatók azon szándékát, hogy befogadottakká váljanak és megfogalmazzák 

konkrét igényeiket. A fogyatékos hallgatók esélyegyenlőségének megteremtésében 

is figyelemreméltó változások történtek. 

 

KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM  

Közép-európai Egyetemen tanuló fogyatékossággal élő hallgatók integrációját 

nemcsak a magyar törvények, hanem az amerikai és más nemzetközi direktívák is 

szabályozzák (ADA 1990, UN 2006). Az Amerikai Egyesült Államokban beiktatott 

törvény (ADA 1990) tiltja a fogyatékossággal élő ember hátrányos megkülönbözte-

tését, mely meghatározó eleme a Közép-európai Egyetem Fogyatékosságügyi Sza-

bályozásának, csakúgy mint az ENSZ Egyezmény (UN 2006), mely azt a célt tűzi ki 

a tagállamok számára, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára biztosítsák 

valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő mértékű gyakorlá-

sának a lehetőséget, miközben a tiszteletben tartják a fogyatékossággal élő embe-

rek velük született méltóságát. 

A Közép-európai Egyetemen 2015 óta szervezetten folyik a fogyatékosság-

gal élő hallgatók támogatása, és a minél inkluzívabb közösség létrehozása. A Hall-

gatói Fogyatékosságügyi Szabályozás alapján (STUDENT DISABILITY POLICY 

2014) a Közép-európai Egyetemen fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak 

támogatását egy 8 tagú, a fogyatékosságügyi feladatok mentén szerveződött, a Fo-
gyatékossággal élő hallgatók Bizottsága (Committee on Students with Disabilities, 

CSD) látja el, szorosan együttműködve az egyetem különböző egységeivel a hallga-

tók érdekében. A Bizottság tagjai: a diákügyekért felelős Dékán (Dean of Students), 

a diákügyekért felelős Dékán menedzser-asszisztense, egy-egy diák képviselő és 

tudományos munkatárs a Politika tanulmányok központból, a főkönyvelő, a diák-

szálló igazgatója, illetve az egyetem- átalakítás iroda munkatársa. 

A Fogyatékossággal élő hallgatók Bizottságának feladata, hogy a fogyatékos-

sággal élő hallgatók kérelmeit elbírálja. A fogyatékossággal élő hallgatók fogyaté-

kosságának fajtájától és mértékétől függően a hallgató kedvezményeket kérelmez-

het. A fogyatékosságügyi megbízott terjeszti a Fogyatékossággal élő hallgatók Bi-
zottsága elé a fogyatékossággal élő hallgatók kéréseit. A Bizottság a hivatalos orvo-

si, egy évnél nem régebbi, szakvélemény alapján, az intézmény Egészségközpont-

jának közreműködésével dönt a kérelmezett segítségnyújtásokkal kapcsolatban. A 

fogyatékosságügy határain kívül eső egyéni, személyes problémákat, a pszicholó-

gus munkatársak konzultációk keretében látják el.  
A fogyatékosságügyi megbízott feladatkörébe tartozik a fogyatékossággal 

élő hallgatók támogatása tanácsadáson keresztül, kapcsolattatás a fogyatékosság-

gal élő hallgatókat segítő kollégákkal és a közös munka. A személyes megbeszélé-

seken keresztül és online leváltással történik az információcsere. A fogyatékosság-

ügyi megbízott regisztrálja és nyilvántartja a fogyatékossággal élő hallgatókat. A 
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fogyatékosságügyi megbízott nem függetlenített státuszban látja el feladatkörét a 

tanulmányi osztályon. 

A Közép-európai Egyetemen az összesített adatok alapján a 2017/18-as 

tanévben az 1435 fős összlétszámból 15 fő volt a fogyatékossággal élő hallgató, ami 

a Közép-európai Egyetem beiratkozott hallgatóinak 1,05 %-át képezte. Magyaror-

szágon, az ezt megelőző, 2016/17-es tanévben összesen 2985 fogyatékossággal élő 

hallgató vett részt felsőoktatási tanulmányokban (FSZK 2017), amely a hallgatók 

összlétszámának 1-1,5%-át jelentette. Az adatok alapján a 2016-17 tanév során a 

hazai felsőoktatási intézményekben tanuló fogyatékossággal élő hallgatók több 

mint 63%-a rendelkezett tanulási zavarral (diszgráfia, diszkalkulia, diszlexia). A 

hallgatók 12,8%-a mozgássérült, 7,5%-a látássérült, 7,2%-a hallássérült, 3,8%-a 

beszédfogyatékos. A csoport mindössze 2,4%-a volt autista, 1%-a figyelemzavaros, 

0,8% halmozottan fogyatékos, 0,6% pedig magatartászavarral rendelkezett.  

A Közép-európai Egyetemen fogyatékossággal élő hallgatóinak létszáma a 

2017/18 tanévben összesen 15 fő. A fogyatékossággal élő hallgatók kevesebb mint 

60%-a tanulási zavarral rendelkezik (diszgráfia, diszkalkulia, diszlexia). A hallga-

tók 6%-a mozgássérült, 12%-a hallássérült, 6%-a autista, 6%-a figyelemzavaros, és 

12%-a ideiglenesen akadályozott. A fenti adatokból láthatjuk, hogy mind a hazai 

felsőoktatásban, mind a Közép-európai Egyetemen alacsony számban vesznek 

részt fogyatékossággal élő hallgatók. A fizikai és kommunikációs akadálymentesí-

tés hiányából fakadó nehézségeik vagy a tananyaghoz való egyenlő hozzáférés 

akadályai, nem jelentenek tömegeket érintő problémát. Ezért főként az egyénre 

szabott megsegítések gyakoriak. 

A 2017/18-as tanévben a hallgatók számos megsegítésben részesültek. 

Ezek közül a leggyakoribb a vizsgán történő többletidő igénylése volt, néha külön 

vizsgaterem biztosításával. Továbbá a dolgozatleadási határidők meghosszabbítá-

sa, laptop használat biztosítása, és SINOSZ tagság megpályázásában nyújtott admi-

nisztratív segítség is szerepelt a megsegítések listáján. A hallássérült hallgatói ké-

rés alapján az érthetőség és a megértés szempontjából a hallássérült hallgatóknak 

feltett kérdéseket, utasításokat egyidejűleg szóban és írásban is közölnie kellett az 

előadónak, aki Roger pen hallásjavító eszközt viselt a nyakában. A beszélgetések és 

előadások során a szájról olvasást is elősegíthette az előadó a hallgató felé fordul-

va. Említésre méltó még, hogy a hallgató segítséget kapott az előadásokon elhang-

zottak jegyzetelésében, a videókat feliratozva nézhette és gyakrabban szünetet 

tarthatott. 

A Közép-európai Egyetemen a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlő-

ségének megteremtése összhangban van a hazai és nemzetközi törvények előírása-

ival. Törekszünk az egyetem térbeli, kommunikációs akadálymentesítésre. Régi 

épületeinkben rámpa és hagyományos személyfelvonó lift áll a mozgássérült és 

látássérült hallgatók rendelkezésére. A Közép-európai Egyetem legújabb épületeit 

az akadálymentesség elvei szerint tervezték, de még nem az UD, egyetemes terve-

zés, mentén. A mozgáskorlátozott személyek számára ugyan az új épület hozzáfér-

hető, de a látássérült emberek számára kevés tájékozódást segítő elem áll rendel-

kezésre. A hallássérült hallgatók számára indukciós hurkok kerültek beépítésre, 

amelyek tesztelése jelenleg is tart. A látássérült személyek számára folyamatban 

van a Braille-írásos tájékoztató táblák elhelyezése.  

A fogyatékossággal élő hallgatók használhatnak nyomtatót, illetve kölcsö-

nözhetnek laptopot. A látássérült hallgatók számára hozzáférhető a 

JAWS for Windows képernyőolvasó program, mely a billentyű leütések és a képer-
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nyőn látható üzenetek felolvasásával teszi lehetővé a számítógép használatát a lá-

tássérült emberek számára. A tanulmányok és vizsgák során alkalmazható konkrét 

segítségnyújtási lehetőségeket a tantárgyi oktatók segítségével teremtjük meg. A 

speciális tárgyi eszközök beszerzése fokozatosan történik, Nincs elegendő anyagi 

fedezet minden speciális igény kielégítésére, de a diákügyekért felelős dékán és a 

fogyatékosságügyi koordinátor igyekszik valamilyen egyéni megoldást találni a 

különböző kérések megnyugtató rendezésére. 

A fogyatékossággal élő hallgatók egyenlő esélyű hozzáférését szolgálja a Kö-

zép-európai Egyetem honlapján olvasható tájékoztató anyag, a szabályzat, a szol-

gáltatások és a segítséget nyújtó személy elérhetőségei. A kommunikáció akadály-

mentesítése az UD alapelvei szerint még tovább fejleszthető. Az akadálymentesség 

használhatóságot jelent, hogy a fogyatékossággal élők, és más felhasználók képe-

sek legyenek minden oldalt használni, ami a WCAG 2.0 szabvány szerint akadály-

mentesített. 
  A UDL első alapelve szerint biztosítjuk a sajátos bánásmódot igénylő hallga-

tók számára a tananyag elsajátításához szükséges tananyagot. Az oktatási anyag 

főként papírformátumban, reader-ek formájában érhető el, de egyre több elektro-

nikus tananyagot és lehet használni. A tananyagot, a tanuláshoz szükséges nyomta-

tott anyagokat egy adott évi összeg biztosításával ingyen fénymásolhatják a hallga-

tók.·A tananyaghoz való egyenlő egyetemes rendszerű hozzáférés még nem teljes 

körűen megoldott. Az egyéni szükségletekhez igazított, akadálymentes tananyagok 

biztosítása csak részben valósul meg. A professzorok részére óriási munkát jelen-

tene az összes előadásanyaguk feliratozása. Ehelyett, az előadáson használt vázlat 

vagy diasorok megküldése digitális formában a gyakori segítési mód.  

A másik UDL alapelv, azaz a kurzus anyagának többféle formátumban törté-

nő számonkérése az amerikai követelmény rendszer esszéírásra épülő rendszeré-

ben nehezebben valósítható meg. A hallgatók ugyan többféle módon adhatnak 

számot tudásukról, közös projektek és prezentációk készítésén keresztül is tudják 

demonstrálni tudásukat, mégiscsak az esszéírás a számonkérés fő formája.  

A harmadik UDL alapelv, az elkötelezettség kialakítása a hallgatókban. Az 

oktató szerepét még nem vizsgáltuk a tárgy iránti motiváció és elkötelezettség ki-

alakításának szempontjából. Érdemes lenne felvázolni egy kutatási tervjavaslatot, 

az oktatók által használt tanítási módszerek mélyebb megértésére.  

Az inkluzív szemlélet kialakításának meghatározó része lehet az intézmé-

nyen belüli ismeretterjesztési tevékenység és érzékenyítés. Az esélyegyenlőség 

fontosságára hívják fel a figyelmet a különböző események és rendezvények: Abi-
lity Awareness Day, AccessAbility Day. Az elsődleges célunk az érzékenyítő rendez-

vények megrendezésével az akadályozott hallgatók iránti fogadókészség elősegíté-

se, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók segítése. Mivel egy hosszú folyamat ele-

jén vagyunk, még sok együttműködésre, konstruktív vitára és tettre lesz szükség, 

hogy közelebb jussunk az UD és UDL alapelvei mentén tervezett, minél több hallga-

tó számára akadálymentes egyetemi struktúra megvalósításához. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Összefoglalva az eddigieket, elmondhatjuk, hogy kevés fogyatékossággal élő hallga-

tó folytat felsőoktatási tanulmányokat a hazai felsőoktatási intézményekben és így 

a Közép-európai Egyetemen is. A környezeti, kommunikációs, és oktatási akadály-

mentesítés hiányából fakadó problémák megoldását nem követelik hatalmas tö-
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megek, ennek hiányában a megoldások gyakran csak az egyén szintjén születnek, 

ahelyett, hogy komplex, az UD és UDL alapelvei mentén történő strukturális válto-

zások történnének. Amennyiben megvalósulnának az intézményes megoldások, 

nem kellene minden felmerülő problémát egyénileg kezelni. Ameddig azonban 15 

embert érint a változtatás, költséghatékonyság szempontjából jobb megoldásnak 

tűnhet az intézmény vezetősége számára az egyének szintjén megoldásokat keres-

ni, mint befektetni egy komplexebb megoldásba. Az előrelépéshez hasznos tám-

pontot nyújthatnának mind az érintett fogyatékossággal élő hallgatók, mind az ok-

tatók körében folytatott felmérések melyek az eddigi gyakorlat értékelését és a 

további igények és lehetőségek feltérképezését céloznák meg.  

 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK 

1653/2015. (IX. 14.) Korm. Határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program 

végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Terve 585. 

http://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/06/1653_2015.-IX.-14.-Korm.-

hat%C3%A1rozat.pdf (Utolsó hozzáférés: 2018. 09. 20.) 

 

ADA. 1990. The Americans with Disabilities Act of 1990 [A fogyatékossággal élő 

amerikaiak törvénye] https://www.ada.gov/ (Utolsó hozzáférés: 2018. 09. 19.) 

BÁNFALVY CS. 2014. Fogyatékos személyek diplomával. Gyógypedagógiai Szemle, 
42(4), 249–267. 

BERÉNYI A., JUHÁSZ P., FODOR G. V., MÓZES B. 2009. A „1812 Rochester Program – 

Modellkísérlet” Című Programértékelő Záró Tanulmánya. Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest  

CAST. Sz. n., h. n., k. n. About Universal Design for Learning. 

http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.W6wetmgzbIU (Utolsó hozzáfé-

rés: 2018. 09. 19.) 

CSÁNYI Y. 2007. Integráció és inklúzió. Nemzetközi és hazai körkép [Integration 

and Inclusion. International and Home Survey]. In J. Girasek (Ed.). Inkluzív nevelés 
− a tanulók hatékony megismerése. [Inclusive education – effective recognition of 
students]. Budapest: Sulinova. 

www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=7110 (Utolsó hozzáférés: 2009. 10. 

25.) 

ENSZ. 2006. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities [ENSZ: A 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményben meghatározottak-

kal.]  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-

with-disabilities/optional-protocol-to-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities.html (Utolsó hozzáférés: 2018. 09. 19.) 

FSZK. 2017. Sz. n., h. n., k. n. A sajátos képzési igényű, fogyatékos egyetemista hallga-
tók karriertámogatási lehetőségei. Módszertani ajánlás. Készült a Munkaerőpiacon 

Maradás Egyesület Foglalkoztatás 2016/A/15 „Karrieresély” című programja kere-

tében. 

https://www.ada.gov/
http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.W6wetmgzbIU


 

70 

 

http://fszk.hu/wp-

content/uploads/2018/06/FOGL2016A_MPME_Modszertani_aj%C3%A1nl%C3%

A1s.pdf (Utolsó hozzáférés: 2018. 09. 19.) 

FALUS I. 1998. Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

FISCHER G. 2009. Az integrációval kapcsolatos attitűdök kutatása [Researching 

attitudes on integration]. Gyógypedagógiai Szemle, 4. 254-268. 

http://epa.oszk.hu/03000/03047/00046/pdf/EPA03047_gyosze_2009_4_254-

268.pdf (Utolsó hozzáférés: 2018. 09. 19.) 

KOMJÁTHY ZS. 2012. Fogyatékos hallgatók a pedagógusképzésben. Képzés és Gya-
korlat, 1–2. 86–102. 

LAKI I. 2011. Esélyek és lehetőségek a fogyatékos fiatalok és fiatal felnőttek társa-

dalmi integrációjában. Budapest. 

https://docplayer.hu/1230431-Eselyek-es-lehetosegek-a-fogyatekos-fiatalok-es-

fiatal-felnottek-tarsadalmi-integraciojaban.html (Utolsó hozzáférés: 2018. 09. 18.) 

MACE, R. L., HARDIE, G. J., & PLAICE, J. P. 1991. Accessible environments: Toward 

universal design. In Preiser, W., Vischer J., and White E. (Eds.) Innovation by design. 

New York: Van Nostrand Reinhold. 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE. 2013. 2013. évi LXII. törvény A fogya-

tékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény módosításáról  

http://fszk.hu/hir/2013-evi-lxii-torveny-a-fogyatekos-szemelyek-jogairol-es-

eselyegyenloseguk-biztositasarol-szolo-1998-evi-xxvi-torveny-modositasarol/ 

(Utolsó hozzáférés: 2018. 09. 18.) 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE. 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőokta-

tásról.  

https://docplayer.hu/1009769-2005-evi-cxxxix-torveny-a-felsooktatasrol.html 

(Utolsó hozzáférés: 2018. 09. 18.) 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE. 2011. 2011. évi CCIV. Törvény a felső-

oktatásról. 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100204.tv&targetdate=20180101&printTitl

e=2011.+%C3%A9vi+CCIV.+t%C3%B6rv%C3%A9ny (Utolsó hozzáférés: 2018. 09. 

18.) 

PANDULA A. szerk. 2007. Tervezési segédlet az akadálymentes épített környezet 
megvalósításához. ÖTM Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság, Buda-

pest.  

http://akadalymentes.com/wp-

content/uploads/2012/04/akadalymentes2007.pdf (Utolsó hozzáférés: 2018. 09. 

18.) 

STUDENT DISABILITY POLICY. 2014. [Hallgatói Fogyatékosságügyi Szabályozás.] 

https://documents.ceu.edu/file/1707/download?token=GZrtQR15 (Utolsó hozzá-

férés: 2018. 09. 18.) 

http://epa.oszk.hu/03000/03047/00046/pdf/EPA03047_gyosze_2009_4_254-268.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03047/00046/pdf/EPA03047_gyosze_2009_4_254-268.pdf
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100204.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CCIV.+t%C3%B6rv%C3%A9ny
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100204.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CCIV.+t%C3%B6rv%C3%A9ny


 

71 

 

 

Nagyné Schiffer Csilla, PhD, adjunktus 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar  

schiffer.csilla@barczi.elte.hu 

 

Nagyné Schiffer Csilla: 
Speciális szükségletű hallgatók az ELTE gyógypedagógus képzés-

ében – szolgáltatások és policy 
 

 
KULCSSZAVAK: speciális szükségletű hallgatók, gyógypedagógus-képzés, hátrá-

nyos megkülönböztetés tilalma, autonómia  

 

Az egyetem kialakulásának története azzal a momentummal kezdődött, amikor a 

XII. század székesegyházi iskoláinak neves tanárai köré ifjak tömegei gyűltek, hogy 

előadásaikat hallgassák, majd fokozatosan létrejött a hallgatók és a tanárok szabad 

egyesületeként az „universitas magistrorum et studiorum” (MÉSZÁROS I, PU-

KÁNSZKY B. ÉS NÉMETH A. 2004). Ebben az univerzumban azóta is szoros kapcso-

latban élnek együtt tanárok és diákok, és próbálják elérni, hogy az egyetem való-

ban egyre inkább univerzális, valóban minden embert érintő, mindenkire kiterjedő 

váljon. Hangsúlyozva itt egyrészt a szónak azt az értelmezését, amely közel áll az 

inklúzió „mindenkit magában foglaló” jelentésével. Minden egyetemi polgár felé 

nyitott tehát az egyetem, függetlenül például fogyatékosságától. Másrészt hangsú-

lyozva azt a jelentésárnyalatot, amely arra utal, hogy minden ember életére hatás-

sal próbál lenni a tudomány eszközeivel, jelen esetben példaként állva az oktatás-

ügy és a társadalom elé, melyben megmutatja, hogyan valósítható meg az együtt 

élés és együtt tanulás függetlenül bármelyik fél fogyatékosságától.  

Az inklúzió elméletének fő üzenete ugyanis az egyetem felé, hogy reális le-

hetőséget biztosítson az együtt tanulásra és vállalja azokat az intézményi átalaku-

lási folyamatokat, amelyek ezzel járnak (SCHIFFER 2008). Az ELTE ki is nyilvánítja 

ennek elfogadását, amikor Esélyegyenlőségi tervének első fejezetében leírja, hogy 

„az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség elősegíté-

se érdekében kötelezettséget vállal” többek között „a fogyatékossággal élő ELTE 

hallgatói és munkavállalói jogviszonyban állók, a megváltozott munkaképességű, 

egészségkárosodott hallgatók és munkavállalók, … a krónikus betegek … esély-

egyenlőségének megvalósítása érdekében az érintetteket támogató intézkedéseket 

hoz, megvalósulásukat folyamatosan ellenőrzi, és a tapasztalatok alapján tovább-

fejleszti” (2013, 2.). Ez az Esélyegyenlőségi terv egy 2010-es felmérésen alapul, 

amely az egyetem karait átfogóan kérte egy helyzetelemzésre, és amely egy há-

roméves cselekvési terv alapjául szolgált. Emellett 2016-ban létrehozta a Fogyaté-

kosügyi Központot, amely 2018-tól a SHÜTI (Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató 

Iroda) nevet viseli. 

Az együtt élés, együtt tanulás üzenete a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

számára több szempontból is hangsúlyos. Nemcsak a fogyatékos hallgatói és mun-

kavállalói felé vannak ugyanis elkötelezettségei, hanem az itt tanuló, gyógypedagó-

gusnak készülő hallgatók, gyakorlatvezető gyógypedagógus kollégák és a közokta-

tás és társadalom egésze felé is. Hogy ennek a szerepnek tudatában dolgozik a Kar, 



 

72 

 

ez sok ponton megmutatkozik. Elég arra gondolnunk, hogy már 1997-től, az ezt 

előíró 2006-os rendeletet jóval megelőzően rendelkezett fogyatékosügyi koordiná-

torral (bár akkor ez még a Diáktanácsadó Iroda keretein belül működött), töreke-

dett az épület akadálymentesítésére, a hallgatók tanulmányainak tudatos támoga-

tására, a hallgatói közösségekbe való befogadás elősegítésére. Számos tanulmány, 

helyzetfelmérés született a karunkon annak érdekében, hogy minél pontosabb ké-

pet kapjunk a fogyatékos, majd a speciális szükségletű hallgatók helyzetéről, szük-

ségleteiről és támogatásuk lehetőségeiről nemcsak a karon belül, de egyetemi, or-

szágos és nemzetközi szinten is (CSÁNYI 2013, LÁNYINÉ 2013, KOVÁCS 2013). 

 

A FOGYATÉKOSÜGYI KOORDINÁTOR ÉS AZ SHST SZEREPE A KARON A SHÜTI 
UTÁN 
 

2016 februárjától töltöm be a fogyatékosügyi koordinátor szerepét a karon. Abban 

a tanévben már az ELTE Fogyatékosügyi Központjának égisze alatt kezdtem meg 

tevékenységemet. A korábbi szervezeti struktúrából a kollégákkal megőriztük az 

SHST (Speciális Szükségletű Hallgatók Segítő Testülete) nevet, bár megváltozott 

tartalommal, hiszen már nemcsak karon belül, hanem egyetemi szinten is kaphat-

nak a hallgatók speciális támogató szolgáltatásokat. 

Ebben a struktúrában újra át kellett gondolnunk a szerepeinket, feladatain-

kat és lehetőségeinket a karon belül is. A fogyatékosügyi koordinátor az SHST el-

nökeként szervezi annak munkáját, koordinálja a karon belüli speciális szolgáltatá-

sokat, kapcsolatot tart a speciális szükségletű hallgatókkal, a kar oktatóival, a 

SHÜTI munkatársaival, az ELTE többi karának koordinátorával és az egyes eszköz-

beszerzések és szolgáltatások ügyében külsős szolgáltatókkal.  

Az SHST egyre inkább egy tanácsadó testület szerepét tölti be, a mindennapi 

egyetemi élet során felmerülő akadálymentesítési, támogatási kérdéseket vet fel, 

és tesz javaslatot a fejlesztésük módjára. Az SHST delegáltjai az egyes gyógypeda-

gógia szakirányokat és a kar minden intézetét képviselő oktatókból, fogyatékos 

hallgatóból és a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) Esélyegyenlőségi Bizottságának 

mindenkori elnökéből, valamint a könyvtár speciális szükségletű hallgatókkal kap-

csolatot tartó munkatársából, és a kari fogyatékosügyi koordinátorból áll. A bizott-

ság tagjai korábban közvetlenül is biztosítottak szolgáltatásokat a speciális szük-

ségletű hallgatók felé, amelyre ma is nyitottak, de amely ma már elsősorban ta-

nácsadást jelent egyes képzéssel kapcsolatos kérdésekben. Hallgatóinknak emel-

lett a kar számos oktatója és munkatársa nyújt támogatásokat (tájékoztatást, egyé-

ni konzultációs lehetőséget stb.) a kar témához illeszkedő tematikájának megfele-

lően.  

A bizottság évente tart üléseket. 2016-ban a kari szintű SHST rendezvények 

szervezésére tett javaslatot, amely immár rendszeresen működik (évnyitó kirándu-

lás, disz-klub, ELTE Inkluzív Sportnapon részvétel, félévente színházlátogatások, 

tavaszi túra, évnyitó kerti parti formájában). Emellett kidolgozta a szkennelő szol-

gáltatás új rendszerét a kari könyvtárban, ahol azóta egy személyi segítő heti 6 

órában nyújt támogatást a látássérült hallgatók számára. Végül a hallgatók és okta-

tók tájékoztatásának fejlesztésére és önkéntes segítők bevonására tett javaslatot. A 

következő évben elsősorban a kar akadálymentesítésére vonatkozó tervek kerül-

tek a középpontba, mint például az akadálymentes mosdók vészjelző rendszerei-

nek korszerűsítése (amely azóta kivitelezésre is került), a liftek használatának át-

gondolása (a korábban zárt lift nyitvatartása megvalósult), az épületen belüli veze-
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tősávok felújítása (ennek a rehabilitációs szakmérnök általi tervezési folyamata 

éppen lezárult).  

A speciális szükségletű hallgatók természetesen közvetlenül is tesznek ja-

vaslatokat a szolgáltatások fejlesztésére, a tervek megvalósítására. Az évzáró kerti 

parti állandó eleme a visszajelzések kérése és a következő évi tervek előkészítése. 

Emellett az egyéni tervek egyeztetése, például a felmentések, személyi segítők, 

eszközkölcsönzések, gyakorlatszervezés területein állandó részét képezik az egyé-

ni konzultációknak. 

A 2018-as célkitűzések összegyűjtése folyamatban van, ezek között az elő-

adók hangosításának hallássérült hallgatók számára történő optimalizálása, a spe-

ciális szükségletű hallgatók gyakorlati képzésének fejlesztése áll egyelőre a fó-

kuszban. A hangosítás fejlesztése egyelőre a meglévő eszközök használatának át-

gondolásával kezdődött el. A gyakorlati képzés fejlesztése érdekében pedig elkez-

dődött egy konzultációs folyamat a gyakorlatszervező oktatókkal, amelynek első 

alkalmán tájékoztatást kaptak a speciális szükségletű hallgatókat támogató szolgál-

tatásokról, kedvezményekről és a vonatkozó törvények és szabályzatok értelmé-

ben átgondoltuk a gyakorlatokon biztosítható támogatások, kedvezmények lehet-

séges módjait. Elkészült egy képzési anyag a gyakorló intézményekben dolgozó 

gyakorlatvezetők számára, amely hat óra terjedelemben beépítésre került a to-

vábbképzési, felkészítési programjukba. Az első csoport képzése folyamatban van.  

Mindezen fejlesztéseket az indokolja, hogy jelentősen bővült a speciális 

szükségletű hallgatók létszáma karunkon, az utóbbi három félévben már megha-

ladta az 50 főt, míg korábban 10 éven belül (2003-13 között) volt összesen 87 spe-

ciális szükségletű hallgatója a karnak (KOVÁCS 2013).  

Változott emellett a speciális szükségletű hallgatók összetétele is. Megjelen-

tek karunkon az autista hallgatók, bővült a hallássérült hallgatók létszáma és egyre 

súlyosabb sérülésekkel rendelkező hallgatók jelennek meg a képzésben, így egyre 

több siket hallgató a nagyothalló személyek mellett és már kerekesszéket használó 

hallgató is megkezdte tanulmányait.  

 

A TÁMOGATÁSOK ELVEI, A KARI POLICY 

A karon belüli kommunikáció során felvetődött, hogy milyen elvek mentén támo-

gatjuk a speciális szükségletű hallgatók kari jelenlétét. Erről hivatalos, általánosan 

elfogadott és írásban rögzített vélemény még nem született, de több megbeszélé-

sen felvetődött már az elvek kérdése, amelyeket a külső szabályzók és szakmai 

irányelveknek megfelelően közvetítettem. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben 

is alapvető fontosságú számunkra a Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ 

Egyezmény iránymutatása, így ezek közül hangsúlyozom néhány elvet a további-

akban, amelyek hathatnak és hatnak is az egyetemi képzés során.  

Látható volt már az egyetem Esélyegyenlőségi tervének elvei között is, hogy 

az egyenlőség elve, az esélyegyenlőség célja érdekében vállal kötelezettségeket. 

Elsőként az a kérdés vetődik fel, hogy az egyenlőség elve mellett hogyan értelme-

ződnek azok támogató intézkedések, amelyek csak a speciális szükségletű hallga-

tókat érintik és őket is különböző módon. Ennek megválaszolására az Egyezmény-

ben találunk támpontot, mely szerint „4. A fogyatékossággal élő személyek tényle-

ges egyenlőségének előmozdításához és eléréséhez szükséges különleges intézke-

dések a jelen Egyezmény értelmében nem tekintendők hátrányos megkülönbözte-

tésnek (2007, 5. CIKK).  
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Ennek következtében támogatást nyújtunk minden (regisztrált) speciális szükség-

letű hallgatónknak, hogy részt tudjon venni a képzésben, nem korlátozzuk a szak-

irányválasztást az általános, mindenkit érintő alkalmassági vizsgákon túl. A hátrá-

nyos megkülönböztetés tilalmának megfelelően megvalósítjuk az ésszerű alkal-

mazkodást a képzés szervezése terén, a felsőoktatási törvényben megengedett 

módon megtesszük az „elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és változtatá-

sokat” a képzés teljesítése érdekében mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés 

során (például biztosítjuk az egy szakirány választásának lehetőségét, a tanterv 

rugalmasságát, a kedvezmények megadását stb.). Miként a Felsőoktatási törvény is 

hangsúlyozza: „A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyaté-

kossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani 

részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettsé-

geit” (FTV. 49 par. (8) bek.).  

Szolgáltatásaink szándékaink szerint „hatékony, személyre szabott támoga-

tó intézkedéseket biztosítanak, a tudományos és társadalmi fejlődés legmagasabb 

fokának elérését segítő környezetben, a teljes körű integráció céljával összhangban 

(ENSZ, 2007, 24. cikk (e)). Az egyezmény elveinek megfelelően elismerjük „(i) … a 

fogyatékossággal élő személyek sokféleségét; (m) … a fogyatékossággal élő szemé-

lyek meglévő és lehetséges értékes hozzájárulását közösségük általános jólétéhez 

és sokszínűségéhez, továbbá, hogy a fogyatékossággal élő személyek emberi jogaik 

és alapvető szabadságaik teljes körű gyakorlásának, és a fogyatékossággal élő sze-

mélyek teljes körű részvételének előmozdítása a társadalomhoz való tartozásuk 
érzését erősíti. Elismerjük mindezek mellett (n) … a fogyatékossággal élő szemé-

lyek számára egyéni autonómiájuk és függetlenségük fontosságát, beleértve saját 
döntéseik meghozatalának szabadságát; (o) figyelembe véve, hogy a fogyatékos-

sággal élő személyeket tevékenyen be kell vonni a programokkal és politikával kap-

csolatos döntéshozatali folyamatokba, különösen az őket közvetlenül érintők vo-

natkozásában; … v) elismerve a fizikai, társadalmi, gazdasági és kulturális környe-

zet, az egészség és oktatás, valamint az információ és a kommunikáció hozzáférhe-
tőségének fontosságát ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő személyek képessé vál-

janak valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes gyakorlására” (PREAM-

BULUM). 

 

Ennek megfelelően arra törekszünk, hogy a hallgatók teljes értékű egyetemi pol-

gárként részt tudjanak venni a képzésben, kölcsönösen tanulva egymástól és fo-

lyamatosan fejlesztve együttműködéseinket a gyógypedagógus-képzés színterein. 
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Maléth Anett: 
A „tudás mint üzenet” átadásának a sokszínűségéről - 

az „Adó” avagy participatív megközelítés a felsőoktatásban 
 

 

KULCSSZAVAK: tudás mint üzenet, képességfejlesztés, adó mint participatív okta-

tó 

 

Konferenciánk témája „a sokféleség mint társadalmi érték”, melyhez e szekcióban 

az egyetemen való participatív megközelítésen keresztül kapcsolódunk. Éppen 

ezért a konferencia mottójából szeretnék kiindulni és a sokféleségről mint társa-

dalmi értékről elsősorban három dimenzió mentén kívánok szót ejteni, s ennek 

segítségével értelmezési keretet kínálni az egyetemi participatív megközelítési 

módokhoz. 

A tudás-, az ismeretek átadása az oktatási rendszerben, ahogy az annak ré-

szét képező, ám mégis részben sajátos funkciókkal, illetve többletfeladatokkal (pl. 

kutatással) bíró felsőoktatásban is, jól tervezett kommunikációs folyamaton kell, 

hogy alapuljon. A tudásátadás kommunikációs folyamatának tervezése, annak mi-

kéntje többek között azon is múlik, hogy a felsőoktatás klasszikusnak is tekinthető 

- kutatás-tanítás-szolgáltatás – hármas funkciója közül melyikre terelődik a figye-

lem (KÁLMÁN 2013).  

Személyes meggyőződésem, hogy mindhárom funkció esetében létjogosult-

sága van a participatív megközelítésnek, most azonban a tanulási eredmények elő-

térbe helyeződése miatt a tanulás-tanítási szegmensre fókuszálnék. A tanulási 

eredmények megközelítése igen szoros kapcsolatban áll azzal, hogy hogyan taní-

tunk, nem megfeledkezve a képességfejlesztés új formáiról (skills policy), termé-

szetesen azt a kérdést sem elhanyagolva, hogy mit tanítunk. A képességfejlesztést 

közvetlenül az egyetemi térben megvalósító, a participatív oktató bevonódásával 

együtt járó inkluzív módszertan ilyen módon akár egy innovatív felsőoktatás-

pedagógiai reflexiónak is tekinthető, de annál – álláspontom szerint - jóval mesz-

szebbre mutat. 

Tekintve, hogy az előbbi felvetés, „a hogyan tanítunk” közvetlen kapcsolat-

ban áll a tudás átadására irányuló kommunikációs folyamattal, így az előadás során 

felvillanó dimenziók, kifejezések szorosan követik az emberek közötti, tulajdon-

képpen a felsőoktatásban is alkalmazott, a „tudás mint üzenet” átadására szolgáló 

kommunikáció - vagy akár információcsere folyamatának – „adó” és „vevő” közötti 

modelljét.  
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Fentiekből következően  

I) érintőlegesen beszélnék a kommunikáció révén közvetítendő tartalom, 

vagyis a tulajdonképpeni tudás, „a tudás mint üzenet” átadásának sokféle-
ségéről, szót ejtenék arról, hogy a világot és a benne rejlő dolgokat, jelen-

ségeket hányféle módon közelíthetjük meg és arról, hogy az ismeretszer-
zésnek megannyi megjelenési formája létezik,;  

II) említést tennék a befogadó, az ún. „vevő”-i oldal vagy másként: a hallgatói 
közeg sokszínűségéről, nem megfeledkezve a könnyebb befogadást, meg-

értést elősegítő módszerekről, ill. a befogadás folyamatának, s az azt be-

folyásoló körülményeknek a sokféleségéről; 

III) majd végül, az előző pontban foglaltakhoz képest jóval részletesebben szól-

nék a szekciónk témájához legszorosabban kapcsolódó, az ún. „adó” vagy 
„adók”, azaz az Nftv. hatályos szabályozási keretei értelmében elismert ok-
tatói munka- vagy személyi kör kiszélesítése és az ily módon kínálkozó sok-
színűség által teremthető ún. „hozzáadott érték” jelentőségéről, valamint e 

sokszínűségből eredő előnyök többrétű kiaknázásának lehetőségeiről. 

 

I) A „tudás mint üzenet” átadásának a sokféleségéről 

A „tudás” számos tudományos kutatás kiemelt vizsgálati tárgyát képezi. Ma már 

nem számít forradalmi megállapításnak, hogy a tudást a kapcsolatok hordozzák, 

ezért fontos pl. az ún. részvételi tanulás és a résztvevőkön alapuló munkaformák 

alkalmazása. Az ún. részvétel és az inkluzivitás jelenségköre a felsőoktatás szintjén 

a fogyatékossággal élő személyek vonatkozásában az előzőekhez képest más, bőví-

tett értelemben és tartalomban, ugyanakkor a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvényben (továbbiakban: Nftv.) nevesített módon csak hallgatói oldalon 

jelentkezik, oktatói oldalon fel sem vetődik e kérdés. Ez utóbbi bővebb kifejtésére 

később kerül sor.  

A konstruktivista pedagógia szerint a tudást mindenki maga építi fel, a gon-

dolkodási folyamatban való aktív részvétellel, melynek során másokkal többnyire 

együtt kell működni. Egy megszerkesztett tananyag, illetve egyetlen oktató mind-

ezt a tudást, ismeretet nem tudja maradéktalanul biztosítani, arra csak a tapaszta-

latok és az életszerű helyzetek képesek. A felsőoktatásban többek között éppen 

ezeknek az életszerű helyzeteknek a megtapasztalását segítheti elő az a participa-

tív megközelítés, amit a fogyatékossággal élő személy oktatási folyamatban ún. 

„adó”-ként történő aktív részvétele, bevonódása jelent. Mindez komplex tanulási 

környezetet teremt azzal, hogy a participatív oktató a személyes és a mindenna-

pokban megélt tapasztalatait a felsőoktatás és az abban résztvevő hallgatók szá-

mára - a kontextuselv mentén felkínálva - lehetőséget ad a felmerülő problémák 

vonatkozásában új, innovatív megoldások keresésére. Ez is elősegíti azt a helyzetet, 

mely szerint többé már nem egy tankönyv és egy elméleti síkon jól felkészült – jó 

esetben gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkező – oktató az információ kizáróla-

gos forrása, hanem a tapasztalati szakértői tudás bevonódásával maga a valóság. 

Ilyen módon az oktató-participatív oktató, illetve a participatív oktató-hallgató-

oktató személyes, egyidejű jelen-létének, illetve változatos együttműködési varián-

saiban megélhető diskurzusaira, valamint a fogyatékosság jelenségéről oktatott 

tananyag olyan szintű megértésére kínál módot, amely tartalmi és stiláris értelem-

ben is a legmagasabb szintű ismeretelsajátítást és egyidejűleg a szociális ismeretek 

legteljesebb interiorizálását teszi lehetővé. A tudás ezzel tehát üzenetté is válik a 
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társadalom számára, hiszen „a tudás adaptivitása a társas kapcsolatokban mérető-

dik meg” (VIRÁG 2013: 46). 

 

 

II)  A „vevő”-i vagyis hallgatói oldal sokszínűségéről 

Hallgatói oldalon a sokféleség erősödése egyértelműen megtapasztalható, külön-

böző életkorú, előképzettségű, állampolgárságú hallgatók kerülnek a felsőoktatás-

ba, eltérő nemzetiségi, kulturális háttérrel, viselkedésmintázatokkal, sokszor szo-

ciális problémákkal, a hallgatók közül némelyek időnként több segítséget igényel-

nek, s vannak, akik speciális szükségletekkel rendelkeznek. A fogyatékossággal élő 

hallgatók számos téma kapcsán (egyenlő esélyű hozzáférés, különleges bánásmód, 

előnyben részesítés, mentesítések, igazolások és azokhoz szorosan kapcsolódó 

támogatási elvek mentén) nevesítetten megjelennek az Nftv-ben, a hallgatói oldal 

sokszínűségét az Ő esetükben az Alaptörvény XV. cikkének (4) és (5) bekezdése is 

garantálja a XI. cikk (2) bekezdésével összevethető módon. 

 

III) Az „adó” vagy „adók”, azaz az Nftv. hatályos szabályozási keretei ér-

telmében jelenleg elismert oktatói munka-, ill. személyi kör kiszélesíté-

sének lehetősége - kihívások az inkluzív oktatásmódszertan rendszer-
szintű alkalmazásával kapcsolatosan 

 

A hatályos szabályozási keretek között alapvető, hogy különbséget tegyünk a parti-

cipatív oktatók és azon fogyatékossággal élő oktatók között, akik az Nftv-ben meg-

fogalmazódó oktatói munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek megfelel-

nek, vagyis a megkívánt végzettséggel rendelkeznek. Az utóbbiakat nem tekintjük 

participatív oktatónak, hiszen „fogyatékos”-nak minősített állapotuktól függetlenül 

rendelkeznek azokkal az előfeltételekkel, mely bármely jogviszonyban is, de kü-

lönböző képzési, illetve tudományterületeken önálló oktatási vagy óraadói tevé-

kenységre jogosítja őket. Az már másik, szintén a jövőben megoldást igénylő kér-

dés, hogy még így is kevesen (vagy inkább alig) vannak olyan fogyatékossággal élő 

személyek, akik tudományos fokozattal vagy az Nftv. szerinti megfelelő végzett-

séggel rendelkezvén a felsőoktatásban oktatói munkakört tölt(het)nek be. 

Ugyanakkor a szekció témájához visszatérve: az inkluzív felsőoktatási mód-

szertan alkalmazása során legalább kettő, illetve több oktató által vezetett tan-

órákra kerül sor oly módon, hogy a hatályos Nftv. 27. § (1) bekezdése szerinti okta-

tó egy, a fogyatékosság mint társadalom által konstruált jelenség megélésében 

személyesen – tapasztalati úton – érintett, azaz egy fogyatékossággal élő személy 

együttműködésével, a tanóra előkészítésétől és vezetésétől egészen a számonkérés 

folyamatáig teljes részvételével és jelenlétével oktatási tevékenységet végez.  

Evidencia, hogy az inkluzív módszertan bevezetésével az érintett személy 

(továbbiakban: mint participatív oktató) tapasztalati úton is megszerzett tudását, 

ismereteit egyenrangúnak, kompatibilisnek és szükségszerűen komplementernek 

tekintjük az Nftv. szerinti oktató elméleti és gyakorlati tudásával, felkészültségével, 

hiszen olyan kérdéskörök és problémák feltárására kerülhet sor ebben az együtt-

működési dinamikában, amelyre más módszerek hasonló lehetőséget sem nyújta-

nak 

Fentiekből következően szekciónk egyik alapkérdése az, hogy a participatív 

oktató – funkcióját tekintve - a hatályos Nftv. értelmében az oktatói minőséghez 
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kapcsolódó kritériumokat teljesítve sem, annak hiányában pedig intézményesülten 

végképp nem tekinthető semmiféle tudás forrásának, átadójának. Ebben az érte-

lemben az Ő tapasztalati úton kínálkozó és életszerű kontextusba helyeződő isme-

reteit, információit - ma még elmondhatjuk, hogy - felsőoktatási törvényünk fi-

gyelmen kívül hagyja.  

A participatív megközelítéssel és különösen a participatív oktató helyzeté-

vel/státuszával kapcsolatosan megoldásra váró kérdéskörökről, kihívásokról az 

előadás keretében részletesebben ejtenék szót, a terjedelmi korlátok miatt most 

csak felvillantanám e témákat. 

A fentebb hivatkozott inkluzív oktatásmódszertan röviden felvázolt dinami-

kájából eredően a hatályos jogi szabályozási keretek között az alapkérdés a parti-

cipatív oktató munkajogi helyzetére/foglalkoztatási jogviszonyára és a valamilyen 

típusú fogyatékosságából eredően megélt speciális tapasztalatának a felsőoktatás 

szolgálatába történő állítására, e különleges tudás tisztességes módon történő ki-

aknázására, igénybevehetőségére irányul. Így merül fel a participatív oktató 

 

A) foglalkoztatási jogviszonyának jellege,  

B) díjazásának szempontrendszere,  

C) az egyenlő esélyű hozzáférés biztosíthatóságának kérdésköre,  

D) a határozott vagy határozatlan idejű foglalkoztatásának problematikája,  

E) a kiválasztás folyamata, valamint  

F) a végzettség, illetve tapasztalat függvényében betölthető munkakör, s 

nem utolsó sorban  

G) a különböző képzési területeken való bevonódása, közvetve pedig az 

inkluzív felsőoktatási módszertan multiplikációjának lehetősége.  

 
KONKLÚZIÓ, JAVASLATOK 

Kétségtelen, hogy az inkluzív módszertan alapvető jelentőségű a tanulás-tanítás 

minőségének javítása során, ugyanakkor elemi fontosságú, hogy a tanulás-tanítás 

ezen formája - különös tekintettel a fogyatékosság jelenségéről szóló tartalomra - 

relevánssá váljon csaknem minden képzési területen a felsőoktatásban. Ennek 

megfelelően felvetődik  

 

• a különböző képzési programok felülvizsgálatának lehetősége,  

• a projekt eredményeinek disszeminációja,  

• a módszer adaptációra való előkészítése. 

A felsőoktatásban alkalmazható inkluzív módszertan – remélhetőleg - az ELTE 

BGGYK oktatói és participatív oktatói közössége által írt és összeállított Módszer-

tani Kézikönyv (l. az ajánlót absztraktkötetünk elején) nyomán is széles körben, és 

nem csak az ELTE egyes karain, illetve más felsőoktatási intézmények révén talál 

követőkre, hanem a nemzeti szakpolitikák és a különböző ágazatok területén is 

elfogadott, elismert programok tárgyát, továbbá a felmerülő jogszabályi hiátusok 

mentén a jövőbeni jogalkotás hangsúlyos irányát fogja képezni. 

 

Az inkluzív módszertan sokrétűen hasznosítható, miközben hozzájárul a hallgatók, 

az oktatók, az oktatói közösségek, felsőoktatási intézmények, a frissen végzett 
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szakemberek szemléletének formálódásához - végső soron az egész társadalom 

fogyatékosság jelensége iránt nyitott, befogadó hozzáállásához. 
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Papp Eszter Andrea, szociális munka MA hallgató, amatőr divat- és stílustervező 

ELTE Társadalomtudományi Kar 

dnyesztike@gmail.com 

 

Papp Eszter Andrea: 
Az együttműködés előnyei a Here We Are csoport esetében 

 

KULCSSZAVAK: együttműködés, megértés, kreativitás, különbözőség, előnyök 

 

A csoport tagjai között különböző állapottal élő személyek találhatóak, akik külön-

böző segédeszközöket használnak a mindennapok során. A csoportban a különbö-

ző állapot miatt, különböző életminőséget javító segédeszközt használunk. Tagja-

ink között van több elektromos moped használó, egy hallásjavító eszköz használó, 

egy pacemaker használó. Ezenkívül van egy személy, aki manuális kerekesszéket, 

és járókeretet is használ, az egyik elektromos moped használó is használ járókere-

tet. Van olyan csapattag is, aki kommunikációs táblát használ, ez egy kommuniká-

ciót segítő segédeszköz. A csapathoz tartozik még két segítő kutya is, az egyik segí-

tőkutya egy mozgásában akadályozott személynek segít, a másik pedig egy terápi-

ás kutya, aki a pacemakerrel élőnek segít előre jelezni, ha változás történik az álla-

potában. Ehhez a csapathoz kapcsolható két koordinátor, akik az Együttható Egye-

sület munkatársai, és a projekt hátterét biztosították egy Erasmus+ pályázattal, 

ezenkívül még sok mindennel hozzájárultak a csoport működőképességéhez. Töb-

bek között azzal, hogy nemzetközi szinten együttműködtünk egy portugál partner 

szervezettel, az APCC-vel. Nekik köszönhetően egy másfajta hozzáállást is megis-

merhettünk az állapothoz. A program keretében elmehettünk Portugáliába saját 

élményű tapasztalatot gyűjteni. A portugáloknál nagy hagyománya van a focinak, 

és létezik náluk akadálymentes foci, így akár elektromos mopeddel is beszállhat 

valaki focizni. 

A speciális intézmény tele van mindenféle komoly művészeti színvonalú 

festménnyel, amit az ott tanulók készítettek. Az inkluzív zenélés, sem ismeretlen 

fogalom náluk, mert vannak hozzá speciális eszközeik. Többek között egy olyan 

berendezés, ami bármilyen kis mozgást is képes átalakítani olyan zenei hanggá, 

amit előtte beprogramoznak, így a válaszható hangszerek tárháza szinte végtelen-

né válik. A legkisebb mozgással is képes lehet valaki a zenére, akár pislogásra is 

működésbe lép, és a pislogás intenzitása határozza meg a zene erősségét, és üte-

mét. Az ottani tagok között egy elektromos moped használót, egy manuális kerek-

esszéket használót, és egy botot használót, illetve egy segédeszköz nélkül mozgó 

mozgásában akadályozott személyt ismerhettünk meg. 
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2. Az akadálymentes foci eszközeivel: védőrács, nagyobb puhább gumilabda 

Nekünk még nagyon sokat kellene változtatnunk a hozzáállásunkon, hogy valóban 

akadálymentesen élhessenek a segédeszközt használó személyek. A magyar csa-

pattal szerettük volna felhívni a figyelmet magunkra, hogy „Itt vagyunk!” vegyenek 

észre, ismerjenek meg minket, ezzel a társadalmi elfogadást szerettük volna javíta-

ni. Szerveztünk különböző akciókat a csoporttal. 

Ezek közül most a „Láss Minket” Alternatív divatbemutatót, és ennek Bánki 

tó fesztiválon bemutatott előzetesét a „Láss Minket” kedvcsináló alternatív divat-

bemutatót szeretném kiemelni, bemutatni. Divattervezőként, hallókészüléket 

használó személyként mindenképpen szerettem volna valahogy vizuálisan érzékel-

tetni másokkal, hogy a segédeszközök használata egy számunkra természetes do-

log. Ennek ellenére a néhányan azt gondolják rólunk, hogy ezen eszközök használa-

ta miatt különbözünk azoktól az emberektől, akik nem használnak segédeszközt. 

Lehetséges, hogy vizuálisan különbözünk, de emberileg nem különbözünk. Egy-

mást megismerve a csoportmunkánkból kiemelném azt, hogy a segédeszköz igazá-

ból nem az a dolog, ami elsősorban meghatároz minket, hanem azok a természetes 

emberi vágyak, és igények, amik minden emberben ott vannak. 

A legfontosabb, hogy a köztünk lévő együttműködés hogyan tudott megva-

lósulni. Sajátélményű tapasztalatom, hogy a hallásom nem teljes, és a csoportban 

van olyan személy, akinek a beszéde nehezen artikulált, és a hangképzése is egyedi. 

A köztünk lévő kommunikáció a csoport munka elején lehetetlennek tűnt, de mi 

kitartottunk amellett, hogy megtaláljuk azt a csatornát, ahogyan tudunk kommuni-

kálni. Megtanultunk egymással beszélni. Nem tudom hogyan, de megtanultam de-

kódolni a szájmozgását, és összevetni azokkal a hangokkal, amiket hallok, és egy 

fajta visszakérdezéssel ellenőrizni a saját értelmezésemet, amire bólintással, és 

mimikával érkezik az egyértelmű jóváhagyás. 

A bemutatón végül a fentiek miatt kiemelt szerepet kapott a használaton kívüli 

segédeszközök újra hasznosítása, bemutatása, és az együttműködések vizuális 

megjelenítése. A bemutatón 19 valamilyen más állapottal élő modellünk volt. Na-
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gyon sok segédeszközt tudtunk bemutatni vizuálisan átgondolva, vagy egyedibbé 

téve. A ruhák között volt több olyan ruha, amiket egy ataxiával élő (izom túlmoz-

gás) lányhoz igazítva alakítottunk ki, a ruhán voltak olyan elemek, amik a lány 

mozgása miatt remegő mozgásba kezdtek, így vizuálisan funkciót adtunk a túlmoz-

gásnak. A mozgását, ami egyedi nem elnyomni, hanem kiemelni kell az öltözködés-

sel. Az elektromos mopedeket is bevontuk, a legtöbbet egyedivé tettük, ezeket a 

segédeszközöket nem takarni kell, hanem kiemelni, és láthatóvá tenni. Az egyedi 

kinézet miatt lehetséges, hogy az emberek is jobban késztetést éreznének ezeknek 

az eszközöknek a megismerésére, ezáltal közelebbi kapcsolatba kerülhetnének az 

eszközök használóival, és ezzel megkezdődhetne az együttműködés a segédesz-

közt, és segédeszközt nem használó emberek között. 

Míg az elektromos moped, kerekesszékek, és a túlmozgás jól láthatók a 

mindennapokban, addig a hallókészülék és a pacemaker nem látható ebből adódik 

az a probléma, hogy kevésbé vesszük észre, hogy ezeknek az embereknek is szük-

ségük van bizonyos szempontból segítségre. Volt olyan modell, aki vizet ivott a 

bemutató kellős közepén, ezzel kifejezve, hogy ha gond van a vesénkkel, akkor sok 

vizet kell inni, eközben egy vese formájára emlékeztető segédeszköz volt rajta. A 

vese problémák nem láthatók a mindennapokban, ugyan így nem látható a gyen-

gén látás. Ezeket valahogyan az öltözködés során valahogy jelezni lehetne, hogy 

tudjanak róla. A pacemaker esetében egy feliratos póló is sokat segíthet, esetleg 

informatív tetoválás, informatív karkötő, és a segítőkutyán elhelyezett informális 

szöveg.  

A hallókészülék is eltűnik a mindennapokban a fül mögött található, és a lá-

nyoknál, de a hosszabb hajú fiúknál is sokszor takarja a haj. Ezért a hallókészüléket 

hallókészülék ékszerekkel, és egyéb díszítésekkel tettük láthatóvá. A bemutatón 

díszes hallókészülék tartó dobozból ketten felvettek egy hallókészüléket, hogy lát-

hatóvá váljon ez a mindennapokban láthatatlan állapot. Hallókészülék hulladékból 

készült ékszerekkel is fel lehet hívni a figyelmet, a hallásban való segítség igényé-

nek jelzésére. Volt több hallókészülék hulladékból készült fülbevaló, és egy halló-

készülékből készült nyaklánc is. Ezek megismertetésével lehetővé válna az öltöz-

ködés során az állapot jelzése így a kevésbé látható állapotok is nagyobb odafigye-

lést, és több segítséget kaphatnának a mindennapokban. 

 

 

3. Ilyen, amikor egy divatbemutatón beteheted a hallókészülékedet, 
 és hallókészülék alkatrészek díszítik a ruhádat.  

A fotót készítette: Lettner Kriszta 
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Ami a legfontosabb, hogy függetlenül attól, hogy milyen állapottal él, és milyen se-

gédeszközt használ egy személy, joga van a saját öltözködését, és segédeszközének 

kinézetét meghatározni. Ezek a jogok általában sérülnek, vagy maguk az érintettek 

nincsennek tisztában a lehetőségekkel. Ezeket a jogokat támogatni kellene, és segí-

teni minden formában, mert segítenék a társadalmi beilleszkedést. Ezzel kapcsola-

tos saját élményű tapasztalatom, hogy a hallókészülékemen a bemutató miatt egy 

fémkarika van rászerelve, amiatt, hogy ne kelljen mindig szét szedni a készüléket, 

de még is rá lehessen tenni a hallókészülék ékszert. Igazán apró karikáról van szó, 

azóta amióta ez az apró változtatás megtörtént nagyon sokan interakcióba kerül-

tek velem ennek kapcsán, ami segített az ismerkedésben. A segítő kutyával élő tag-

jaink is beszámoltak arról, hogy a segítő kutya közelebb hozza őket az emberi kap-

csolatokhoz, mert az emberek elkezdenek érdeklődni a kutya iránt, majd a gazdája 

iránt is megindul az érdeklődés. ezeket a folyamatokat lehet segíteni az öltözkö-

déssel is, akár a legapróbb apró változtatások is hozhatnak ilyen eredményeket. 

 

 
4. Milyen praktikus, ha van egy guruló ülőmobilunk,  

amivel csatlakozni tudunk az elektromos kerekesszékhez.  

A fotót készítette: Fuzik Adél 

Az együttműködések bemutatása is fontos volt a bemutatón, mert az emberek sok-

szor nem tudják, hogyan érdemes viszonyulni hozzánk, illetve arra sokszor nem 

gondolnak, hogy egy elektromos mopeddel élő hogyan tud nekünk segíteni. A csa-

pat elektromos mopeddel élő tagjait megismerve rá kellett jönnöm, hogy a nehéz 

táskákat nyugodtan rá lehet akasztani a mopedre, ezzel nagyon sokat tudnak segí-

teni. Az elektromos mopedbe kapaszkodva meg lehet tanulni görkorcsolyázni, 

mert stabil tartása van, és van rajta kapaszkodó. Ha kialakítunk egy görgővel ellá-

tott ülőt, akkor abba beleülve mi magunk is az elektromos moped mögött ülve 

együtt gurulhatunk annak használójával. A bemutatón megmutattunk egy újra-

hasznosított ülőmobilt, amire görgőket szereltünk, és az abban ülő ember az elekt-

romos mopedbe kapaszkodva tudott gurulni. Ez felveti annak a kérdését, hogy mi-

ért nem használjuk ezeket a lehetőségeket, ha a biciklihez tudunk csatlakoztatni 

ilyen plusz gyerek ülőket, akkor miért nem kérjük az elektromos mopeddel élő 

személyek segítségét ebből a szempontból, az elektromos moped sokkal stabilabb 

a biciklinél. Egy ilyen plusz funkció segíthetné a kapcsolatkialakítást is, tudnának 

segíteni időseknek a bevásárlásban.  

A manuális kerekesszék esete már kicsit eltér ettől, mert borulékonyabb, 

mint az elektromos moped. Viszont van benne emiatt egy lehetőség egyfajta páros 
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táncra. Görkori-Kerekesszékes táncpár párosítás lehetőséget ad a kerekesszéket 

használó megpörgetésére, amit a görkorival való irányított pörgés tesz lehetővé, 

sokkal dinamikusabb tánc érhető el ezáltal, mint a korábban ismert párosítások. 

Fontos lenne megtalálni azokat a kölcsönös együttműködési lehetőségeket, amik 

nyomán több lehetőséget kapnának a segédeszközt használók, ehhez egy nyitot-

tabb gondolkodásra lenne szükség. Fontos lenne megnézni az állapot nyomán lét-

rejövő előnyöket, és annak megfelelően újra tervezni a társas együttműködéseket 

az életnek minden színterén szükség lenne erre a változtatásra. 

Az egyik performansz során egy látásában akadályozott személy, aki fizikai 

értelemben semmit nem lát, velem, egy hallásában akadályozott személlyel előa-

dott. Általában az emberek, tévesen, arra gondolnak, hogy a látásában akadályozott 

személynek nincsen mimikája, és hogy a hallásában akadályozott személy nem tud 

beszélni. Ezek a dolgok ennél sokkal összetettebbek, a performanszban a látásában 

akadályozott személy végig jelelt tökéletesen érthető magyar jelnyelven, én pedig 

hallásomban akadályozott személyként végig beszéltem tökéletesen érthető hang-

zással. Mindkettőnk számára az anyanyelv a hangzó magyar nyelv, de mindketten 

megtanultunk jelelni, én vizuálisan, a látásában akadályozott személy pedig tapin-

tás útján, így a kettőnk kommunikációja a mindennapokban is sajátos két csator-

nán keresztül zajlik. 

Nagyon fontos, hogy mindenki egyedi képességekkel bír, ezért fontos meg-

ismernünk ezeket a képességeket mielőtt bármilyen előzetes véleményt alkotunk 

az általános közfelfogás alapján. Ezt szerettük volna ezzel a performanszszal bemu-

tatni. 

A képességek tovább javíthatók egy segítőkutya támogatásával is, ezért volt 

segítő kutyás bemutató is. Ha a kutya képességeit is tudja használni a gazdája, azál-

tal sokkal több dolog elvégzésére lesz képes. A segédeszközökkel, segítőállatokkal, 

és a megfelelő fejlesztésekkel érjük el a képességeink fejlődését, ezért minden ilyen 

irányú törekvést, és társadalmi elfogadást támogatni és segíteni kell. Sokkal kreatí-

vabban kellene ehhez a témához hozzá állni, akár egyszerű hétköznapi eszközöket 

is bevetve is megteremteni a képességek kihasználásának lehetőségét. Társadalmi 

szempontból pedig az a legfontosabb, hogy elfogadják, hogy ezeknek az eszközök-

nek a használatával tudjuk a képességeinket kihasználni, de ehhez sokszor segít-

ségre is szükségünk van. Néha elég csak egy kisebb odafigyelés, néha pedig segíteni 

kell a segédeszköz mozgatásában, ezek segítenének minket a mindennapokban. 
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5. Nem látom, de jelelek, nem hallom, de beszélek. Így milyen jól megértjük egymást.  

A fotót készítette: Kompán Julianna 

 

Jövőbeli tervem, hogy a mindennapokban az „átlagemberek” számára egy olyan 

öltözködési stílust vezessek be, ami a toleranciára épül. Az egymás elfogadását és 

segédeszközök reklámozását célzó öltözködést szeretném divatba hozni, vagyis a 

divat eszközeivel elérni, hogy a társadalom megfelelő információhoz jusson a se-

gédeszközt használó személyek jobb beilleszkedése érdekében.  
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Az intézetben lakó intellektuális és/vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő nők 

szexualitása, anyasága a mai napig tabunak számít, az őket érő megannyi - testi, 

lelki, szellemi és szexuális - erőszak elrejtve marad, még szakmai körökben is. Dis-

kurzust kezdeményezünk erről, emberi jogi és fogyatékosságtudományi oldalról 

körbejárva, egy olyan párbeszéd megindulását remélve, ami, ha kis lépésekben is, 

de változáshoz vezethet. 

 
ÖNRENDELKEZÉS 

„Önrendelkezésen azt a szociokulturális meghatározottságú konstruktumot értjük, 
ami az ember-mivolt velejárója, attól elválaszthatatlan szükséglet és emberi jog. Ki-
zárólag szociális kontextusban, a másik emberrel való dinamikus egymásra hatás 
révén értelmezhető. Reflektál arra, hogy az egyén elsődleges okozója és főszereplője 
lehet-e saját életeseményeinek és összefüggésben áll az életminőség jelenségével” 

(Wehmeyer 2005, Theunissen 2009, Weingärtner 2009, id. Sándor, 2017). 

 

SZEXUALITÁS 

Az intellektuális fogyatékossággal és/vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő 

emberek gyakran aszexuális, vagy gyermeki szerepbe kerülnek életkoruktól füg-

getlenül. Különösen igaz ez nők esetében, szexualitásuk, nemi érésük kérdései 

gyakran csak a havi vérzésre korlátozódik, a nőiesség megélése, a női nemi szerep-

pel való azonosulás kevéssé elfogadott, ezzel kapcsolatos kérdéseik válasz nélkül 

maradnak.  

Az intellektuális fogyatékossággal élő emberek megközelítőleg 95%-ának 

biológiai nézőpontból megközelített szexuális érése összehasonlítható a nem ér-

telmi fogyatékos emberek szexuális érésével. Az intellektuális fogyatékossággal élő 

emberek biológiai szexuális fejlődése az átlagnépesség szexuális fejlődésével meg-

egyezőnek tekinthető (WEBER 1999). Az aszexuális, vagy gyermeki szerepbe való 
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helyezés teljességgel alaptalan, melynek oka a terület problémaként kezelése és 

figyelmen kívül hagyása. 

 
VISSZAÉLÉSEK 

Minden embernek alapvető joga van a szexuális kizsákmányolástól való védelem-

hez. Az intézetekben lakó érintett személyeknél azonban felmerülhet ennél a pont-

nál a védelem és az önrendelkezés esetleges ellentmondása, hiszen olyan helyzetek 

adódnak, melyekben az egyik fél – többségében a nők –  kiszolgáltatottak lehetnek, 

illetve különböző okokból beleegyezhetnek szexuális visszaélésekbe. 

A szexuális visszaélések többségét olyan személyek követik el, akik a fogya-

tékos személy legszűkebb környezetéhez tartoznak. (Weber, 1999) A szexuális 

erőszaknál jóval gyakoribb az a fajta visszaélés, mikor a sértett személyt ráveszik a 

szexuális aktusra, érzelmeit kihasználják. Az ilyen típusú visszaéléseket általában 

intézményen belül a dolgozók vagy lakótársak követik el, sok esetben az áldozat 

beleegyezésével. 

 
KÖLCSÖNÖS KAPCSOLAT, PÁRKAPCSOLAT 

A magán- és családi élet tiszteletben tartásához fűződő jogot a Fogyatékossággal 

Élő Személyek Jogairól szóló Egyezmény (CRPD) 22. és 23. cikke és az Alaptörvény 

VI. cikk (1) bekezdése deklarálja. A 2015-ös ombudsmani vizsgálatában Az alapve-

tő jogok biztosa kiemelte, hogy a magán- és családi élet tiszteletben tartásához fű-

ződő joggal összefüggő visszásságot valósít meg az, hogy a vizsgált otthonokban 

lakó fogyatékos személyek között kialakult párkapcsolatok fenntartására, a kiala-

kult élettársi kapcsolatok ápolására nem alkalmasak az intézményi feltételek (AJB-

372/2015. ID. GURBAI 2017). 

 
HÁZASSÁGKÖTÉS 

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezmény 23. cikke szerint az 

államnak másokkal azonos alapon kell elismernie a házasságkötésre alkalmas korú 

fogyatékossággal élő személyeknek a házasságkötéshez és családalapításhoz való 

jogát, és biztosítani kell, hogy szabadon és felelősségteljesen dönthessenek gyer-

mekeik számáról, hogy hozzáférjenek az életkoruknak megfelelő információkhoz, a 

reproduktív és családtervezési oktatás elismerést nyerjen, valamint, hogy biztosít-

sák számukra e jogok gyakorlását lehetővé tevő eszközöket. A részes államoknak 

megfelelő segítséget kell nyújtania a fogyatékossággal élő személyek számára 

gyermeknevelési feladataik teljesítéséhez (CRPD, 2006, 23. CIKK). 

Magyarországon a házasságkötést érintően részlegesen korlátozó gondnok-

ság alatt álló személyek csak gondnokuk hozzájárulásával, a teljesen korlátozó 

gondnokság alatt álló (korábban: cselekvőképtelen) személyek semmilyen módon 

nem köthetnek házasságot. nincs joguk arra, hogy házasságuk felbontásáról maguk 

döntsenek. A hazai jogszabály arra is lehetőséget ad, hogy egy kívülálló harmadik 

személy a fogyatékos személy akarata ellenére indítson bontókeresetet a fogyaté-

kos személy nevében (Balogh, 2016:9). 
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FOGAMZÁSGÁTLÁS 

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezmény 17. cikke egyértelmű-

en kimondja, minden fogyatékossággal élő személynek másokkal azonos alapon 

joga van fizikai és mentális integritásának tiszteletben tartására. 

A fogamzásgátlás az intézményi protokoll része, előfordul, hogy az érintet-

tek tudta nélkül történik. Minden esetben kötelező, rutinszerűen kapják a lakók 

injekció vagy gyógyszer formájában (Balogh 2016:8). A fogamzásgátlás módjáról, a 

mellékhatásokról a lakók többnyire minimális felvilágosítást sem kapnak, mind-

össze annyit tudnak róla, hogy ez szükséges ahhoz, hogy ne essenek teherbe. Al-

ternatívákat nem kapnak, saját döntéshozási lehetőségük ezzel kapcsolatban nin-

csen, legtöbb esetben az orvosi kivizsgálás, a kockázatok felmérése is elmarad, 

minden nő számára ugyanaz a módszer elérhető. 

Az intellektuális és/vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő nők elleni 

erőszak egy gyakran előforduló formája a kényszersterilizálás, vagy a már meglévő 

terhesség kényszerből történő megszakítása. A hatályos polgári törvénykönyv sze-

rint a gondnokság alatt élő személyek esetében az érintett személyek beleegyezé-

se, sőt akár kifejezett akarata ellenére is lehet döntést hozni egészségügyi kérdé-

sekben, melyek magában foglalják a fogamzásgátlást, vagy a terhességmegszakítást 

is (Balogh 2016). 

 

GYERMEKVÁLLALÁS 

Különböző korokban, kultúrákban és földrajzi régiókban társadalmi és politikai 

hozzáállás tekintetében egyaránt megfigyelhető, hogy a fogyatékos nőket kirekesz-

tik az anyaságra alkalmasnak tartottak köréből. A fogyatékos nők egységesként 

kezelt csoportját mindig is lebeszélték, vagy akár el is tiltották a gyermekvállalás-

tól. Legtöbb esetben emögött az a meggyőződés áll, hogy a fogyatékossággal élő 

nők fogyatékosságuk természetéből, életkoruktól, családi hátterüktől, iskolázottsá-

guktól függetlenül örök függőségben élő aszexuális, gyermeki teremtések, ha rá-

adásul testük fizikailag is eltér az átlagtól, akkor a hagyományos női szerepek be-

töltésére teljességgel alkalmatlanok (KÁLMÁN 2010:7). 

Az érintettek úgy érezhetik, hogy a hozzájuk hasonló emberek világra jöttét 

meg kell akadályozni, „hiszen aki nem tökéletes, annak léte nem más, mint a termé-
szet tragikus hibája” (PRILLELTENSKY, 2003 ID. KÁLMÁN 2010). 

A fogamzásgátlási módszerek alkalmazása mellett is előfordulhat, hogy az 

intellektuális fogyatékossággal élő nők gyermeket szülnek. A megszületett gyer-

meket ilyenkor azonnal állami gondozásba veszik, és ezzel megszűnik az anya kap-

csolata gyermekével (LÁNYINÉ 1999). Láthatjuk, hogy ez a megállapítás majd húsz 

éves, ennek ellenére e területen semmilyen előrelépés nem tapasztalható, az intel-

lektuális élő nők gyakorlatilag nem lehetnek édesanyák. Balogh (2016) szerint az 

óvintézkedések és a sok esetben az érintett tudta és beleegyezése nélkül elvégzett 

abortuszok következményeképpen csak a legritkább esetben születhetnek meg a 

megfogant magzatok. Elmondható, hogy Magyarországon az intellektuális fogyaté-

kossággal élő személyek szülővé válása, a családalapítás és az önálló családi élet 

lehetősége nem elérhető, mely mögött a jogrend, az ellátórendszer alkalmatlansága 

és a társadalom vélekedése áll. 

A TASZ 2010-2011-ben összesen hat bentlakásos szociális intézményben 

végzett kutatást, mely során a lakók bizalmas légkörben, védett módon beszélhet-

tek életükről. minden intézetben jelezték: a gyermekvállalás szinte elképzelhetet-
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len számukra. „Az értelmi fogyatékos emberek nem szülhetnek gyereket, elsősorban 
azért, mert maguk is gyerekek. S mivel gyerekek, mások döntenek helyettük: szülők, 
gondozók, intézetigazgatók, gondnokok és hivatali ügyintézők avatkoznak bele az 
élet legintimebb kérdésébe, és hoznak gyakorta súlyos károkat okozó döntéseket. 
Ebben a jogi és az intézményi környezet is támogatja őket.” (VERDES, 2012) 
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Soltészné Takár Anita: 
Ergonómiai eszközfejlesztés halmozottan sérült gyermekek  

számára 
 

KULCSSZAVAK: Integráció, innováció, pedagógia, diverzitás, intervenció 

 

Mára már, a megvalósulás hiányosságaitól függetlenül, a társadalom számára jól 

beágyazott fogalommá vált az akadálymentesség. A középületek, közintézményi 

weboldalak és a tömegközlekedés tervezése során törvényi követelmény a fogya-

tékosok figyelembevétele. Azonban kritikai szempontból fel kell tennünk azt a kér-

dést, hogy maga a gyógypedagógia valóban alkalmazza-e önmagára az akadály-

mentesség koncepcióját. Itt nem csupán az épületek tervezéséről vagy az eszközök 

ergonómiájáról van szó. Hanem, olyan kérdések megfontolásáról, hogy beszélhe-

tünk-e akadálymentes oktatási folyamatról. A művészeti nevelés szempontjából 

beszélhetünk-e akadálymentesített alkotói folyamatról, amely során az eszközöket 

a lehető legmagasabb mértékben, alárendeljük a pedagógiai célnak, amely ebben 

az esetben a szabad önkifejezés, kreativitás, alkotói folyamat. Vagy beemelhetjük-e 

a társadalmi diskurzusba az esztétikai akadálymentesség fogalmát, vagyis a sérült 

személyek szabad szín és formaválasztáshoz való jogát.  

Ez egy differenciált gyógypedagógiai alapállást igényel, hiszen az ortopéd 

segédeszközöknek sokkal inkább az a célja, hogy a gyermek testi torzulásainak 

korrekcióját segítsék, vagyis, hogy a gyermek bizonyos szempontból idomuljon az 

eszközhöz. Az alkotó folyamat és önkifejezés esetében a fizikai segédeszköz célja 

az, hogy az adott mozgási és kognitív kompetenciaszinten a lehető legnagyobb sza-

badságot biztosítsa a gyermeknek az önkifejezés és alkotás terén. Ez lehetővé teszi 

a gyermek számára, hogy szabadon fejezze ki gesztusait és átélje a kezdeményezés 

örömét (az alternatív augmentatív kommunikáció, vizuális kommunikáció, mozgá-

sos és zenei önkifejezés síkján). Az így átélt élmény öröme motiválja a gyermeket a 

további erőfeszítésre és pozitívan visszahat a fejlesztés más területeire is, de első-

sorban a személyiség szintjén hat. 

Például egy nem leépíthető sztereotip, repetitív mozgás estében azt a kér-

dést tehetjük fel, hogyan lehet a zenei alkotás részévé tenni az állandóan ismétlődő 

mozdulatot? 
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6. Nagy Marcell, Andrási Diana (MOME) – Kerékdob, 2018 

 

A fenti képen egy halmozottan sérült gyermek eszközmodelljét játjuk. A gyermek 

állandó sztereotip mozgást végez. A bal kezével üti a kerekes széke műanyag borí-

tását, mellyel „puffogó” hangot ad ki. A kislány személyiségét ismerve, szeret zenét 

hallgatni, egyes hangokat különös figyelemmel kísér. Feltételezésünk szerint, ez a 

mozdulat egyfajta ingerkeresés is lehet a nem beszélő gyermek számára. A kerek-

esszék sztenderd burkolata helyett, alapszínekkel burkolt lemezeket rögzítettünk, 

melyek mind más hangmagasságban szólalnak meg, attól függően, hogyan fordul a 

kerék. A kislány az így elkészült dobot egy műanyag golyó segítségével szólaltatja 

meg, amit a kézfejére rögzítünk. A le nem építhető mozgást, így értelmezve kapcso-

lódhat be a komplex művészeti nevelés zenés jellegű tevékenységeibe. A tarta-

lommal feltöltött „kóros” gesztus egyfajta művészeti tevékenységgé tud válni, mely 

magában hordozza a nonverbális kommunikáció lehetőségeit is.  

 

A PROJEKT LEÍRÁSA 

Előadásomban egy konkrét, helyi kezdeményezésre elindult intézményközi (Mo-

holy Nagy- Művészeti Egyetem –Tárgyalkotó Tanszék- Csillagház Általános Iskola 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) eszközfejlesztési projektet 

mutatok be, amely 2017-2018 tanév során valósult meg iskolánkban. Az igények 

felmérésétől, a tervezésen és pályázat elkészítésén át, a konkrét prototípusok elké-

szüléséig. 

2017 tavaszán merült fel egy eszközkészítési projekt elindításának gondola-

ta. Ezt követően vettük fel a kapcsolatot a MOME Transzfer Laborral, Veres Bálin-

ton (PhD egyetemi docens, MOME Elméleti Intézet) keresztül. A Transzfer Labor a 

fogyatékosságüggyel kapcsolatos innovatív kurzusokat indít az intézményben ta-

nuló egyetemi hallgatóknak. Szintén egy pályázat keretében kerültek összefogla-

lásra az igények és az igényekre adott lehetséges válaszok, vagyis az egyetem által 

biztosítható források és a tervezés, illetve kivitelezés gyakorlati lehetőségei. A kö-

zös projektben számos egyetemi hallgató vett részt az intézményben történt érzé-

kenyítési programunkon. 7 hallgató tervezett ma is használatban lévő tárgyakat: 
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• Alscher Bettina, manager szak 

• Bodnár Henrietta, kerámia szak 

• Burány Vera, textiltervező szak 

• Furó Bernadett, kerámia szak 

• Kövér Dóra Rea, fém szakirány 

• Lányi Anna Borbála, fém szakirány 

• Szőke Barbara, fém szakirány 

 

4 fő a MOME oktatóinak képviseletében vett részt:  

 

• Csernátori Fanni doktorjelölt, tanársegéd, Tárgyalkotó Tanszék,  

• Dinnyés-Dezső Renáta, doktorandusz, tanársegéd, Tárgyalkotó Tanszék 

• Lipóczky Ákos, DLA, egyetemi docens, Tárgyalkotó Tanszék vezető 

• Veres Bálint, PhD, egyetemi docens, Elméleti Intézet 

 

Továbbá 6 pedagógus vett részt a Csillagház részéről:  

 

• Fekete - Szabó Viola augmentatív alternatív kommunikációs szakember 

• Horváthné Illés Barbara intézményvezető 

• Molnár Krisztina mozgásnevelő, tiflopedagógus 

• Schumeth Judit mozgásnevelő 

• Soltészné Takár Anita komplex művészeti nevelés tanár,  

• Villányi Dóra mozgásnevelő, augmentatív alternatív kommunikációs szak-

ember.  

 

Intézményünkben jelenleg is a tesztidőszakát éli három továbbfejlesztésre váró 

tárgy. „Fontos szempont volt a tervezés során, hogy az elkészült tárgyak a gyerme-

kek mozgás rehabilitációját és mobilizációját, vagy a komplex művészeti nevelés 

kiszélesítését, illetve a kommunikációs lehetőségek fejlesztését segítsék. Az egye-

tem hallgatói érzékenyítő előadásokon és helyszínbejáráson vettek részt, annak 

érdekében, hogy a problémát minél közelebbről megismerjék, és olyan prototípu-

sokat hozzanak létre, melyek ennek a célcsoportnak szólnak” (idézet Alscher Bet-

tina, manager szakos hallgató pályázati anyagából). A továbbiakban 3 tárgyat 

emelnék ki, melyből egy tárgy sorsa még a lehetséges kisszériás gyártás előtt áll. 

 

1. Kommunikációs henger 

Problémafelvetés: B. Dávid Joubert szindrómás, középsúlyos értelmi fogyatékos-

sággal élő, dysarthrias gyermek, ataxiás végtagmozgásokkal. Kerettel dinamiku-

sabb, merevebb térddel halad házon belül, házon kívül kerekesszékes. Nem beszé-

lő, alternatív augmentatív kommunikációs fejlesztésben részesülő gyermek, Pictu-

re Communication System (továbbiakban PCS) használó kisfiú. Viola kommuniká-

ciós szakember részéről fogalmazódott meg az az igény, hogy B. Dávid számára, 

készüljön egy olyan eszköz, mely segíti a járókerettel történő mozgása közben is, 

hogy elő tudja venni képkommunikációs füzetét.  

Bernadett az igények felmérését követően azzal a koncepcióval állt elő, hogy 

a járókeretre rögzíthető hengeren, forgatható gyűrűkön jelenjenek meg a PCS ké-

pek. Így Dávid, miközben közlekedik, magával tudja vinni a kommunikációs esz-

közt és beszélgetni tud másokkal, amerre jár. Ez nagyban kiszélesítette Dávid sza-
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badságát és önkifejezésének lehetőségeit a kommunikáció terén. Többet kezdemé-

nyez beszélgetést, ennek kapcsán új kapcsolatai alakulnak ki és a meglévő kapcso-

latai mélyülnek, erősödnek. Megjegyzem, Dávid az iskolai éveit megelőzően nem 

tudott járni, az iskolában tanult meg állni, járni. Szívesen jár, de a járás igazán ezzel 

a kommunikációs eszközzel telt meg számára céllal. Azzal a céllal megy kerettel, 

hogy másokhoz odaérve beszélgethessen. A járókeretét valóban kétfunkciós esz-

közként használhatja és nemcsak a járásminősége javult, hanem kommunikációs 

képrendszerét is automatikusabban, célzottabban használja. Az ízületei védelmé-

ben az aktív mozgást is gyakorolhatja, úgy, hogy a járókerete már több funkciós 

segédeszközként szolgál, nem elsősorban az olykor fárasztó izomfejlesztésre és 

erőnlétre koncentrál.  

 

 
7. Furó Bernadett (MOME) – Kommunikációs henger, 2018 

 

2. Easy rider 

Problémafelvetés: Molnár Krisztina mozgásnevelő azt az igényt vette fel, hogy a 

gurulós deszka használatakor nehézkes a gyermekek pozicionálása, rögzítése az 

eszközhöz. A tornateremben vastag tépőzárral oldották meg a rögzítést, de ez ide-

iglenes megoldásnak tűnt, mivel a gyermekek mérete és a rögzült, kóros testtartása 

különböző. Egyfelől nem testreszabott, másfelől nem nyújt teljes biztonságérzetet 

a deszkával helyet változtató gyermek számára. 

„Burány Veronika az elsősorban mozgásnevelés órán használt szivacsos, gu-

rulós deszkák továbbfejlesztésén dolgozott, az Easy Rider-en. Az Easy Rider célja, 

hogy a Csillagházban használt gurulós deszkák funkcionalitása és élményszerű 

használata javuljon. A cserélhető, alakítható felület ahhoz járul hozzá, hogy a kü-

lönböző életkorú és testalkatú gyerekek különböző testhelyzetekben tudják úgy 

használni, hogy a deszka kényelmes és stabil legyen, emellett pedig erősítsék az 

izomzatukat. Az alakítható felülettel elősegíthető a megfelelő testtartás kialakítása. 

A kényelmes szivacs, illetve a huzat sokszínűsége, játékossága fokozza a fel-

használói élményt, erősíti a gyerekek motivációját, ami elengedhetetlen a mozgás-

nevelés órák eredményességéhez. A deszkához készült rátétek 8 db, 35x10cm-es 

és 2 db 35x15cm-es, félkör, illetve fél-elliptikus keresztmetszetű szivacsok, neo-

prén huzattal. A huzatok egy része csúszásgátló bevonattal lett ellátva, a stabil 

használat elősegítése érdekében. A rendszerhez tartozik egy tépőzáras rögzítő 

pánt is. A szivacsok tépőzárral illetve egy bútorfogantyúba való csatlakozással rög-

zíthetők a deszkához. Így magán a deszkán kevés módosítást kell elvégezni ahhoz, 

hogy használható legyen a szivacsrendszerrel. A huzatok levehetők, moshatók. A 
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belső szerkezete szivacsból és rétegelt lemezből áll.” (idézet Alscher Bettina, ma-

nager szakos hallgató pályázati anyagából) 

 

 
8. Burány Veronika (MOME) – Easy Rider, 2018 

 

3. Rajzeszközök 

Problémafelvetés: A. Györgyi, 11 éves gyermek diagnózisa: cerebral paresis, -

tetraparesis spastica súlyos foka, anarthria, epilepszia, incontinens, közepes men-

tális retardáció diagnosztizáltak. Axiális hypotonia, végtagjai spasticusak bal oldali 

túlsúllyal. Mozgásállapotában a nyak- és törzskontroll gyenge, feladatvégzés köz-

ben a fej támasztásra szorul. Feladathelyzetbe rövid ideig bevonható. Nem beszélő 

kislány, tárgyra tekintéssel, érintéssel kommunikál. A mozgás kivitelezése nehéz-

kes lassú, finommotorikája gyenge, ceruzafogásra nem képes. A kislány fizikai álla-

pota nehezen engedi meg a szabad gesztusgyakorlást, nagyban szűkíti az önkifeje-

zés lehetőségeit. Ahhoz, hogy önálló nyomhagyásra legyen képes, szükség lenne 

valamely hipotón izomzat esetén is működő, minimális erőfeszítésre is nyomot 

hagyó eszközre.  

Az iskolánkban több normál ceruzafogást kompenzáló eszközt használunk, 

a finommotorikája fejlesztéséhez mérten, ilyen házon belüli megoldások a tenisz-

labdába szúrt ecset, spasztikus ujjmozgások esetén, Meyra ceruzafogást segítő sza-

lag hipotón fogás esetén, de van lábbal rajzolást segítő talpra rögzíthető papucsunk 

is. Jó lenne, ha a manuális nehézségek ellenére a gyerekek nem maradnának ki az 

élményszerű alkotás technikai örömeiből, változatosságából. Ezért kerestünk hosz-

szú távon is működő rajzeszközt, amik személyre szabottak, de mégis nagyobb 

gyerekpopulációt képes lefedni. Erre a látszólag ellentmondásos feladatra adott 

választ Rea munkája. „Rea elsősorban a művészeti fejlesztés órán tapasztaltakból 

indult ki a tárgyak tervezése során, az ott látott megfogási módokat dolgozta to-

vább nagyon különböző szintű fogási képességekkel rendelkező gyermekek szá-

mára használható rajzeszközökké. Elsősorban a már meglévő megfogások tovább-

gondolása és a vonalas rajzeszközöknél (ceruza, filctoll, stb.) nagyobb felületű 

nyomhagyás és a művészeti nevelés óra élményszerűbbé tétele volt a tervezői cél. 

A gyermekek a meglévő, formai eszköz-koncepciókat is ügyesen használták, azon-

ban felmerült rögzítők használata a minél szélesebb körű alkalmazás elősegítésére.  

Az elkészült három tárgy:  
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• Egy 40cm hosszú, 3cm átmérőjű, furatolt, szilikon betétekkel ellátott, 8 db 

filctoll/toll/ceruza/egyéb együttes használatára való eszköz. 

• Egy 20 cm*10 cm befoglaló formába férő, ívelt, golyós megfogású, szilikon 

betéttel ellátott 24 db filctoll/toll/ceruza/egyéb tömbszerű használatára al-

kalmas eszköz. 

• Egy amorf, ergonomikus formájú 10*8 cm befoglaló méretű, szilikon beté-

tes, a kéz nyújtására is alkalmas, egyszerre 9 db filctoll/toll/ceruza/egyéb 

fogására alkalmas eszköz. Mindegyik eszközben cserélhetők a rajzeszközök 

(ceruza, filctoll). Illetve ezek az eszközök moshatók és vízállók.” (idézet Al-

scher Bettina, manager szakos hallgató pályázati munkájából) 

 

 
9. Kövér Dóra Rea (MOME) – Rajeszközök, 2018 

 

KONKLÚZIÓ 

Korunkban a technológia fejlődéséből adódóan, a társadalomi szintű átrendeződés 

ment végbe a kommunikáció, oktatás és a közösség médiaszokásai terén. A társa-

dalom változásából szükségszerűen következik, hogy a társadalomi integráció, 

esélyegyenlőség stb. mibenlétét is időről időre újra kell gondolni, hiszen egy fo-

lyamatosan változó társadalmi kontextusban kell értelmezni az integráció fogal-

mát. Éppen ezért van intézményközi összefogásra szükség, hogy a pedagógiai igé-

nyek és a rendelkezésre álló technológia, tudás, és az erőforrások összeérjenek, 

amikor a gyógypedagógia kihívásaira válaszokat keresünk. Erre az innovatív össze-

fogásra láthattunk példákat a MOME – Csillagház projekt keretében megvalósult 

tárgyak esetében.  
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Tarr Kálmán, Drs, doktorandusz 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

ezremek@gmail.com 

Tarr Kálmán: 
Lehetetlenségek Színpada 

 

KULCSSZAVAK: marionette, mozgásfejlesztés, Disability Art, Open source 

 

Egy művészeti alapötlet akár terápiás eszköz fejlesztéséhez is elvezetheti az em-

bert. A MOME egyik óráján fogant elgondolás, valamint számos egymástól távol 

álló szakterület szakembereinek összefogása vezetett el oda, hogy a bábmozgató 

gép hamarosan open-source formában bárki számára elérhető lesz.  

A Lehetetlenségek Színpada egy olyan eszköz projektneve, ami kiterjeszti a 

bábozás lehetőségét a kézmozdulatok általi mozgatáson túlra. A koncepció hátte-

rében az áll, hogy olyan fogyatékossággal élő személyek is bevonásra kerülhesse-

nek fizikai előadóművészeti tevékenységekbe, és így elsősorban a bábozásba, akik 

mozgásukban való korlátozottság révén eddig akadályozva voltak ebben. Az alap-

gondolat tehát az alkotás és önkifejezés lehetőségeinek bővítése volt, elsősorban 

pedig a nyaktól lefelé bénultak lehetőségeinek kapcsán. A fej mozgatására limitált 

jeladás ugyanis teljesen párhuzamba állítható a marionette bábozással. A fej moz-

gása lényegében három tengelyen történik, ez pedig megfeleltethető a marionette 

bábos kezének elmozdulási irányainak.  

A bábmozgató gép szenzorokból, egy robotkarként üzemelő keretből vala-

mint egy a keretről madzagokon lógó marionette bábból áll. A keret, valamint álta-

la maga a báb is, a fej vagy bármely másik mozgásra képes testrész akármilyen ap-

ró mozdulataival mozgatható. A mozdulatokat szenzorok segítségével le lehet kö-

vetni, amelyet aztán számítógépes adattá alakítva közvetlenül a mozgató szerke-

zetre küldve a kívánt irányú elmozdulásokat kapjuk a bábon is. Az adatátvitel, vagy 

mondhatni úgyis, hogy a mozdulatátvitel vezeték nélkül történik, a bábozó így 

megválaszthatja a távolságot a mozgatott bábtól, a báb teljesen elkülönülhet a 

mozgató személyétől. Mivel a báb madzagokon lóg, ez által könnyen elvonatkoz-

tatható a robotkartól is és mozgása is sokkal organikusabb, mintha közvetlenül 

lenne megmozgatva a szervómotorok által. 

A báb mint eszköz azért remek választás, mivel egy fizikai objektum mozga-

tására nyújt lehetőséget akár olyanok számára is, akiknek saját maguk mozgatása 

is nehézségekbe ütközik. A kommunikációnak egy új csatornáját nyitja meg előt-

tük, ami sokkal látványosabb és ezáltal hatásosabb, mintha a mozgatás csak virtuá-

lisan történne egy képernyőn. A báb egyidejűleg egy erőteljes szimbólum, ami a 

fogyatékossággal kapcsolatos művészetben további mögöttes tartalommal bírhat, 

miközben egy ősi kultúrhagyományt folytat. Szergej Vladimirovics Obrazcov (OB-

RAZCOV 1946) orosz bábművész a bábművészetet a lehetetlenségek művészetei 

közé sorolta. Elméletében a lehetetlenségek művészetét a lehetőségek művészeté-

vel állítja szembe. Amikor a művész „lehetséges” személyeket lehetséges szituáci-

ókba helyez, pl. élőszereplős színházi rendezéskor, akkor a „lehetőségek művésze-

téről” beszélünk. Amikor viszont „lehetetlen” személyeket, például egy fabábot he-

lyez lehetséges körülmények közé „lehetetlenségek művészetéről” van szó. A lehe-

tetlenségek lehetővé tétele, ez ihlette a projekt névválasztását is. 
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A marionette bábok anatómiai felépítése nagy mozgásteret biztosít, de ugyanakkor 

a korlátok is nyilvánvalók a kötöttségek által. A báb a gravitációs erő feletti győ-

zelmet ünnepli, ami az emberi testet leköti és korlátok közé helyezi (ERULI 2009). 

Kleist (KLEIST 1810) írásában a báboknak három előnye van az emberekkel szem-

ben: első az, hogy nem tud szenvelegni. A szenvelgés oka ugyanis az, hogy mozdulat 

közben a lélek a testnek valamely más pontjában tartózkodik nem az érintett súly-

pontban. Második az antigravititás, nagyobb erő emeli őket a magasba, mint az, 

amelyik a föld felé vonzza. Harmadik pedig a tudat nélküliség. Ebben az értelme-

zésben az ember a két tökéletes, ártatlanságot birtokló állapot, a báb és isten közé 

lefektetett egyenes köztes állapotában helyezkedik el. Az ember felett álló báb képe 

mellett azonban gyakran negatív formában, a szabad akaratától megfosztott szol-

gasorba taszított ember metaforájaként is találkozhatunk a bábbal. Továbbá pár-

huzamba állítható azzal az elmélettel is, hogy az embert is olyan impulzusok, vá-

gyak és neurózisok irányítják, amelyeket teljes mértékben soha nem lehet megér-

teni vagy befolyásolni, ezáltal úgy cselekeszik mintha egy láthatatlan erő mozgatná, 

hajtaná. A bábnak önmagában nincs hangja és akarata, az egy testén kívüli forrás-

ból éri őt, ami pedig az elkülönült lélek bezártságával is összevethető. A marionett-

bábok filozofikus értelmezése közelebb viszi az embert a világban betöltött szere-

pének megismeréséhez (HOLDA 2016). 

 

 

10. Bábmozgató szerkezet használat közben, illusztráció 
(Készitette: Németh Zoltán) 

 

A mozgatószerkezet tesztelésében a Csillagház Általános Iskola pedagógusai és 

diákjai segítettek. Az itt tesztelt szerkezethez egy fejpánt (NowTech, egy magyar 

cég által fejlesztett fejegér, a Gyroset Glory) tartozott, szóval a fejmozgatás volt 

meghatározó a báb életre keltésében. A gyerekek rendszeres mozgásfejlesztésen 

vesznek részt, mely sok munkával tehető számukra változatossá és izgalmassá. 

Nehezen motiválhatók a mozgásfejlesztésen való intenzív részvételben annak elle-

nére, hogy életminőségük javítása érdekében nagyon fontos lenne. A bábozógép 

segítségével azonban koncentrációjuk és lelkesedésük tovább fenntartható volt, 

mivel a játék közben szinte észre sem vették, hogy olyan gyakorlatokat is végeztek, 

amik nagy erőfeszítések révén voltak kivitelezhetők. Lekötötte a figyelmüket a 

szemük előtt, általuk mozgatott báb csodája, az, ahogy az ő mozgásuk egy külső 
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objektumra kivetült és azt befolyásolhatták. A bábbal eljátszható történetek, szitu-

ációk változatosságot adtak a mozgásterápiának és ezzel lelkesíteni tudtak a terá-

pia elvégzésére.  

A művészetterápia jó eredményeket mutat a pszichológia és pszichiátria te-

rületén végzett kutatásokban, mozgásfejlesztésben való alkalmazására is van már 

próbálkozás (MUŠINSKÁ, ŽIDÍK ÉS ŽIVČÁK 2014). Ennek alapja, hogy biomechani-

kai elvekre és művészeti technikákra alapozva kifejleszthető olyan módszertan, 

ami fejleszti a test adott részének állapotát. Így a rehabilitáció egy új aktív formája 

jöhet lére, mint például a kutatásban többek között leírt boka ízület erősítése és 

rajzolás kapcsolatában. Ezek a gyakorlatok abban különböznek más játékkal kom-

binált gyakorlatoktól, hogy az alkotás szabadságát és örömét, jelentéssel való fel-

ruházását is átörökítik a terápiába.  

Az iskolai használat során a bábozógép terápiás alkalmazása mellett elő-

adóművészeti tevékenységbe való beépítésére is lehetőség adódott. Ezt elősegítet-

te, hogy a szerkezet teljesen mobilis, elfér egy dobozban és külső áramforrásra 

sincs szüksége, ezért bármilyen előadási környezeten könnyen felhasználható. A 

bábozógép így fontos szerepet kapott egy élőszereplős kiselőadásban, ahol a fej-

pánttal mozgatott báb alakította karakter nagyban befolyásolta a történet menetét. 

A gyerekek közösségi előadásba való bevonása pozitív hatással van rájuk, hiszen 

erősíti bennük azt az érzést, hogy valaminek aktív részesei, hozzájárulnak valami 

jelentős megalkotásához, melyre hosszú időn keresztül készülnek és gyakorolnak. 

A bábozógép performanszokba való beépítése lehetővé teszi, hogy az általa 

közvetített üzenet széles közönséget elérjen és ezáltal hozzájárul a fogyatékosság-

gal élő emberek szociális integrációjához. A mozgáskorlátozott emberek művészeti 

projektekben való részvétele segíti a szociális attitűd kialakítását a társadalomban 

és újfajta irányt nyújt a fogyatékosság és fogyatékossággal élő személyek életének 

megközelítéséhez. A báb reflektálásra készteti a nézőt olyan univerzális fogalmak-

kal kapcsolatban, mint képesség vagy önkifejezés. A bábozás olyan előadóművé-

szeti tevékenység, ami a báb közbeiktatásával alapvetően távolságot teremt az elő-

adó és a nézőközönség között, ez pedig segítségére lehet a komolyabb témák, dis-

kurzusok kibontakozásának. A mozgató szerkezet mögötti informatikai rendszer 

megteremti a lehetőséget arra is, hogy ne csak élőben lehessen bábozni az eszköz-

zel, hanem a korábban rögzített inputokat később, máshol játsszák le és bármeny-

nyiszer megismételhessek. A mozdulatok átvitelével és a korlátok újraértelmezé-

sével egyedi módon kelhetnek életre a személyes történetek is, segít a felszín mögé 

látni, az egyéneket megismerni. A Lehetetlenségek Színpadának újszerű kérdésfel-

vetései közvetlenül hozzájárulnak a fogyatékosság tudomány mint új diszciplína és 

a kortárs kultúra viszonyához, illetve általában a testi fogyatékosságról alkotott 

képünkhöz. 

A design kialakításánál a legfontosabb feladat a felhasználói szükségletek 

feltérképezése és megértése. A terápiás funkció esetében ez nemcsak a mozgásuk-

ban korlátozott személyeket jelenti, hiszen a mozgásfejlesztő szakemberek is 

ugyanúgy az eszköz felhasználóinak minősülnek. Ennek a két célcsoportnak az igé-

nyeit kell egy olyan eszközzel kapcsolatban megismerni, amit korábban nem hasz-

náltak, így nagy szükség van a részvételükre a fejlesztési időszak alatt is.  

A mozgásfejlesztők esetében a terápiás felhasználással szemben támasztott igény a 

mérhetőség és fejlődés naplózása, ezért a mozgatás által dokumentált adatok men-

tésre kell, hogy kerüljenek, amihez ők később hozzáférhetnek és elemezni tudják 

azokat. Ezt segíti a közbeiktatott informatikai rendszer hiszen a mozdulatok adat-
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ként kerülnek rögzítésre és továbbításra a robotkarra. Másik fontos szempont, 

hogy a feladatokat be lehessen mutatni a báb segítségével, melyet pedig a szerke-

zetnek az a tulajdonsága támogat, hogy tükörben működik, így az utánzás révén 

egyszerű megérteni. A mozgásukban korlátozott emberek részéről fontos szükség-

let az eszköz mozgásképességükre való kalibrálása, továbbá az akaratlan mozgás-

elemek kiszűrése vagy kiemelése.  

A bábozógép jelenleg további fejlesztés alatt áll. Mostani stádiumában az a 

cél, hogy open source alapokra kerüljön a mozgató mögött álló informatikai és 

mechanikai rendszer és elkészüljön egy teljeskörű dokumentáció, ami alapján a 

jövőben bárki összeállíthat majd egy hasonló gépet, elsősorban 3D nyomtatással 

előállítható anyagok segítségével. Az open source megosztás előnye, hogy a rend-

szer fejlesztésébe bárki becsatlakozhat, adaptálhatja a szerkezet részeit vagy egé-

szét saját igényei szerint. Lehetőséget teremt akár teljesen más célú felhasználásra 

is. A különféle változatok pedig elérhetővé válhatnak az interneten, melyből a fej-

lesztő közösség és maga a Lehetetlenségek Színpada projekt is profitál. Mivel a 

projekt a bábozáshoz való hozzáférés megoldásáról, általánosságban megfogal-

mazva a hozzáférés lehetőségeinek kibővítéséről szól, ezért szellemiségében közel 

áll az open source mozgalom. Ezek az eszközök az asszisztív technológiai megoldá-

sokhoz hasonlóan nagyfokú egyediséget követelnek meg, ezért a projekt nyitottsá-

ga lehetőséget ad a korlátlan testre szabásra. A 3D nyomtatás a bábok elkészítésé-

hez olcsó és gyors megoldást nyújt, továbbá szabad teret enged a kreativitásnak, 

hiszen pl. arra is van mód, hogy a gyerekek rajzai határozzák meg a báb kinézetét, 

így már a báb elkészítése is egy közösségi alkotási folyamattá válik.  

A Lehetetlenségek Színpada támogatja a diverzitást és különböző közösségi pro-

jektekbe vonja be a fogyatékossággal élő személyeket. A projekt jelentősége abban 

is rejlik, hogy példaként állva inspirálhat és bátoríthat más kreatívot, dizájnert ar-

ra, hogy szociálisan érzékeny megoldásokat alkossanak, lehetőleg megosztáson 

alapuló innováció által. 
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11. Ekso Bionics (Kép forrása: https://eksobionics.com) 

 

 „… az idősödés kérdései a társadalom egésze számára jelentenek kihívást, és az 

egész társadalmat teszik próbára.” (DE BEAUVOIR 1972). 

Az elöregedő társadalom okozta változások a családösszetételben, az 

együttélési formákban, az egészségügyi ellátásban már most megmutatkoznak. Az 

idősebb korcsoportok létszámának és arányának tartós növekedése közvetlenül 

kihat a generációs együttműködésre, ami a társadalom működésének meghatározó 

alapja. Tehát már most nagyon fontos megoldandó problémává válik az idősödés-

sel kapcsolatos kihívások kezelése.  
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IDŐS SZEMÉLYEK ARÁNYA A TÁRSADALOMBAN 
 

 
12. ábra A népesség száma családi állapot és nemek szerint, 2001; 

A népesség száma családi állapot és nemek szerint, 2011 (KSH 2013) 

A KSH adatai szerint, a 2001-es mérésekhez képest a korfa felfelé terjeszkedik. Az 

elmúlt 10 évben a 60 évesek és idősebbek száma közel 250 000 fővel nőtt. 

 

 

 
13. A születéskor várható élettartam változása Magyarországon 1900 és 2009 között  

(ROVÁCS - WIKIMEDIA COMMONS 2010) 
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Ma a férfiak várható élettartama Magyarországon kb. 71,6 év, a nőké kb. 78,7 év. A 

várható élettartam folyamatosan nő. Aki ma nyugdíjba megy, annak még sok aktí-

van eltölthető éve van hátra, és erre az élettartamra a ma élő idősek nagy részének 

nincsenek tervei.  

 

IDŐS SZEMÉLYEK HELYZETE A TÁRSADALOMBAN 

Az idős emberek, a család és a társadalom kapcsolata sokat változott az idők fo-

lyamán. A korai társadalmakban nagy szükség volt az öreg emberek tanácsaira, 

hiszen minél alacsonyabb civilizációs szinten van egy közösség, annál inkább hasz-

nosítani kényszerül az idős személye bölcsességét, tapasztalatokra épülő tudását.  

A modern társadalmakban ez megváltozott, és az utóbbi évtizedekben a 

magyar társadalom számára is problémaként jelentkezett a magukra maradt öreg 

személyek gondja. Ezt tetézte, hogy idővel sokan elkerültek eredeti lakóhelyükről 

és magukra hagyták az idős szüleiket, rokonaikat.  

 

 
14. A háztartások megoszlása háztartás-összetétel szerint;  

 Az egyedülállók száma főbb korcsoportok szerint, 2011 (KSH 2013) 

A 2001. évi népszámlálásig a kétszemélyes háztartások száma volt a legmagasabb, 

2011-ben azonban már az egytagúaké. Az utóbbi években erősödik az a tendencia, 

hogy az idős emberek ameddig csak el tudják látni magukat, nem költöznek össze 

gyermekeikkel, hanem megpróbálnak önállóan élni. Minél idősebb személyről van 

szó, annál nagyobb az esélye annak, hogy az illető egyszemélyes háztartást tart 

fenn.  

Ezzel összefüggően a mai idős korosztályban a produktivitás is számottevő 

és mindinkább nő. Egyre több az időskorban is aktív művész, tudós, szakember és 

szakmunkás is. Társadalmilag igen jelentős értéket képvisel például az egészséges 

és termékeny öregek szabadidős aktivitása.  

A családi kapcsolatoknak is nagy jelentősége van az idős emberek életében. 

A Népességtudományi Kutatóintézet felvétele szerint a 60–75 év közötti nyugdíjas 

emberek például 38%-a rendszeresen, nap mint nap ellátja a gyermekek (unokák) 

felügyeletét, és 32% besegít a gyermekek háztartásába. Ha a fiatalok akkor is 

igényt tartanak a szülők aktív munkájára, amikor már nem közös háztartásban él-

nek, az növeli az idős emberek önértékelését. Más részről biztonságérzetüket erő-

síti, ha problémáik kapcsán folyamatosan számíthatnak gyermekeikre. A felesle-

gesség tudata akkor is fizikai-lelki hanyatlást idézhet elő, ha az idős emberek vi-

szonylag kiegyensúlyozott anyagi körülmények között élnek.  
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AZ IDŐS SZEMÉLYEK ÉLETMÓDJA, MINDENNAPI AKTIVITÁSA  
 
 
 

 
15. Az időskorú népesség főbb jellemzői és életkörülményei (KSH 2004: 35) 

 

 

A 60 év fölöttiek körében jelentősen lecsökken a kereső, termelő tevékenységekre 

fordított idő, és ezzel együtt a főfoglalkozással töltött napi idő átlaga is. Egy másik 

jelentős változás a szabadidős tevékenységek megnövekedése. Ezek között legki-

emelkedőbb elfoglaltság a televíziózás: a 60 év feletti korosztály átlagosan több 

mint 3,5 órát tölt naponta a képernyő előtt. Az életkor növekedésével, a helyzetvál-

toztatást vagy nagyobb aktivitást igénylő tevékenységek helyét fokozatosan az ott-

honhoz kötődő, kisebb fizikai aktivitást igénylő időtöltés foglalja el. Ebben a folya-

matban nagy szerepe van az egészség romlásának is.  
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A közérzet főbb jellemzői idős korban  

A családok, és a társadalom számára is fontos, hogy milyen közérzettel és hogyan 

töltik az időt az idős személyek.  

 

 
16. Az időskorú népesség főbb jellemzői és életkörülményei (KSH 2004: 39) 

 

A 60–75 éves korosztályon belül minél idősebbekről van szó, annál magasabb azok 

hányada, akik gyakran érzik magányosnak magukat. Ez az érzés vélhetően még 

nagyobb mértékű lehet a 75 éven túli életszakaszban.  

A demográfiai változások eredményes kezeléséhez is olyan pozitív hozzáál-

lásra van szükség, amely az idősebbekben rejlő potenciálra összpontosít. A válto-

zásokra adható pozitív válasznak alapja a tevékeny időskor fogalma. A tevékeny 

időskor alapvetően három dolgot jelent: 

• Az idős személyek megtartása a foglalkoztatásban. 

• Az aktív részvétel elősegítése olyan támogató környezet kialakításával, 

amely hasznosítja az idősebbek által a társadalom javára végzett munkát. 

Pl.: Önkéntesség. 

• Az idős személyek segítése egészségük megőrzésében és a független élet-

forma fenntartásában, olyan megfelelő környezet kialakítása révén, amely-

ben az idősek a lehető legtovább saját otthonukban élhetnek (EURÓPAI BI-

ZOTTSÁG 2012). 

 
Egészségi állapot 

Az időskorúak életének egyik sarkalatos problémája az egészségi állapot. 

Akár otthon, akár intézményben lévő idősgondozásról vagy családdal való együtt-

élésről van szó a betegség hatással van az életükre, ezáltal a környezetükre is. A 

fogyatékosság és a demencia az a két probléma, ami leginkább befolyásolja a prob-

lémával küzdő beteggel együtt élő emberek életét. 



 

106 

 

 
17. A fogyatékossággal élő személyek száma a fogyatékosság típusa szerint (KSH 2013) 

 

A KSH adatai alapján 2011-ben a fogyatékossággal élő személyek száma 457 ezer 

fő volt, ami a népesség 4,6 százaléka. Közülük többen egynél több fogyatékosságot 

is jeleztek, összesen 561 ezret. A fogyatékossággal élő személyek majdnem 70 szá-

zaléka 50 évesnél idősebb. A legnagyobb csoport, a 232 ezer főt számláló mozgás-

sérültek többsége az idősebbek közé tartozik, több mint 80 százalékuk 50 évnél 

idősebb. 
A doktori terepmunkám részeként egy féléven keresztül foglalkoztam az 

idős személyek lakókörnyezetével, elhelyezési- és életkörülményeikkel. Ennek ré-

szeként vizsgáltam az egyedül élők lehetőségeit, és az alábbiakban bemutatom 

nagymamám példáján keresztül, hogy a mozgás milyen fontos tényezője az idős 

emberek önellátásának. Választásom azért rá esett, mert 7 éves korában bekövet-

kezett betegség szövődményeként, egész életét a gyenge szívműködés és kevés erő 

tudatában éli a mai napig. 20 éve él egyedül a lakásában. Az öregedéssel az addig is 

korlátozott ereje fokozatosan csökken, ezért úgy szervezte a mindennapjait és erő-

beosztását, hogy ereje mindenre elég legyen. Hogy beszerezzen mindent, amire 

szüksége van, heti 3 sétás életmódot szervezett meg. Minden sétán más útvonalat 

jár be és az útvonalakat az elvégezni kívánt teendők szerint választja ki. Így a leg-

több szükséges dolgot meg tudja szerezni, el tudja intézni segítség nélkül.  
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SÉTA 1 

Odafelé: Bank, Posta, Gyógyszertár 
Visszafelé: Teabolt, Pékség, Újságos (mobilfeltöltés), Virágos 

 

 
18. Első sétaútvonal 

SÉTA 2 

Odafelé: Patika, Könyvesbolt, Élelmiszerbolt, Játékbolt 

Visszafelé: 1 Euros bolt, Conrad, Illatszerbolt, Újságos 

 

 
19. Második sétaútvonal 
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SÉTA 3 

Odafelé: Jókai téri padok, Zöldséges 

Visszafelé: Patika, Kínai bolt 

 

 

 
20. Harmadik sétaútvonal 

 

Az ember idősödésével és fizikai állapotának romlásával beszűkül a világ. Már ke-

vésbé tud kimozdulni, kimarad a társasági összejövetelekből, egyre inkább bezár-

kózik. A doktori kutatásaim alapján, az idős személyek legnagyobb problémájának 

a mozgáskorlátozottságot tartom. A mozgás és lakás elhagyás megnehezedése na-

gyon nagy hatással van az egyén életére, és a lakáson belüli mozgás is veszélyessé 

válhat. Az idős emberek leggyakoribb otthoni balesete az elesésből származik. Ha 

segítünk az aktív mozgás megtartásában, akkor több problémát oldunk meg, mint-

ha csupán az ebből fakadó szükségleteket orvosolnánk, mint például a magányos-

ság feloldása az internetes kommunikációval. Ezért a doktori kutatásomban a mes-

terséges külső vázak irányába indultam el. 

 

KÜLSŐ VÁZ (EXOSKELETON) 

„A külső váz olyan váz, amely a testen kívülről tartja, vagy védi egy élőlény testét, 

az emberi testen belüli csontvázzal (endoskeleton) ellentétben.” (WIKIPÉDIA 

2018) 

A mesterséges külső váz a viselő testét magába foglaló teherhordó, helyváltoztató 

szerkezet, egyfajta külső csontváz. Alkalmazás szerint két csoportra oszthatjuk: 

 
• Protézis jellegű felhasználás: A főként orvosi kutatások a sérült végtagok 

pótlása és/vagy működtetése irányába folynak, hogy az elvesztett testrész 

funkcióit helyettesítsék. Pl.: járógépek és hasonló végtag-protézisek. 

• Rásegítésként való alkalmazás: Amikor meglévő funkciók felerősítése a cél. 

Az eddigi kutatások szerint egy egészséges katona, vagy egy veszélyeztetett 

helyen dolgozó személy (tűzoltóság, katasztrófa elhárítás stb.) egy mester-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9zis
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séges külső váz segítségével, mintegy tízszer akkora teher elviselésére és 

mozgatására képes, mivel a terhelést a külső váz veszi át.  

Az alábbiakban két járássegítést célzó külső vázat mutatok be példaként. 

 

 

Honda járássegítő külső váz  

A Honda járássegítő berendezése a munkavállalók segítésére, illetve rehabilitációs 

és katonai célból lett kifejlesztve.  

A mindössze 2,6 kg-os Honda robot képes például lépcsőzésre vagy durva 

talajon közlekedésre. Elősegíti a könnyebb lábemelést. A robotot viselő képes na-

gyobb lépéseket megtenni és könnyebbnek érzi a sétát. Csökkenti a csípő és a 

comb terhelését, illeszkedik különböző testformákhoz. Az akkumulátor 2 órás 

mozgásra elegendő, és 4,5km/h gyorsaságú sétálást tesz lehetővé. 

 

 
21. Honda járássegítő külső váz  

(Kép forrása:http://robotzeitgeist.com/2008/11/hondas-robotic-legs.html) 

 

Goffer-féle járógép – Rewalk  

2011 januárjában az izraeli és Egyesült államokbeli klinikai kutatások, vizsgálatok 

után fejlesztették ki a mesterséges külső vázat. Az ötletet a közlekedési balesetet 

szenvedő izraeli mérnök, Amit Goffer találta ki, aki maga is kerekesszéket használó 

emberré vált. A ReWalk egy ruhán kívül viselt 16 kilogrammos berendezés. Moz-

gásérzékelőkkel ellátott lábmerevítők és motoros ízületek alkotják, amelyek a fel-

sőtest mozgásaira és egyensúly-változásaira reagálnak. Hátizsákjában a számító-

gép és egy, a 3,5 órás üzemhez elegendő tápegység kapott helyet.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Amit_Goffer&action=edit&redlink=1
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22. Goffer-féle járógép  

(Kép forrása: http://www.ibtimes.com/new-rewalk-robotic-legs-device-approved-fda-help-
paraplegics-1613884) 

 

 

KONKLÚZIÓ 

Az ember folyamatos mozgásban van. Az idősödéssel az ember folyamatosan 

szembesül a mozgásának beszűkülésével és korlátaival. Az addig megszokott moz-

gékonyság folyamatos elvesztése egy idő után a négy fal közé zárja a szellemileg 

teljesen ép időseket. A társadalmi változások a rászoruló emberek egyre nagyobb 

kiszolgáltatottsága felé mutatnak. Véleményem szerint, ha segíteni tudjuk az idős 

emberek mozgás aktivitásának fenntartását, sokkal tovább maradhatnak hatékony 

tagjai a társadalomnak. Ezért a doktori kutatásom részekén olyan járás segítő kül-

ső teherhordó váz tervezését tűztem ki célul, amely egyszerű kialakításánál fogva, 

a nagyközönség számára is elérhető áru lehet. A kutatásaim alapján, a társadalmi 

integráció legfontosabb eszköze a járás képességének visszaadása.  
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