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Idegen szavak jegyzékében

• belefoglalás

• Befogadás

Az inklúzió – befogadás - olyan tudatosan működtetett társadalmi

hatásrendszer, amely képes a kirekesztést, kirekesztődést meggátolni és a

valódi (nemcsak fizikai értelemben vett) hozzáférést biztosítani. Az inklúzió a

kultúráknak és közösségeknek azon nézetén alapul, hogy a befogadás soha be

nem fejeződő folyamat, állandó munka egy ideálért, amikor a társadalomban

tapasztalható kizárási kényszerek eltűnnek. Az inklúzió társadalmi

érvényesítésének egyik legfontosabb terepe az oktatás. A befogadó társadalom

alapvető forrása a közösség oktatásának, maga az oktatás pedig több mint az

iskoláztatás - cselekvés a közösséggel, a közösségben, a közösségért.

Varga Aranka (2010): Inkluzív társadalom és iskola. In: Varga Aranka (szerk): Esélyegyenlőség a

felsőoktatásban 1. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

MIT JELENT AZ INKLÚZIÓ?



A hátrányos megkülönböztetés 5 területe

• Faji és etnikai hovatartozás

• Vallás és hit

• Fogyatékosság

• Szexuális beállítottság

• Kor

KINEK LEHET FONTOS AZ INKLÚZIÓ?



ÚT AZ INKLÚZIÓIG - KEZDET

kirekesztés - szegregáció



ÚT AZ INKLÚZIÓIG - TÉVUTAK

tokenizmus - asszimiláció

Tokenizmus: jelképes számú embercsoport 

törvények, szabályok, a nyilvános akarat 

minimális teljesítésére felhasználása; 

példa rá a televíziós sorozatokban szereplő 

elmaradhatatlan kisebbségi figura is.

https://www.youtube.com/watch?v=D5EytgehpBE

https://www.youtube.com/watch?v=D5EytgehpBE


ÚT AZ INKLÚZIÓIG - TÉVUTAK

tokenizmus - asszimiláció

Asszimiláció: Az asszimiláció az a folyamat, amelynek során egy kisebbségi csoport saját

akaratából vagy kényszer hatására átveszi a többségi csoport értékeit és viselkedési mintáit.

E folyamat eredményeként a többségi csoport magába olvasztja a kisebbségi csoportot (Jary

and Jary). Az asszimiláció ideológiaként is leírható, melynek formája: A+B+C=A. Ez azt

jelenti, hogy a többségi A csoport domináns, B és C kisebbségi csoport tagjai igyekeznek

azonosulni a domináns csoporttal (Schaefer, 1989)



ÚT AZ INKLÚZIÓIG - ALTERNATÍVA

Integráció

1) spontán vagy rideg

2) lokális

3) szociális

4) funkcionális 

a) részleges     b) teljes

Csányi Yvonne: Az együttnevelés fontosabb tényezői, feltételei. Budapest, 2001.

Győzelemre fel! – integrációs sportvetélkedő 

a Bercsényi Miklós Általános Iskolában



ÚT AZ INKLÚZIÓIG - MEGOLDÁS

inklúzió - sokszinűség



EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

„egyenlő esélyű hozzáférés: a közszolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető 

akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal -

mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs 

funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, 

értelmezhető és érzékelhető; továbbá az az épület, amelyben a 

közszolgáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető, a nyilvánosság 

számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, 

valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára 

rendeltetésszerűen használhatók és a szolgáltatások egyformán igénybe 

vehetők.”



EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Fizikai megvalósítás Info-kommunikációs megvalósítás

Rámpák

Felvonók (fontos, hogy az irányító felület 

taktilisan értelmezhető legyen és a lift 

hangjelzéssel jelezze a pozícióját)

Vezetősávok

Akadálymentes mosdó helyiségek

Korlátok

Megfelelő szélességű és nyitási irányú ajtók

Csúszásmentes és csillogásmentes 

járófelületek

Csendes szoba (ingerszegény, nyugodt 

környezetet kínál autista emberek számára)

Színkódolás a helyiségek vagy például 

emeletek között (pl.: földszint fehérszínű fal, 

első emelet zöldszínű fal, második emelet 

kékszínű fal, stb.)

Alacsonypadlós járművek

Képernyő tartalmat felolvasó programok (pl: JAWS)

 Indukciós hurok

Síkírást felolvasó szkenner

Biztonsági rendszerek (olyan vészjelzőrendszer, amely 

egyszerre ad hang és fényjelzést is)

Speciális kommunikációk (pl. könnyen érthető 

kommunikáció, Braille, alternatív és augmentatív

kommunikáció)

Speciális kommunikációs segédeszközök pl.: 

kommunikátorok, kapcsolók, fej- vagy szemvezérléssel 

működtetett számítógépek

Weboldal 

 Irányítótáblák 

Piktogramok 

Egységes grafikai rendszerek

Hangos térképek

Tapintható térképek

 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Audio-narrációs szolgáltatás 

Feliratozás



EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Múzeumok majálisának 

integrált standja 



EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

https://www.fac

ebook.com/reh

abcriticalmass.

hu/videos/vb.89

979082671747

5/19490075284

62461/?type=2

&theater

https://www.facebook.com/rehabcriticalmass.hu/videos/vb.899790826717475/1949007528462461/?type=2&theater


EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

www.efiportal.hu
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Farkasné Gönczi Rita
képzési menedzser


