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MIT JELENT AZ INKLÚZIÓ?
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
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KINEK LEHET FONTOS AZ INKLÚZIÓ?
A hátrányos megkülönböztetés 5 területe
• Faji és etnikai hovatartozás
• Vallás és hit
• Fogyatékosság
• Szexuális beállítottság
• Kor

ÚT AZ INKLÚZIÓIG - KEZDET

kirekesztés - szegregáció
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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

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)
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ÚT AZ INKLÚZIÓIG - ALTERNATÍVA

1)
2)
3)
4)

a) részleges

Integráció
spontán vagy rideg
lokális
szociális
funkcionális

b) teljes
Győzelemre fel! – integrációs sportvetélkedő
a Bercsényi Miklós Általános Iskolában

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

ÚT AZ INKLÚZIÓIG - MEGOLDÁS

inklúzió - sokszinűség

4

2019. 12. 12.

ALAPISMERETEK AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ
HOZZÁFÉRÉSRŐL

Az ENSZ a Fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló egyezmény
(2007) és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv című dokumentum 9.
cikkében nyilatkozik az egyenlő esélyű
hozzáférés biztosításának ügyéről.

ALAPISMERETEK AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ
HOZZÁFÉRÉSRŐL

A 2013. évi LXII. törvény A
fogyatékos személyek
jogairól és
esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény
módosításáról az alábbiak
szerint definiálja az
egyenlő esélyű
hozzáférést:
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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.”

ALAPISMERETEK AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ
HOZZÁFÉRÉSRŐL

Egyenlő esélyű hozzáférés (EEH)
• Mindenki, különösen a mozgás-, látás-,
hallás-, mentális- és kommunikációs
funkciókban sérült emberek számára
akadálymentes, kiszámítható,
értelmezhető és érzékelhető.
• Az épület mindenki számára
megközelíthető.
• Vészhelyzetben biztonsággal elhagyható.

6

2019. 12. 12.

EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS

Esélyegyenlőségi poszt – 0:24:80

ALAPISMERETEK AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ
HOZZÁFÉRÉSRŐL
Tomari határozatban ismertetett Egyetemes Tervezés
(Universal Design)

Az egyetemes tervezés alapelveit
az épített környezettel
kapcsolatos
összes szakma képzési tervébe
bevezetik.
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ALAPISMERETEK AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ
HOZZÁFÉRÉSRŐL

• A határozat rendelkezik a
szemlélet képzésekbe
illesztéséről,

• Preventív szemlélet
minden felhasználó
számára pozitív
• Egyetemes tervezés
eszméje

ALAPISMERETEK AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ
HOZZÁFÉRÉSRŐL

„Az Egyetemes Tervezés egy olyan
stratégia, amely arra irányul, hogy a
különféle környezetek és termékek
mindenki számára a lehető legönállóbb és
legtermészetesebb módon, adaptációk és
speciális tervezési megoldások nélkül
legyenek hozzáférhetők, megismerhetők és
használhatók.”
(Pandula András építészmérnök és rehabilitációs környezettervező szakmérnök )
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EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS
Fizikai 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

Info-kommunikációs megvalósítás
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

EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS
Fizikai megvalósítás
Csúszásmentes és
csillogásmentes járófelületek

Info-kommunikációs
megvalósítás
Weboldal

Irányítótáblák
Csendes szoba (ingerszegény,
Piktogramok
nyugodt környezetet kínál autista
Egységes grafikai rendszerek
emberek számára)
Hangos térképek
Színkódolás a helyiségek vagy
Tapintható térképek
például emeletek között (pl.:
földszint fehérszínű fal, első
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
emelet zöldszínű fal, második
Audio-narrációs szolgáltatás
emelet kékszínű fal, stb.)
Feliratozás
Alacsonypadlós járművek
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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
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EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS
www.efiportal.hu

KÖNNYEN ÉRTHETŐ KOMMUNIKÁCIÓ
A könnyen érthető kommunikáció a köznyelv egyik változata, mely
annak szókészletét használja, alapvető szabályrendszerét követve. A
könnyen érthető kommunikáció a köznyelvben megjelenő információ
fontos tartalomegységeinek megjelenítése, vagy önálló információs
tartalom kidolgozása egyszerű, letisztult formában, mely az
információ megértését szolgálja. Az információ könnyen érthető
kommunikáció alkalmazásával történő feldolgozását az adaptáció
tartalmi és formai szabályainak betartása mellett a képek és
illusztrációk adekvát alkalmazása segíti.
(Farkasné Gönczi Rita, 2018, Gyógypedagógiai Szemle 2018/1.,70)

KÉK kommunikáció
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KÖNNYEN ÉRTHETŐ KOMMUNIKÁCIÓ
A könnyen érthető kommunikáció információkat mutat be.
Az információkat az emberek egymással megosztják.
Könnyen érthetően adhatunk saját információt, vagy
más ember információját átalakíthatjuk könnyen érthetőre.
Szabályok írják le, hogyan fogalmazzunk könnyen érthetően.
A könnyen érthető átalakításnál be kell tartani a szabályokat.
A könnyen érthető írásnál képeket is használhatunk.
A képek segítik az információ megértését.
(http://konnyenertheto.gonczirita.hu/ismeret/fogalom/)

TÖRTÉNETE
Előzmények
- 1970-es években Amerikában a hivatali nyelvezet túl bonyolult volt. Plain
language („egyszerű nyelv”) kezdeményezés.
-

-

1974-ben indultak a People First mozgalmak az USA-ban és Kanadában.
A mozgalom feljogosítja az embereket, hogy felelősen döntsenek az életüket
érintő kérdésekben. (http://www.bcpeoplefirst.com/history-of-the-people-firstmovement/) Az 1990-es években Németországban is elindult a People First
mozgalom, melynek német neve Menschen zuerst.
Több nagy nemzetközi szervezet elkezdi használni a könnyen érthető
kommunikációt (pl. Inclusion Europe. Pathways Project).
2006-ban megalakult szintén Németországban a szakembereket és az
érinett felhasználókat tömörítő, a könnyen érthető kommunikációs
hálózat (Leichte Sprache Nettzwerk). A hálózat 2013-tól a Könnyen érthető
kommunikációs egyesületként működik.
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TÖRTÉNETE
Magyar előzmény
- Magyarországon az 1990-es években jelent meg Csató Zsuzsa
szerkesztésében az a füzet, amely a könnyen érthető
kommunikációról szólt. A megjelenést az ÉFOÉSZ (Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége) biztosította, amely később több könnyen érthető
kiadványt is készített. Ezt követően módszertani képzéseket is indított
és azóta is folyamatosan szervez.
- A 2000-es évek során több szervezet könnyen érthető honlapot
készített (pl. Kézenfogva Alapítvány, Magyar Nemzeti Múzeum).
- Az NFSZK (Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálipolitikaiis
megjelentetett több tartalmat könnyen érthető formában amelyek a
honlapján elérhetők.
http://fszk.hu/kiadvany/dolgozni-jo-fuzetsorozat/
http://fszk.hu/abuzus/konnyen-ertheto-valtozat/

CÉLCSOPORT
Elsődleges célcsoport
- intellektuális képesség zavart (IKZ) mutató személyek
- specifikus tanulási zavart (diszlexiát) mutató személyek
- gyenge nyelvi készséggel rendelkező személyek
Másodlagos célcsoport
- más sérülésspecifikus csoportok (pl. siket, súlyosan, halmozottan
sérült személyek)
- magyar nyelvet idegen nyelvként, gyengén beszélő személyek
- szociálisan hátrányos helyzetű személyek
- demenciában érintett személyek
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KÖNNYEN ÉRTHETŐ KOMMUNIKÁCIÓ
FAJTÁI
Elsődleges könnyen érthető kommunikáció:
Könnyen érthető információ megfogalmazása.
Másodlagos könnyen érthető kommunikáció:
Eredeti szöveg könnyen érthető kommunikáció
megfogalmazott változata.

alkalmazásával

Megjelenési formája alapján:
• Nyomtatott
• Digitális
• Szóbeli

SZINTEZETTSÉG
1. szint: képsorok
2. szint: képsorok mondattámogatással
3. szint: mondatok képi támogatással
4. szint: szövegegységek orientáló képpel
5. szint: szöveg témaorientáló képpel
6. szint: szöveg kép nélkül
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ALAPELVEK
•

Tudjuk, kinek készül a könnyen érthető szöveg.

•

Tudjuk, milyen formában dolgozunk.

•

Egyszerűen és érthetően mutassuk be az információkat.

•

A szövegkidolgozásba vonjunk be értelmi fogyatékos embert.

Szabályok
•

Tartalmi

•

Formai

KÉK PÉLDA
“Mindennek van története”- alkalmazott írás Nyáry Krisztiánnal
Hogyan lesz az óriási adattömegből élvezetes történet és emlékezetes ismeretterjesztő
szöveg? Nyáry Krisztián kommunikációs szakember, író és irodalomtörténész több sikeres
könyv (Így szerettek ők, Festői szerelmek, Merész magyarok) szerzőjeként ismerteti meg a
workshop résztvevőit azzal, mi kell egy jó történethez. Izgalmas írásgyakorlatokon
keresztül kiderül, mit érdemes elmesélni és mit nem; mitől lesz egy történet érdekes, milyen
nézőpontot válasszunk, kinek mit és hogyan írjunk.
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KÉK PÉLDA
Mindennek van története
alkalmazott írás Nyáry Krisztiánnal
Nyáry Krisztián foglalkozást tart.
Nyáry Krisztián író és irodalomtörténész.
Krisztán könyveket írt.
Krisztián írta például a Festői szerelmek című könyvet.
Krisztán megmutatja a foglalkozáson a jó történetírást.
Történetírást gyakorolnak a foglakozáson.
Megtudják, hogy mit írjanak egy jó történetbe és
Mit hagyjanak ki a történetből.
A múzeumban sok információ található.
A sok információból írhatunk jó történetet.
Az emberek szívesen olvassák a jó történetet.

PÉLDA A KÉK SZABÁLYOKRA
Tartalmi szabályok
• Ésszerű, lényegre törő fogalmazás.
• Egyszerű tőmondatok.
• Építkező jellegű fogalmazás.
• Egy mondatban lehetőleg egy információ szerepeljen.
• Elsősorban cselekvő igealakok alkalmazása.

Formai szabályok
Szerkesztés területén:
• Letisztult, világos háttér használata.
• A szöveg és a háttér jól elkülönüljön.
• Egy mondat egy sorba kerüljön.
• Arab számok használata.
• A számok számjegyekkel szerepeljenek, ne számnevekkel.
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PÉLDA A KÉK SZABÁLYOKRA
Formai szabályok
Betűelemek területén:
• Könnyen olvasható betűtípus: Például: Ariel, Tahoma.
• A dőlt betűk használatának kerülése.
Szóbeli alkalmazás területén:
• Normál tempójú vagy kissé lassúbb beszéd.
• Témaegységenként rövid szünettel tagolás.
• A mondanivaló támogatása természetes gesztussal, jelekkel.
• Szöveg érthetőségének ellenőrzése kérdéssel.
(Farkasné Gönczi Rita, 2018, Gyógypedagógiai Szemle 2018/1.,71-72)

Legyünk
könnyen érthetők!

Be easy to understand!
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
THANK FOR YOUR ATTENTION!
Farkasné Gönczi Rita
képzési menedzser
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