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VIDÁNÉ VARGA TÍMEA 

„Akadálymentesítsd” magad! 
Felnő ttek érzékenyítése 

fogyatékossággal élő  társaikkal való együttélésre tréning keretében 

Bevezetés 
Ő sidő k óta gondot jelent a másság, a fogyatékosság elfogadása a társadalomban, 
és sajnos így van ez a mai felvilágosult világunkban is. A fogyatékos emberek 
életét sok esetben nem csak egészségi állapotuk, hanem a kedvező tlen társadalmi 
körülmények is megnehezítik. Gyakran az épek számára természetes, alapvető  
tevékenységek hozzáférhetetlenek számukra; a fogyatékossággal élő  emberek a 
magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű  csoportjai közé tartoznak, hiszen 
az elő ítéleteket a saját csoportjainkon belül élő  fogyatékos személyekkel szem-
ben táplálunk. 

Az emberek egy részének fogalma sincs arról, hogy hogyan kezelje azon 
helyzeteket, amikor valamilyen kapcsolatba (munkahelyi, iskolai stb.) kerül 
velük. Ha a jó szándék meg is van bennük, sokan nem tudják, hogy miként se-
gíthetnének vagy, hogy az illető  egyáltalán szorul-e bármiféle segítségre. Na-
gyon sok, (de nem elég!) olyan program van, amely célja a fogyatékos emberek 
mindennapi életének bemutatása helyi és országos szinten is. Ezek legtöbbje 
azonban meglehető sen drága. A szemléltető  eszközök beszerzése, üzemeltetése, 
ezek esetleges utaztatása olyan nagy anyagi költséggel jár, hogy ezáltal a prog-
ramok csak alkalmanként valósulhatnak meg, és a finanszírozásuk is gondot 
okozhat. Szükség van egy olyan tréningre, amelyben a résztvevő k megismerked-
hetnek a fogyatékkal élő k mindennapi problémáival egyszerű , mindenki számára 
elérhető  eszközök és feladatok segítségével, ezáltal nyitottabbá és toleránsabbá 
válhatnak irányukban. Felvetésem, hogy az egyszerű , hétköznapi eszközök és 
feladatok is alkalmasak a fogyatékossággal élő k mindennapi problémáinak is-
mertetésére, és az általam kidolgozott tréning-feladatok szemléletformáló hatás-
sal bírnak. 

Az akadálymentesítés alapfeltétele az együttélésnek 
„Az akadálymentesítés olyan tudatos tevékenységek összefoglaló neve, melyek a 
különféle (fizikai, érzékszervi vagy értelmi) fogyatékossággal élő k számára 
igyekszik olyan körülményeket biztosítani, amelyek lehető vé teszik számukra 
minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben akadályoztatva vannak. Az aka-
dálymentesség, vagy egyenlő  esélyű  (szabad) hozzáférés – a személyre vonatkozó 
képzettségi és szakmai alkalmassági feltételeken túl – a fizikai akadálymentessé-
get, akadálymentes be- és kijutást, szabad belső  közlekedést, az adott helyen 
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bárki számára igénybe vehető , valamennyi szolgáltatásnak másokkal egyenlő  
feltételekkel történő , biztonságos használatát jelenti.”1 

Az akadálymentesítés tehát egy komplex fogalom, bár sokan általában az 
épített környezetben történő  módosításokat értik alatta – kétségtelenül ez az 
egyik nagyon fontos tényező je –, ennél azonban sokkal többrő l van szó. Három 
fő  területen kell megvalósulnia. Ide tartozik a fizikai és az infokommunikációs 
környezet valamint az emberi gondolkodásmód akadálymentesítése is. Az 1997. 
évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelmérő l szóló törvény hatá-
rozza meg, hogy az épített környezet akkor akadálymentes, „ha annak kényel-
mes, biztonságos és önálló használata minden ember számára biztosított, ideért-
ve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy ember csoportokat is, akiknek 
ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van 
szükségük”.2 

Az ép emberek számára sokszor fel sem tűnik, hogy mennyire megnehezíti, 
sok esetben pedig teljesen ellehetetleníti a hétköznapi tevékenységek elvégzését 
a fizikai környezetünk kialakítása. Az építészek egy épület megtervezésénél egy 
átlagos felnő tt ember tulajdonságait vették alapul, így készültek el azok a szab-
ványok is – mint például a villanykapcsoló elhelyezésének magassága, az ajtók, 
közlekedő k szélessége –, amelyeket széles körben alkalmaztak. Akinek van kis-
gyermeke, jól tudja, hogy hosszú évekig nem tudják a gyermekek felkapcsolni a 
villanyt, vagy megnyomni egy csengő t, nem azért mert ennek az egyszerű  moz-
dulatnak a megvalósításához nincsenek meg a képességeik, hanem azért, mert 
nem érik fel a kapcsolót, vagy a nyomógombot. Ugyanez elmondható, ha egy 
kerekesszékbe kényszerült ülve nem, vagy csak nagyon nehezen képes egy vil-
lanyt felkapcsolni. Az akadálymentes tervezés legfő bb kiindulópontja, hogy 
megfeleljen az olyan különleges igényeknek is, amelyeket a fogyatékossággal 
élő  személyek szükségletei idéznek elő , ezáltal olyan létesítmények jönnek létre, 
amelyek a fogyatékos embereken túl más használóknak is kényelmesebbek, biz-
tonságosabbak. 

Az, hogy egy fogyatékos ember bejutott az épületbe nem elég, biztosítani 
kell számára a különféle szolgáltatások igénybevételének lehető ségét, különös 
tekintettel a közszolgáltatásokra, vagyis meg kell teremteni az információkhoz 
való hozzáférést és kommunikáció lehető ségét is. Ez pedig már túlmutat az épí-
tett környezet akadálymentesítésén. Más-más fogyatékosság más-más problémá-
kat vet fel. Például nem ugyanazokkal az akadályokkal küzd egy kerekesszékkel 
közlekedő , mint egy vak ember. Míg az elő bbinek az épületbe való biztonságos 
bejutást és az ott történő  közlekedést kell lehető vé tenni, addig az utóbbinak a 
vizuális információkat kell más érzékszervek számára érzékelhető vé tenni (pl. az 
ügyfélhívó, ügyfélirányító rendszerek nagy segítséget nyújtanak a látó emberek 

                                                        
1 Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet: Akadálymentesítés. [2012.10.01.] 
http://www.fokom.hu/ site/tevekenyseg/temakor/akadalymentesites.php#tovabb 
2 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmér ő l. 

http://www.fokom.hu/


Vidáné Varga Tímea 

 44

számára, de az esetleges figyelemfelhívó hangjelzésen kívül semmi támpontot 
sem adnak egy vak ember számára). 

A fizikai és az infokommunikációs akadályok megszüntetése azonban mit 
sem ér a megfelelő  gondolkodásmód kialakulása nélkül. Ehhez szükség van arra, 
hogy megváltoztassuk a hozzáállásunkat, meg kell szüntetni a már kialakult 
elő ítéleteinket, sztereotípiáinkat, azaz akadálymentesítenünk kell saját magun-
kat. Ezen kívül meg kell tanulni azokat a módszereket, amelyekkel a felmerülő  
problémák áthidalhatóvá válnak, segítségükkel mindezeket meg lehet oldani. A 
tréninget módszerében rejlő  lehető ségei alkalmassá teszik arra, hogy akadály-
mentessé válhasson az emberi gondolkodás.3 

A hagyományos képzés és a tréning lényeges különbségei 
Mielő tt megvizsgálnánk a különbségeket lényeges meghatározni a tréning fo-
galmát, melyet a különböző  szakirodalmak eltérő  perspektívából kiindulva hatá-
rozzák meg. A tréner irányító szerepét emeli ki a Felnő ttoktatási és -képzési 
lexikon: „A tréning adott, általában szűk témakörben, képzett vezető  közvetlen 
irányításával folytatott tanulási forma. Alapja az irányított gyakorlás, lehető ség 
szerint a készség-szint, a résztvevő  önálló tevékenységre való képesség elérésé-
ig.”4 Légrádiné Lakner Szilvia meglátása szerint a tréning „olyan, alapvető en 
készségfejlesztésre irányuló, csoportos fejlesztő  módszerre, amelyen a résztvevő k 
személyes tapasztalatokat szereznek, a tapasztalati tanulás révén új ismeretekhez 
jutnak önmagukról, másokról, különböző  helyzetekhez való viszonyulásaikról. 
Ehhez eszközként különféle játékokat, szituációs és szerepgyakorlatokat alkal-
maznak a tréningek vezető i, amelyeket feldolgoznak, a résztvevő k egymásnak 
visszajelzéseket adnak, működnek a csoportdinamika törvényszerűségei, és ezál-
tal fejlő dnek a résztvevő k szociális és interperszonális készségei”.5 Dr. Poór 
Ferenc a tréninget egy olyan komplex képzési, továbbképzési eljárásnak tekinti, 
„amelynek keretében célorientált – igény szerinti tartalmú felkészítés történik, az 
adekvát elméleti ismeretek feldolgozására és gyakorlatban való alkalmazására 
kerül sor, visszacsatolás biztosításával (amidő n valamilyen módon az elemzés, 
értékelés megoldott).”6 

A fogalmak meghatározásai különböző ek ugyan, de abban megegyeznek, 
hogy tréning során a résztvevő k az új ismereteket nem a hagyományos frontális 
osztálytermi keretek között tanulják meg, hanem a valósághű  feltételek mellett 
túlnyomórészt csoportmunkában dolgozva – és ami talán a legfontosabb – ta-
                                                        
3Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet: Akadálymentesítés. http://www.fokom.hu/site/ 
tevekenyseg/temakor/akadalymentesites.php#tovabb [2012.10.01.] 
4 KISZTER István: Tréning. In: Benedek András – Csoma Gyula – Harangi László (szerk.): 
Felnő ttoktatási és -képzési lexikon. Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság – OKI Kiadó – 
Szaktudás Kiadó Ház, 2002. 550. p. 
5 LÉGRÁDINÉ Lakner Szilvia: Tréningmódszer a felső oktatásban. In: Tudásmenedzsment, 
2006. 1. szám: 61 p. 
6 DR. POÓR Ferenc: Tréning. http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=feature&id=33415  
[2012.09.03.] 
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pasztalati úton keresztül sajátítják el. A hagyományos képzésben az oktató az 
adott tárgyra vonatkozóan képzett, az anyagot leadja, míg a hallgató a tudást – 
„készen” – megkapja. A tréner – amellett, hogy rendelkezik a tárgyra vonatkozó 
képzettséggel – szociálisan is kompetens, a résztvevő ket vezeti a fejlő dési útjuk 
egy szakaszán, amely során a tudást megszerzik. A szerepviszonyok tekintetében 
az oktató és a hallgató között függő ségi viszony áll fenn, a tréning során ezt a 
viszonyt a partnerség jellemzi. A függő  helyzet miatt a légkör javítása bár segíti, 
de alapvető en nem befolyásolja a folyamatot, viszont egy tréningen a bizalom 
teli, pozitív, elfogadó légkör hiányában a tanulás nem jön létre. A személyesség 
szintje ugyancsak különbözik a két módszerben mind az oktató, mind a hallgató 
részérő l. 

A hagyományos tanítási formában a képző  részérő l mindez a saját személyes 
szándékaitól függ, a hallgatók szemszögébő l pedig egy elő adáson ez a szint mi-
nimális, amely a passzív befogadói szerepbő l következik, interaktív módszerek 
esetén azonban nő  a nyitottság. A tréning egy magas intimitású helyzetet teremt, 
a személyes érintettség kölcsönös, a tréner nyitottsága nélkülözhetetlen és erre a 
résztvevő k részérő l is szükség van. A csoportbeli kapcsolatok kialakítása az 
elő bbinél a tanulók kezdeményezésének függvénye, míg utóbbinál egyfajta 
hasznos „melléktermékként” jön létre a magas intimitású, együttműködésre ké-
pes csoport. A fejlesztés fókuszában a hagyományos oktatásban a csoport isme-
reti szintjének megfelelő en a tanagyagban elő írt ismeretek átadása áll, a tréning 
esetén pedig mindenki számára egyéni úton biztosított az addig elért személyes 
készségszintjérő l való továbblépés. A visszacsatolás mindkét esetben egyirányú 
folyamat, de annak iránya különböző . A hagyományos képzésnél a tanulási fo-
lyamat részeként a tanárnak a feladata, mely a diákok értékelésében nyilvánul 
meg, ezzel szemben a tréneri értékelés nem javasolt, a résztvevő k személyes 
benyomásainak közlésében valósul meg. A fentiek alapján jól érzékelhető , hogy 
a tréneri szerep jelentő sen megnövekedett kompetenciákat és egy egészen más-
fajta szemléletmódot igényel, valamint egy sikeres és hasznos tréninghez szük-
ség van minden közreműködő  részérő l idő , energia és anyagi befektetésre is.7 

Tréningfeladataim bemutatása 
A tréningfeladatok kidolgozásakor abból a gondolatból indultam ki, hogy a sze-
mélyiségben a család, a szűk és a tágabb környezet hatására kialakult attitűdök 
megváltoztathatók, fejleszthető k. A célom nem fogyatékosságügyi szakemberek 
képzése, hanem a fogyatékos emberekkel, a fogyatékossággal kapcsolatos szem-
léletformálás, a másság elfogadásának elő segítése, az érdeklő dés felkeltése, va-
lamint annak felismertetése, hogy szükség esetén miként tudnak segíteni a fo-
gyatékos embereknek, hogyan közeledjenek feléjük, kommunikáljanak velük és 
róluk. Hiszem, hogy az információhiány és az elő ítélet az elutasítás melegágya 

                                                        
7 JAKAB Julianna: Gondolatok a készségfejlesztő  képzési módszerekrő l. In: Tudásmenedzs-
ment, 2001. 2. szám, 108-110. p. 
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és hogy a csoporthelyzetekben létrejött élmények hatására a negatív attitűdök 
pozitív irányba mozdíthatók. 

A fogyatékos személyek sajátosságainak, nehézségeinek megismerésével és 
problémáik átérzésével, megtapasztalásával csökkenthető  a kirekesztés, és ezzel 
párhuzamosan nő het az elfogadásuk is. A hétféle gyakorlat kidolgozása során 
szerettem volna elérni, hogy a feladatok könnyedek, a lehető  legjátékosabbak és 
egyszerűen érthető ek legyenek, valamint a kitűzött céloknak is megfeleljenek. A 
tréning-feladatokat négy alkalommal próbáltam ki összesen hetvennyolc fő  rész-
vételével. A „Próbáld ki!”-gyakorlat ötlete volt az első , mellyel a az volt célom, 
hogy hétköznapi helyzeteket teremtve megtapasztaltassam a résztvevő kkel, hogy 
milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a fogyatékos embereknek. 

A fogyatékosságnak azokat a fajtáit kívántam bemutatni, amelyek a legis-
mertebbek és a legegyszerűbben modellezhető ek. A szemléltetésnél lényeges 
volt, hogy egyszerű , hétköznapi eszközökkel legyen megvalósítható. Nincs is 
másra szükség csak néhány szemmaszkra, füldugóra, és egy kerekesszéket he-
lyettesítő  babakocsira valamint egy kis elő készületre, ugyanis a tréning helyszí-
nének környezetében fel kell mérni a lehető ségeket, melyek alapján össze kell 
állítani a résztvevő k számára az adott fogyatékosságnak megfelelő  feladatokat. 
Ki kell választani a résztvevő k közül, hogy ki és milyen fogyatékosságot próbál 
ki, valamint, hogy kik lesznek a segítő k. A legjobb megoldás a véletlenre bízni 
és sorsolással eldönteni. Minden esetben nagyon egyszerű , gyakorlatias, min-
dennapi tevékenységet kell választani, de arra ügyelni kell, hogy nehézséget 
okozzon a végrehajtása. Példák: bolti vásárlás, postán, bankban, különböző  szol-
gáltatóknál történő  érdeklő dés, fénymásolás stb. A feladatok végrehajtása után 
mind a „fogyatékos résztvevő k”, mind a segítő k személyes tapasztalatainak ösz-
szegzése nagyon fontos nagycsoportos megbeszélés formájában. A gyakorlat 
után meg lehet beszélni, hogy melyik szerepkör volt a könnyebb, illetve milyen 
tapasztalatokkal lettek gazdagabbak. 

Mielő tt egy-egy feladatot, gyakorlatot kitaláltam volna, részcélokat határoz-
tam meg, melyek megfogalmazása után arra kerestem megoldást, hogy miként 
tudom megvalósítani. Ilyen részcélom volt például az is, hogy a tréningen részt-
vevő k megismerkedhessenek azzal, hogy az egyes történelmi korokban milyen 
volt, vagy lehetett a társadalom hozzáállása a fogyatékos emberekhez. Ezért 
készültek el a „Korról-korra” gyakorlat feladatai, amelyeknek valós vagy élet-
szerű  helyzeteket kell tartalmazniuk a különböző  történelmi korokból. Egy kö-
zépkori szituációt választottam példaként a gyakorlat bemutatására: „Egy falu 
lakói vagytok, az egyik család háza leégett és csak egy (mai kifejezéssel) értelmi 
fogyatékos tizenéves fiú maradt életben. A gyermek nem beszél, darabos a moz-
gása, folyamatosan csorog a nyál a szájából, de mindig mosolyog és teljesen 
ártalmatlan. A csapat döntse el, miként viselkedik az árvával. Vegyétek figye-
lembe a korabeli életkörülményeket is! Döntéseteket indokoljátok meg!” A fela-
dat megoldásának ismertetésekor a többi csapatot is be lehet vonni. Vitába száll-
hatnak, érvelhetnek a döntés mellett vagy ellen. A lényeg, hogy beszélgetés ala-
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kuljon ki a fogyatékosok múltbéli és jelen helyzetérő l. A trénernek nem kell 
feltétlenül állást foglalnia a döntéssekkel kapcsolatban, inkább a mediáció le-
gyen a szerepe, azonban ha nincs ellentétes vélemény, akkor vita kialakítása 
érdekében érvelhet a döntés ellen. 

Nagyon sok fejtörést okozott az is, hogy miként tudnám bemutatni a kiszol-
gáltatottságot, a másra utaltság helyzetét és azt, hogy a segítségnyújtás sem min-
dig egyszerű  – mindezt a lehető  legkönnyedebb feladatokon keresztül. Ebbő l a 
célból születtek meg a „Nem érzem a kezeimet!” és az „Emberi labirintus” gya-
korlatok. A „Nem érzem a kezeimet!” feladat célja, hogy a résztvevő k tapasztal-
ják meg, hogy milyen nehéz, amikor a testük nem feltétlenül engedelmeskedik 
az akaratuknak. A segítségnyújtás nehézségeinek, a másra utaltságnak a megta-
pasztalása. A játékhoz csak néhány kenő késre, margarinra és szeletelt kenyérre 
van szükség. A résztvevő ket háromfő s csoportokra kell osztani. A három ember 
alkot egy személyt, mégpedig úgy, mintha a középen álló lenne a test, a két olda-
lán álló pedig a két karja. A középső  lát, de nem használhatja a saját kezeit, a két 
oldalán lévő knek pedig csukott szemmel kell a „test” instrukcióit követve meg-
kennie a kenyeret margarinnal. A tréner egyéb utasítást nem adhat, a résztve-
vő knek saját maguknak kell kitalálniuk, hogy miként oldják meg a feladatot. 
Amennyiben az idő  engedi, hagyni kell, hogy mindenkinek legyen lehető sége 
kipróbálni mindkét szerepet. A jó hangulat fokozható egymás megetetésével, 
ilyenkor sem nyithatják ki a szemüket a „kezek”.  

A gyakorlat után meg lehet beszélni, hogy melyik szerepkör volt a köny-
nyebb, illetve milyen tapasztalatokkal lettek gazdagabbak. Az „Emberi labirin-
tus” játék célja a segítségnyújtás nehézségeinek, a kiszolgáltatottság érzésének 
megtapasztalása. Egy-egy önként jelentkező re lesz szükség, akinek a szemét be 
kell kötni. A többiek három (vagy több) oszlopot alkotva egymástól karnyújtás-
nyi távolságra helyezkednek el, és az egymás mellett állók megfogják egymás 
kezét. A labirintus azáltal jön létre, hogy az egy sorban álló emberek hol engedik 
el egymás kezét, azt is megtehetik, hogy nem nyitnak utat (ilyenkor valamelyik 
irányba meg kell kerülni az egész sort). Utasítást bárki adhat, hogy a „vak” sze-
mély merre menjen. Ez a gyakorlat többféle változatban is játszható. Egy kivá-
lasztott résztvevő  verbális utasításokkal irányít, vagy valamilyen hangot adó 
tárgy (pl.: csörgő dob) segítségével irányítja a „vak” társát, úgy, hogy elő tte ha-
lad a labirintusban. Elő re megbeszélt utasító szavakat használva is irányítható a 
„vak” résztvevő  (pl.: állathangok: ugatás = jobbra, nyávogás = balra; színek: kék 
= egyenesen elő re, piros = hátra; gyümölcsök, stb.). 

A fogyatékossággal élő  emberekrő l, és a velük való kommunikálás elő felté-
tele, hogy ismerjék meg a résztvevő k azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek 
nem sértő ek a fogyatékos személyek számára, mégpedig olyan módszerrel, hogy 
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ezen szavak a lehető  legjobban rögzülhessenek, de ne biflázással történjen min-
dezek megtanulása. Ebben az esetben adott volt az ajánlott kifejezések listája8 
fogyatékos emberekkel kapcsolatban, csak a módszert kellet kitalálnom, amely-
lyel gyorsan és egyszerűen válik elsajátíthatóvá. 

Ezt valósítottam meg a „Hogyan nevezzelek?”-gyakorlatban. Nagycsoportos 
megbeszélés során ismerteti a tréner az ajánlott vagy éppen diszkriminatív sza-
vakat. Minden résztvevő  kap egy listát is, amelyet megtarthat. Játékossá tehető  
és ezáltal ideális záró gyakorlat lehet, ha a tréning kezdetétő l a tréner minden jól 
elvégzett feladat után egy-egy elő készített lufit ad a csapatoknak, ezzel verseny-
helyzetet is teremtve köztük. A megszerzett lufikat a résztvevő k felfújják, és 
csapatonként külön-külön gyű jtik. A legtöbb pontot (jelen esetben lufit) elért 
csapatot jutalmazni is lehet a tréning végén. A záró játékhoz azonban mindenki-
hez kell, hogy kerüljön egy-egy lufi, ezért a tréner kérje meg a többlet lufikkal 
rendelkező  csapatot vagy csapatokat, hogy osszák meg azokkal a résztvevő kkel, 
akiknek nem jutott. Az elrejtett cetlikhez a lufi kidurrantásával lehet hozzájutni, 
ennek a módját elő re is meg lehet határozni, de rá lehet bízni a résztvevő kre is, 
hogy miként szerzik meg annak tartalmát. Az elő re kiosztott Post-it lapokra 
mindenki aszerint rajzol smiley-t, hogy milyen szót vagy kifejezést rejtett a lufi-
ja. Háromféle arcocskát rajzolhatnak: mosolygósat az ajánlott, közömböset az 
elfogadható, és szomorút a diszkriminatív kifejezésekhez. Miután elkészültek és 
magukra ragasztották a lapot, a tréner kiválaszt egy-egy önként jelentkező t 
mindhárom kategóriából – miután ellenő rizte, hogy a kifejezéshez tartozó meg-
felelő  arcocskát választották-e – és a teremben olyan helyre állítja ő ket, hogy 
felsorakozhassanak mögéjük a többiek. A résztvevő k egyesével és hangosan 
felolvassák a saját kifejezésüket és elmondják, hogy szerintük melyik kategóriá-
ba tartozik. Az önkéntesek a lista segítségével ellenő rzik, hogy beállhat-e mögé-
jük. Ha valaki nem találta el helyes választ új lapra kell felrajzolnia a megfelelő  
smiley-t, majd ő  is beállhat a sorba. 

Hipotéziseim 
Az egyszerű , hétköznapi eszközök és feladatok is alkalmasak a fogyatékossággal 
élő k mindennapi problémáinak ismertetésére. Az általam kidolgozott tréning 
feladatok szemléletformáló hatással bírnak. 

Hipotéziseim igazolására induktív kutatási stratégiát alkalmaztam, mely so-
rán használtam a leíró, az összefüggés feltáró és a kísérlet módszerét is. Négy 
alkalommal próbáltam ki a tréning-feladatokat összesen hetvennyolc fő  részvéte-
lével, míg a kérdő íveimet hetvenen töltötték ki. 

Mivel a tréning hatékonyságának vizsgálatát kérdő íves kutatással is kiegé-
szítettem (a tréningeket megelő ző en és utána is kérdő íveket töltettem ki a részt-
vevő kkel), konkrétan mérhető vé, összehasonlíthatóvá vált ennek a feladatnak a 
résztvevő kre gyakorolt hatása, s bár az ajánlott szavak tekintetében voltak ellen-
                                                        
8 LITAVECZ Anna (szerk.): „KÖZVETÍTÉS” Fogyatékosságügy és média Magyarországon. Budapest: Pixelgraf – Print 2000 Nyomda, 

2004. 153-154 p 
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vetések (pl. a „világtalan” kifejezés sértő  mivolta sok vitát váltott ki, ugyanis ezt 
sokan gondolták a vakokra használt szebb megnevezésnek). Az alábbi diagra-
mon jól látható a különbség. Mind a 10 diszkriminatív szót a tréninget megelő -
ző en senki sem tudta, míg azt követő en 46 résztvevő nek sikerült hibátlanul min-
den szót bejelölnie. 

A „Hogyan nevezzelek?” feladat hatására bekövetkezett változás 

 
 
A kérdő ívemben megadtam hat szót is, abból a célból, hogy kiderítsem a 

résztvevő k gondolatvilágában az adott szavak milyen asszociációval párosulnak, 
illetve tisztában vannak-e a jelentésükkel. Például a nyomorék szó hallatán a 
kitöltő k közül sokaknak nem a fogyatékos emberekkel szembeni negatív, diszk-
riminatív kifejezés jutott eszükbe, hanem a köznyelvben használt sértő  kifejezés: 
„Olyan személy, aki nehezen kezelhető , rendbontó rebellis, de rossz értelem-
ben.” A két kérdő ív összehasonlítása során több esetben is érezhető  volt a tré-
ning hatására bekövetkezett változás, melyet az alábbi három példával kívánok 
bemutatni: 

1. táblázat – A nyomorék szó értelmezésének változása 
Az első  kérdő ívben adott válaszok A második kérdő ívben adott válaszok 

„Fizikailag erő sen korlátozott ember.” „A fizikai tevékenységben korlátozott emberre 
használt sértő  szó.” 

„Ember karok és lábak nélkül, vagy azok defor-
málódásával.” „Nem mondunk ilyet másokra!” 

„Tolószékhez kötött személy.” „Sértő  kifejezés.” 
A fogyatékos kifejezésre nagyon sokan a résztvevő k közül kizárólag az ér-

telmi képességeiben akadályozott személyekre asszociáltak. 

2. táblázat – A fogyatékos szó értelmezésének változása 
Az első  kérdő ívben adott válaszok A második kérdő ívben adott válaszok 

„Szellemileg korlátozott ember.” „Elfogadott kifejezés a fizikailag vagy mentáli-
san akadályozott emberekre.” 

„Értelmi fogyatékos, nem tudok kommuni-
kálni vele.” 

„Kifejezés arra a személyre, aki értelmileg, 
vagy mozgásában korlátozott.” 

„Kisegítő  osztályba járt.” „Fogyatékossággal élő  személy.” 
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A világtalan kifejezést, mint ahogyan a tréningek során kiderült a résztvevő k 
közül sokan nem érezték sértő nek és annak ellenére, hogy ezt megvitattuk a 
feladat során többen a második kérdő ívben is a vakok szinonimájaként értelme-
zik, vagy kicsit kétkedve fogadták el annak diszkriminatív tartalmát. 

3. táblázat – A világtalan kifejezés értelmezésének változása 
Az első  kérdő ívben adott válaszok A második kérdő ívben adott válaszok 

„A vak kifejezés emberibb 
hivatalosabb változata.” 

„Mint kiderült, nem túl elfogadott kifejezés 
a vak emberekre.” 

„Vak.” „Eredetileg egy finom mesékbő l származó szó-
nak tűnt, nem sértésnek.” 

„Vak ember.” „Céltalan, nincs sok minden, amit kockáztathat.” 

Összegzés 
A tréningfeladatok kidolgozásánál fontosnak tartottam, hogy a résztvevő knek 
bemutassam a fogyatékos személyek sajátosságait, nehézségeit. Törekedtem 
arra, hogy átérezzék, megtapasztalják a problémáikat, mert úgy vélem, hogy az 
információhiány és az elő ítélet az elutasítás melegágya. Tapasztalatok mutatják, 
hogy a csoporthelyzetekben létrejött élmények hatására a negatív attitűdök pozi-
tív irányba mozdíthatók, és a személyiségben a család, a szűk és a tágabb kör-
nyezet hatására kialakult magatartásformák megváltoztathatók, fejleszthető k. 

A tréninggel nem az a célom, hogy fogyatékosságügyi szakembereket képez-
zek, hanem, hogy a résztvevő k érdeklő dését felkeltsem a fogyatékos emberek-
kel, a fogyatékossággal kapcsolatban, valamint az, hogy megmutassam, szükség 
esetén miként tudnak segíteni a fogyatékos embereknek, hogyan közeledjenek 
feléjük és kommunikáljanak velük. A próbalehető ségek nagyon sok tanulságot 
szolgáltattak. Az mindenképpen megkönnyíti a további munkámat, hogy a pró-
bák során bebizonyosodott a pozitív visszajelzéseknek köszönhető en, és a kérdő -
ívek kiértékelése alapján, hogy az elképzeléseim teljes mértékben megvalósítha-
tóak és a hipotézisem is helytállónak bizonyultak. Az általam kidolgozott gya-
korlatok, feladatok egyszerű , hétköznapi eszközök segítségével alkalmasak arra, 
hogy a résztvevő k érdeklő dését felkeltse a téma iránt, és a tréning során létrejött 
élmények hatására a negatív attitűdök pozitív irányba mozduljanak el. 

A tréninggel kapcsolatos vélemények közül az alábbi hármat választottam ki 
zárásként: 

„Nagyon sok mindent megtudtam a tréning során. Érdekes új feladatok vol-
tak, amelyekkel eddig még nem találkoztam.” 

„Örülök, hogy részt vehettem ezen. Érdekes és tanulságos volt. Ezekrő l a 
dolgokról még nem beszéltek nekem ilyen nyíltan.” 

„A tréning emlékeztetett arra, hogy a világunk mennyire zárt a nem ép em-
berek elő tt, mennyire nem ismerjük ő ket.” 

 
A tanulmány a TÁMOP 4.2.2/B-10/1 a Hallgatói tudományos és szakmai 

műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Fő iskolán című  projekt támogatásával ké-
szült. 
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