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ABSZTRAKT 

Háttér és célok: Az audionarráció olyan, a kultúra akadálymentes hozzáférését elősegítő értékes szolgáltatás, amely az utóbbi 

években már Magyarországon is egyre több helyszínen elérhető látássérült személyek számára. Hazánkban úttörőként a Pesti 

Magyar Színház látogatói vehetik minden, a színház szervezésében, a nagyszínpadon játszott produkció során igénybe. 

Tanulmányunkban elsőként bemutatjuk, mi is az audionarráció, majd röviden ismertetjük nemzetközi és hazai történetét, 

felhasználási területeit. Ezt követően a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 

és Kollégiuma tanulóinak a Pesti Magyar Színházban látott audionarrált előadásokkal kapcsolatos visszajelzéseit ismertetjük. A 

Színház és a Gyengénlátók Általános Iskolája immár két teljes évadot felölelő együttműködés keretében juttatja hozzá a 

gyengénlátó gyermekeket akadálymentes színházi élményekhez.  

Módszer: Kérdőíves vizsgálat keretében az iskola 9-15 év közötti látássérült tanulóit (N=41) kérdeztük az audionarrált színházi 

előadásokkal, valamint a látogatást előkészítő és a tapasztaltak feldolgozását célzó drámapedagógiai foglalkozásokkal 

kapcsolatos benyomásairól.  

Eredmények: A nyitott kérdésekre adott szöveges válaszok tanulsága szerint a válaszadók egyöntetűen fontosnak találták az 

audionarrációt és a megelőző, ismerkedő programelemeket a színházi darabok könnyebb megértésében. Kérdőívünkkel képet 

kívántunk arról is kapni, hogy a válaszadók családjában a szabadidő közös eltöltésének része-e a színházlátogatás. Lehangoló, 

hogy csupán 3 tanuló számolt be arról, hogy családjukkal évente legalább egyszer ellátogatnak színházba; 10 tanuló már 

korábban is járt, míg 7 a válaszadás tanévében volt először az iskola szervezésében színházi előadáson.  

Következtetések: Azt, hogy az audionarráció milyen jelentős mértékben hozzájárul az előadások élvezetéhez, híven tükrözi, 

hogy még a gyengénlátó tanulók is arról számoltak be, hogy a narrációnak köszönhetően könnyebben követték a cselekményt; 

aliglátó társaik visszajelzése szerint pedig a narráció elengedhetetlen a történések követéséhez. E pozitív visszacsatolás is 

alátámasztja, milyen égetően fontos további audionarrátorok képzése, valamint a szolgáltatás minél szélesebb körben való 

elérésének biztosítása. 
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Háttér és célok 

 

A 21. század második évtizedében a fogyatékos személyek Magyarországon még mindig 

az élet számtalan területén szembesülnek hátrányos megkülönböztetéssel, sajnálattal, 

kirekesztéssel. Örvendetes ugyanakkor, hogy egyre több, a fogyatékos személyek 

egyenlő esélyű részvételét célzó kezdeményezéssel találkozhatunk. Tanulmányunkban 

ezek egyikéről számolunk be.  

A Pesti Magyar Színház első, és ez idáig egyetlen magyarországi színházként immár 

harmadik éve biztosít minden, a nagyszínpadon bemutatott darabjához audionarrációt, és 

foglalkoztat – a színház társadalmi felelősségvállalás programját is irányító – főállású, 

képzett audionarrátort. Írásunkban elsőként bemutatjuk, mi is az audionarráció, majd 

felvázoljuk nemzetközi és hazai történetét. Ezt követően a Gyengénlátók Általános 

Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma tanulóinak 

a Pesti Magyar Színházban látott, audionarrált előadásokkal kapcsolatos visszajelzéseit 

ismertetjük. Célunk az audionarráció célcsoportjának tapasztalatain keresztül felhívni a 

figyelmet az egyenlő esélyű hozzáférést elősegítő kivételes szolgáltatásra, s egyúttal arra, 

hogy égetően fontos az audionarráció hazai terjedésének ösztönzése és támogatása abból 

a célból, hogy a látássérült személyek minél szélesebb rétegei számára legyen biztosított 

az akadálymentes kultúrafogyasztás. 

 

Mi is az audionarráció?  

Az American Council of the Blind, Audiodescription Project (é. n.) így ismerteti: „Az 

audionarráció (audiodescription) egy színházi előadás, a televízió, egy film vagy egyéb 

művészeti tevékenység vizuális elemeinek akadálymentes élvezetét teszi lehetővé vak és 

látássérült személyek számára. Olyan narrációs szolgáltatás, ami (a látássérült fogyasztó 

számára nem jelent járulékos költséget) mindazt megkísérli leírni, ami a látó néző számára 

egyértelmű – tehát azokat a képeket, történéseket, melyekről a látássérült néző korábban 

csak fülbesúgás útján szerezhetett információt.” 

A narráció – bármely felhasználási területre készüljön is – olyan vizuális tartalmakat ír 

le objektív és tömör stílusban, melyek ismerete elengedhetetlen a mű (film, színdarab, 

sportesemény stb.) követéséhez, teljes megértéséhez. A narrációt – eltérő technikai 

megoldások segítségével – az audionarrátor a film, színházi előadás stb. dialógusainak 

szünetében mikrofonba mondja, amit a látássérült felhasználó fülhallgatón keresztül hall. 

A megfelelő narráció elkészítése időigényes, összetett folyamat. Az audionarrátor számos 

alkalommal néz meg egy filmet, vagy színdarabot, mire a narráció pontos szövege 

összeáll. Ray és Petré (2011) szerint a legnagyobb kihívás azt eldönteni, hogy a narrátor 

mit ne írjon le hallgatóságának. Snyder (2005) azt is megemlíti, hogy a közvélekedéssel 

ellentétben az audionarráció nem csupán a látássérült, hanem bizonyos esetekben a látó 

emberek számára is hasznos lehet. Példaként említi, hogy az audionarrációnak 

köszönhetően tévénézés közben akkor sem maradunk le a történésekről, ha ki kell 

mennünk a konyhába, hiszen a narrációt ott is halljuk. 

A televízió és filmipar által használt speciális technikai háttér ismertetésére 

tanulmányunk nem tér ki, ugyanakkor fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy hazai jó 



gyakorlatok már e téren is fellelhetőek: a „Szól a Szív…” Alapítvány – a Nemzeti 

Együttműködési Alap támogatásával – számos magyar film, köztük a Pál utcai fiúk, A 

kőszívű ember fiai, vagy az Egri Csillagok narrációját készítette el, és teszi – regisztrációt 

követően – bárki számára elérhetővé a www.mandateka.hu oldalon. A Kút c. magyar film 

DVD változata ez év szeptemberétől megvásárolható. A DVD egy hangsávon a film 

audionarrációját és előnarrációt is tartalmaz, melyeket az AKKU – Az Akadálymentes és 

Korlátlan Kultúráért Egyesület – készített. Szintén az AKKU, valamint a Harman 

Magyarország összefogásának eredményeképpen a 2017-2018-as évadban hat 

akadálymentes (narrált/feliratos) filmvetítés várja a mozibarátokat. 

 

Az audionarráció rövid nemzetközi története 

Az audionarráció alapjait Gregory Frazier, a San Francisco State University végzős 

hallgatója – későbbi professzora és az Audiovision Institute egyik megalapítója – fektette 

le 1974-ben írt „A vakok és a televízió” c. diplomamunkájában. Margaret és Cody 

Pfanstiehl, a Metropolitan Washington Ear munkatársai, együttműködésben a Washington 

DC-beli Arena Stage-dzsel valósították meg 1981-ben az első narrált színdarabot. Az 

Audiodescription Coalition (ADC) 2006-os megalakulását követően állította össze az 

audionarráció standardjait, valamint az audionarrátorok viselkedési kódexét, amelynek 

legfőbb célja volt az Egyesült Államokban egységesíteni az audionarráció alapelveit és 

készítésének szabályait.  

Európában az Organización Nacional de Ciegos Espanoles (Spanyol Vakok Nemzeti 

Szervezete) volt az audionarráció úttörője 1987-ben a Sonocine (későbbi nevén Audesc) 

rendszerrel. 1989-ben Németországban a Münchner Filmbeschreibergruppe német, majd 

ugyanazon évben a Cannes-i Filmfesztiválon – a Valentin Haüy Francia Vakok Szövetsége 

támogatásával – francia nyelven is bemutattak audionarrált filmet. Az audionarráció 

ismertsége és elismertsége Európa-szerte mind a szolgáltatási szektorban, mind a 

tudomány berkeiben egyre jelentősebb, egységességről azonban sem a definíciók vagy 

az audionarrátorok képzése, sem a szolgáltatás hozzáférhetősége tekintetében sem 

beszélhetünk (Reviers, 2012). 

Az audionarráció térhódítása igen eltérő ütemben zajlik a világ különböző részein. 

Egyes országok, köztük az Egyesült Királyság, Németország, Dél-Korea, vagy Kanada 

napjainkra már a televíziós közvetítések audionarrált változatát is elérhetővé teszik (Ray 

& Petré, 2011). 

 

Audionarráció Magyarországon 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Közhasznú Kft. (jogelődje a 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, FSZK) 1998 óta szervez 

alkalomszerűen akadálymentes színházi előadásokat és filmvetítéseket. Az első 

programokon jelnyelvi tolmácsolás állt a közönség rendelkezésére, illetve a helyszín 

minden esetben kerekesszékes látogatók számára is megközelíthető, bejárható volt. A 

későbbi előadásokon jelent meg kísérleti jelleggel, akkor még nem szakképzett 

személyek segítségével, az audionarráció. Az első képzés egy civil szervezet, a 90 Decibel 

szervezésében valósult meg. A négynapos képzést az immár majd húszéves múlttal 

http://www.mandateka.hu/


rendelkező, angol VocalEyes az audionarráció terén jártas szakemberei tartották, főként 

színházi szakemberek részvételével. Az első, felnőttképzési programként akkreditált 

audionarrátor képzés az FSZK és a Színház és Filmművészeti Egyetem 

együttműködésének eredményeképpen valósult meg, melyen 14 szakember szerzett 

audionarrátor végzettséget. A szolgáltatás hazai elterjesztéséhez nagyban hozzájárult a 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 2013-ban végzett felmérése, amelynek összefoglaló 

jelentésében a megkérdezett látássérült személyek részéről az audionarráció iránti 

egyértelmű igény fogalmazódott meg (az audionarráció hazai megjelenésével és eddigi 

történetével kapcsolatos tudnivalók megosztásáért köszönetünket fejezzük ki az FSZK 

munkatársainak). A képzett audionarrátorok főként civil szervezetek – egyebek között a 

korábban már említett AKKU, a 90 Decibel, valamint a Tandem Csoport – a 

fogyatékossággal élőkkel az akadálymentes kultúráért – keretében végzik munkájukat. A 

képzett audionarrátorok elérhetősége megtalálható az FSZK adatbázisában. Az 

audionarráció terjedésével ugyanakkor mára bevett gyakorlatnak mondható, hogy a 

különböző – főként színházi – műsorfüzetekben a narrált előadásokra AN, míg a jelnyelvi 

tolmácsolással kísért programokra JT jelzéssel hívják fel a figyelmet. 

 

Törvényi szabályozás 

A fogyatékos személyek akadálytalan kultúrafogyasztáshoz való jogát mind a nemzetközi, 

mind a hazai jogi szabályozás elismeri és igyekszik azt előmozdítani. A 2007. évi XCII. 

törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 30. cikkének értelmében „A részes államok elismerik 

a fogyatékossággal élő személyek azon jogát, hogy másokkal azonos alapon vegyenek 

részt a kulturális életben, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak 

biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő személyek: 

 hozzáférhető formában jussanak hozzá a kulturális anyagokhoz; 

 hozzáférhető formában jussanak hozzá a televízió műsoraihoz, filmekhez, 

színházhoz és más kulturális tevékenységekhez; 

 hozzáférjenek a kulturális előadások vagy szolgáltatások helyszínéhez, 

mint például a színházhoz, múzeumhoz, mozihoz, könyvtárhoz és utazási 

irodához, továbbá lehetőség szerint hozzáférjenek az emlékművekhez és 

a jelentősebb nemzeti kulturális helyszínekhez.” 

Az Egyezmény mellett ugyanakkor Magyarország Alaptörvénye, valamint az európai és 

a hazai fogyatékosságügyi stratégia is szót emel az egyenlő esélyű kultúrafogyasztás 

fontossága mellett. Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

„A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és 

más közösségi célú létesítmények látogatását.” (18. § (1) pont) 

 

A vizsgálat háttere 

Az audionarráció olyan szolgáltatás, amely megkönnyíti a különböző információkhoz 

való hozzájutást látássérült személyek számára. Vizsgálatunk, amelyet a Gyengénlátók 

Általános Iskolája negyedik-nyolcadik osztályos, ép értelmű tanulóinak körében 



végeztünk, legfőbb célja az érintettek, azaz a látássérült fogyasztók tapasztalatain 

keresztül megmutatni az audionarráció gyakorlati hasznosságát. 

A Gyengénlátók Általános Iskolája a közoktatás rendszerébe tartozó országos felvételi 

körzetű gyógypedagógiai nevelés-oktatási intézmény, tanköteles korú ép értelmű, 

valamint tanulásban akadályozott gyengénlátó és aliglátó gyermekek részére. Az 

intézmény munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak a szabadidő hasznos eltöltésére, és a 

gyermekekben az arra való igény kialakítására. A szabadidős tevékenységek 

szervezéséért túlnyomó részben felelős nevelőtanárok szakmai szempontokat, valamint a 

korosztály és a csoport igényeit szem előtt tartva tervezik meg a színes, szórakoztató 

programokat. A 2017-2018-as tanév kezdetén a kollégista tanulók az teljes tanulói létszám 

40%-át tették ki. E gyermekek hétvégenként, sokan közülük pedig csak kéthetente 

utaznak haza a családjukhoz. Sokan hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű családok gyermekei, akik a családjukkal töltött minimális időben, valamint rossz 

anyagi körülményeik okán sem jutnak el kulturális programokra. A Pesti Magyar Színház 

és az iskola együttműködésének célja a színház megismertetése és a színházlátogatás 

kedveltségének kialakítása olyan közegben, ahol a gyermekek látássérülése mind ezt nem 

akadályozza. 

Minden színházlátogatást előkészítő és feldolgozó programelem kísér. A látogatásra 

történő felkészülés az előnarráció meghallgatásával kezdődik, amely röviden ismerteti a 

darabot, bemutatja a szereplők külsejét és jellemét, ezzel is segítve a későbbi megértést. 

Az előadás előtt lehetőség szerint sor kerül színpadbejárásra, a díszletek, kellékek, 

jelmezek megismerésére, ami nagyban megkönnyíti a narrációban szereplő, gyakran – a 

dialógusok közötti szünetek rövidsége okán – tömör utalások megértését. Az előzetesen 

a helyszínekről, a kellékekről, jelmezekről alkotott kép hozzájárul a cselekmény 

megértéséhez; akkor is „látható” marad, amikor a gyermekek valójában nem látják, tehát 

számukra „láthatatlan”. A darabot megelőzően a tanulók találkoznak a szereplőkkel, akik 

mesélnek az általuk színpadra vitt karakterről – eközben megismerik és szokják a 

hangjukat, így a darab nézésekor könnyebben rájönnek, hogy éppen ki beszél a 

színpadon. Az előadás előtt a kísérő pedagógusok és az audionarrátor kiosztják és 

beállítják a narráció hallgatásához szükséges „okos” eszközt, és megtanítják a készülék 

alapszintű használatát (pl. hangerő állítása), aminek önálló kezelésére az előadás közben 

szükség lehet. A színházlátogatás tehát nem csupán a darab megnézését jelenti; olyan 

akadálymentes programelemek sorozata, melyek összessége adja a színházi élményt. 

Érdemes megjegyezni, hogy a látássérült személyek színházlátogatásának ez világszerte 

bevett gyakorlata. Whitfield és Fels (2013) hangsúlyozzák, hogy a látássérült személyek 

speciális szükségleteinek maradéktalan kielégítése – az akadálymentes hozzáférés 

alapvető követelményének teljesülésén túl – a színházi produkció megvalósulásában részt 

vevők (rendező, színészek, technikusok, audionarrátor stb.) közös, kreatív munkájának 

eredménye.  

Az itt ismertetett projekt keretében a színházlátogatást követően színház-pedagógiai 

feldolgozó foglalkozásra kerül sor, amelyet az iskolában tart a színház drámapedagógusa, 

a színház társadalmi felelősségvállalási referense, egyben audionarrátora, valamint a látott 

darabban szereplő néhány színész. Ezeken a foglalkozásokon a darabot megtekintő 

csoport vesz részt. Színházi elemekkel tűzdelt szituációs játékok során, mozgással, 



körülírással, élőkép megformálással elevenítik fel a darabot; összegyűjtik a szereplők 

külső-belső tulajdonságait, értékelik azokat, különbséget téve helyes és helytelen között. 

A feldolgozó foglalkozás keretében lehetőség nyílik beszélgetésre, közös éneklésre, 

játékra. 

 

 

Módszer 

 

Minthogy az audionarráció hazánkban még nem elterjedt, magyarnyelvű szakirodalma 

csekély számban létezik, úttörő kutatásunk kérdések hosszú sorára kívánt választ találni 

– ezek közül az alábbiakat emeljük ki: 

1. Szükségesnek és hasznosnak ítélik az audionarrációt a jó látási funkcióval 

rendelkező tanulók? 

2. Jó látási funkcióval rendelkező tanulók esetében milyen többletinformációval 

szolgál az audionarráció? 

3. A színdarab élvezetét mely vonatkozásokban könnyítik meg az előkészítő 

programelemek? 

4. Jellemzően rendelkeznek a látássérült tanulók saját okostelefonnal? 

5. A vizsgált gyermekek családjában a közös szabadidős tevékenységek között 

helyet kap a színházlátogatás? 

6. Vonzó szabadidős program a látássérült tanulók számára a színházlátogatás? 

A vizsgálat során mérőeszközként egy, 23 zárt és nyitott itemeket egyaránt tartalmazó 

kérdőívet használtunk. A kitöltést megelőzően a tanulók elsődleges gondviselőjének 

beleegyező nyilatkozatát kértük, így a 4-8. osztályba járó 50 tanuló közül 41 visszaérkezett 

igenlő nyilatkozat alapján készült az adatgyűjtés. A kitöltésben a nevelőtanárok voltak 

segítségünkre, akik jelezték, hogy a diákok, látásuknak megfelelően, milyen 

formátumban (nagybetűs síkírás/elektronikus változat, testreszabott kontraszttal stb.) 

igénylik a kérdőívet, majd a délutáni idősávban osztályukban megszervezték a kitöltést. 

A kérdőívet 41 tanuló töltötte ki, mindannyian 9-15 év közöttiek. A darabok 

megtekintésére életkor, osztályfok szerint kaptak lehetőséget a gyerekek. Az előadások 

időpontjai miatt nem minden előadáson vett részt a teljes osztály. A kollégista gyerekek 

hazautazása miatt a pénteken játszott darabokat csak a budapesti diákok tudták 

megnézni. Az egyéb hétköznapra eső időpontok nem okoztak ilyen nehézséget. Ennek 

tükrében elmondható, hogy a Rumini című darabot 9-ből 9 fő 4. osztályos, majd egy 

másik alkalommal 13-ból 12 fő 5. osztályos látta, mivel egy fő nem kívánt részt venni a 

programon. Az Égig érő fű előadáson 13-ból 10 fő 6. osztályos és 14-ből 12 fő 7. osztályos 

vett részt. Ebben az esetben 4 fő hazautazás miatt nem tudott elmenni az előadásra, 1 fő 

betegség miatt kénytelen volt lemondani a részvételét. A Rév Fülöp darabot 13-ból 7 fő 8. 

osztályos nézte meg, valamint csatlakozott 2 fő 6. osztályos tanuló, akik az Égig érő fű 

előadáson is jártak. Ebben az esetben szintén a hazautazás miatt maradtak öten ki a 

színházlátogatásból. (Az osztályok teljes létszáma az iskola hivatalos osztálynévsora adatai 

alapján került feldolgozásra.) 



A kiválasztott darabok mind a gyerekek életkorának, mind érdeklődésüknek 

megfeleltek; a színház audionarrátora és az iskola programot szervező pedagógusa 

előzetesen egyeztették, hogy melyik darab melyik osztályfok tanulói számára lenne a 

legmegfelelőbb. 

 

 

Eredmények 

 

Az intézmény tanulóinak látásteljesítménye igen eltérő. A válaszadók közül heten 

aliglátók, 31 tanuló gyengénlátó, míg hárman nyilatkoztak úgy, hogy nem látássérültek. 

Ez utóbbi válasz – a hibás válaszadás lehetőségén túl – azért lehetséges, mert az intézmény 

a törvény megszabta keretek között felvehet nem látássérült SNI tanulókat is, akik 

általában látássérült tanulók testvérei. 

A tanulók többsége (77%) úgy ítélte meg, hogy jól látta az eseményeket, mégis hallgatta 

a narrációt. 10%-uk nyilatkozott úgy, hogy nem mindent látott jól, így segítség volt 

számára a narráció, 8% mondta azt, hogy nem igazán látta a színpadi történéseket, így 

szüksége volt a narrációra, és csupán 5% volt, aki nem érezte szükségesnek, így nem is 

hallgatta azt. A szöveges válaszok azt mutatják, hogy a narráció segítségével a gyerekek 

könnyebben átlátták a színpadot; a hallottakat követve figyelmüket gyorsabban 

irányították a színpad megfelelő részére. A narráció kiegészítette a látottakat, volt idő 

megnézni azt, amire a narrátor felhívta a figyelmet, így lett teljesen kerek az egész előadás. 

A tanulók örültek annak is, hogy kiegészítő, szöveges információt kaptak olyan 

részletekről – például testtartás, arckifejezés – amit még az igazán jó látási funkciókkal 

rendelkező gyengénlátó személy sem feltétlenül lát meg.  

A látogatást megelőzően meghallgatott előnarrációt – amelyet az audionarrátor állít 

össze – csupán egyetlen válaszadó ítélte feleslegesnek. A legtöbben azt emelték ki, hogy 

segítette a darab megértését, hiszen hasznos információkat közölt, melyre később 

visszaemlékeztek. A színpadbejárás célja a darab megértésének, a történet kontextusba 

helyezésének megkönnyítése. A tanulók csupán két kivétellel azt válaszolták, hogy 

hasznosnak ítélték ezt a programelemet. A válaszokból idézve: „Könnyebb volt megérteni 

a darabot.” „Jobban megismertem a történet helyszínét.” „El tudtam képzelni, hol 

játszódik a történet.” „Mert megtudtam, milyen felszerelések vannak a színházban.” 

Figyelemre méltó volt az alábbi válasz: „Jó volt olyasmit átélni, amire más nézőknek 

nincsen lehetősége”. Szintén a gördülékeny megértést segíti a színészekkel történő 

előzetes találkozás, hiszen így a hangjuk már ismerősen cseng a látássérült nézőknek a 

darab közben. Bár ezt is többen megemlítették, a találkozásban a legtöbbeket mégis az 

fogta meg, hogy színészekkel ismerkedhetnek meg. 

Színházlátogatási szokásaikról kérdezve a tanulókat megtudtuk, hogy a 41 válaszadó 

közül heten még nem jártak korábban színházban, tíz tanuló csupán az iskolával járt már 

korábban, családjával még nem, és csak három fő nyilatkozott úgy, hogy családjával 

évente legalább egy alkalommal megfordul színházban. A szöveges válaszok a 

színházlátogatás iránti szinte egyöntetű lelkesedést tükröznek: egy tanuló válaszolt úgy, 



hogy nem tetszett neki, mert „a mozi jobb”, egy tanuló pedig a meglehetősen semleges 

„egész jó volt” választ adta. 

Kiemelten fontos eredmény, hogy a 41 tanuló egyike sem rendelkezett az 

audionarráció hallgatásához szükséges „okos” eszközzel, holott annak szerepe nem 

csupán az akadálymentes kultúrafogyasztás területén kiemelkedő. 

 

 

Következtetések 

 

A technika nagyjából az utóbbi két évtizedben tapasztalt rohamos fejlődésének 

köszönhetően a látássérült emberek számára hihetetlenül könnyebbé vált az 

információkhoz, a tudáshoz való hozzáférés. Az Apple „okos” termékei választható 

alapfunkcióként tartalmazzák a képernyőolvasás lehetőségét, és a látássérültek számára 

testreszabott kézmozdulatokkal az érintőképernyő is akadálymentesen használható. Az 

okoseszközök fejlesztésekor szempont, hogy azok a felhasználók minél szélesebb 

rétegét, így a fogyatékos embereket is kiszolgálják. A segédeszközöket helyettesítő 

alkalmazások legnagyobb számban az Apple termékein elérhetőek, közöttük 

megtalálható egyebek mellett színfelismerő alkalmazás (pl. Color ID Free), kifejezetten a 

látássérült személyek tájékozódását, közlekedését segítő GPS (pl. BlindSquare), vagy a 

nagyobb szöveges állományok (pl. digitalizált könyvek) olvasására szolgáló alkalmazás 

(Voicedream). Az MBraille alkalmazás segítségével a telefon érintőképernyője Braille 

jegyzetelés funkcióra vált át, ami jócskán gyorsítja a gépelés sebességét. Egyetlen 

okostelefon tehát számos olyan segédeszköz megvásárlását váltja ki, melyeket a legtöbb 

látássérült személy azok magas ára miatt nem tud beszerezni. Egy okos telefonra 

sokoldalú segédeszközként tekinthetünk, ami a vak, aliglátó és gyengénlátó fiatalok 

mindennapjait is megkönnyíthetné. Bár a látássérült felnőttek körében egyre elterjedtebb 

e készülékek használata, fontos lenne, hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekei is 

hozzáférhessenek azokhoz. Amint azt a narrált színház példája is mutatja, a modern 

megoldások valóban „új világokat nyitnak meg” a látássérült emberek előtt. 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy – bár örvendetes az audionarráció megjelenése 

hazánkban –, hozzáférhetősége nagyon korlátozott, s különösen hátrányos helyzetben 

vannak a vidéken élő látássérült személyek. Kívánatos továbbá, hogy – amint a 

nemzetközi kitekintésben láthattuk – hazánkban is megkezdődjön a nézők – a színházhoz 

viszonyítva – szélesebb rétegei számára elérhető televíziós műsorok és a mozifilmek 

audionarrációval történő ellátása. 
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ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR  

GYÓGYPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT   

 

Dráma és színház a szociális integrációban (3 félév) 

 

A továbbképzés célcsoportja a gyermek- és ifjúságvédelemben, a fogyatékosság 

ügyben, valamint a köznevelésben, szakképzésben működő segítők és pedagógusok 

köre, akik a dráma és a színház eszköztárát a szociális integrációban és inklúzióban 

kívánják alkalmazni. A továbbképzést sikeresen elvégzők dráma- és színházanimátor 

szakképesítést szereznek, amelynek birtokában alkalmassá válnak drámapedagógusi 

feladatok, programok és projektek megvalósítására az együttnevelés és a szociális 

integráció színterein is.  

Szükséges előképzettség: legalább BA szinten megszerzett oklevél az alábbi képzési 

területekhez tartozó alapképzési szakok bármelyikén: társadalomtudományok, 

pedagógusképzés (legalább BA-szintű óvodapedagógus), bölcsészettudományok vagy 

művészetközvetítés. A felvétel további feltétele a módszerdemonstrációs napon való 

részvétel és a motivációs beszélgetésen való megfelelés. 

A képzés önköltsége: 150.000 Ft/félév 

Jelentkezési határidő: 2018. július 10.  

További információ: https://goo.gl/kyP12t  

  

https://goo.gl/qyqPFB
https://goo.gl/va8mmT
https://goo.gl/hvXz6N
http://www.jostrans.org/issue26/art_reviers.php.Letöltve
https://goo.gl/iCKKPv
https://goo.gl/iu5PsQ
https://goo.gl/SG1GPu
https://goo.gl/a521Xh
https://goo.gl/TnD8nV
https://goo.gl/kyP12t

