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Bevezetés
Felnőttképzéssel foglalkozó kutatókkal és oktatókkal közösen hoztuk létre és működtetjük
A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület nevű civil szervezetet Magyarorsz|gon. A szervezet
megalapít|sakor többek között az al|bbi célok megvalósít|s|t tűztük ki magunk elé:
 a felnőttképzés elméletének és módszertan|nak fejlesztése;
 a felnőttképzés új tudom|nyos eredményeinek közzététele;
 a felnőttképzési intézmények közötti kapcsolattart|s és együttműködés erősítése.
Elkezdtük megvalósítani alapszab|lyunkban kitűzött céljainkat, így a dolgok rendje és
módja szerint egyre ismertebbek lettünk, egyre többen tudt|k meg a környezetünkben, hogy
az oktat|s területén dolgozunk, és civil szervezetet működtetünk. Hamarosan mi is megtapasztaltuk azt a helyzetet, amellyel m|s civil szervezetek is szembesülnek, hogy az eredetileg
kitűzött, szűkebb tudom|nyos céljainkhoz képest sz|mosan keresnek bennünket m|s jellegű
oktat|si inform|ciót és tan|csad|st kérve, mondv|n, mi vagyunk a szakemberek, mi biztosan
tudunk segíteni. Így történt, hogy éveken keresztül foglalkoztunk egyesületünk egyik t|mogatój|nak tanul|si nehézségekkel küzdő gyermeke, D|vid esetével. A csal|d krízis- helyzetekben
többször is hozz|nk fordult segítségért, tan|csért, így fokozatosan szembesültünk a fogyatékkal élő csal|dtagot nevelő szülők nehézségeivel, de saj|t szakmai hi|nyoss|gainkkal is. Elhat|roztuk, hogy minden nagy szakmai konferenci|nkon elhangzanak olyan előad|sok is, amelyek
a fogyatékkal élő emberek oktat|s|val, inform|cióhoz jut|s|val kapcsolatosak.
A tov|bbiakban a fogyatékkal élők integr|ciój|t segítő tan|csad|s kérdéseivel foglalkozunk bemutatva saj|t civil szervezetünk hazai tapasztalatait.
Kulcsszavak:
tanul|si nehézségek, fogyatékkal élők t|jékoztat|sa, integr|ció, tan|csad|s, t|jékoztat|s, m|sodik esély a tanul|sra, visszacsatol|s

159/220

A felnőttek oktat|si tan|csad|s|nak típusai
Az oktat|si tan|csad|s felnőtteknek (educational guidance for adults) szakkifejezés
azoknak a tevékenységeknek a széles sk|l|j|t foglalja mag|ba, amelyek célja, hogy v|ltoz|sokat
idézzenek elő egyrészt a tanuló felnőttek tanul|ssal kapcsolatos, személyes döntéshozatal|ban,
saj|t életük megform|l|s|ban, m|srészt az oktat|si és |tképző intézmények és ügynökségek
körében, azzal a céllal, hogy hatékony v|laszt tudjanak adni a felnőtt tanulók igényeire, követelményeire.
Az oktat|si tan|csadó tevékenység különböző részterületeit az al|bbiak szerint tipiz|lhatjuk23:
Tájékoztatás. Inform|ciónyújt|s a felnőttek tanul|si, s ehhez kapcsolódó t|mogat|si lehetőségeiről anélkül, hogy az egyes v|laszt|sok előnyeit megbeszélnénk a felnőtt tanulóval. Természetesen a legtöbb megjelentetett oktat|si inform|ció rekl|moz|si sz|ndékkal készül, így a
„tiszta” inform|cióad|s ritka.
Ajánlás. Az érdeklődők segítése az inform|ció feldolgoz|s|ban és a legmegfelelőbb v|laszt|sban. A hatékony aj|nló munka feltétele, hogy az érintettek tiszt|ban legyenek saj|t oktat|si
szükségleteikkel.
Tanácsadás. Az érdeklődőket segíteni kell saj|t tanul|si szükségleteik felfedezésében, tiszt|z|s|ban, megértésében, illetve segíteni kell különböző módon megoldani azokat. A tan|csad|st kérők gyakran nem ismerik fel saj|t oktat|si igényeiket, ezért a tan|csad|s nagy valószínűséggel a személyes tal|lkoz|sok sorozat|t igényli.
Felmérés. Az érdeklődők form|lis vagy inform|lis segítése, hogy adekv|t ismereteket kapjanak személyes tanul|si és szakmai fejlettségükről, azzal a céllal, hogy képessé v|ljanak döntéseket hozni személyes tanul|si lehetőségeikről.
Felkészítés. Az érdeklődők t|mogat|sa együttműködésben az ügynökségekkel, hogy gondoskodjanak sz|mukra az oktat|si vagy |tképzési lehetőségekről, illetve egyéni kérésre történő
tanfolyamok indít|s|ról. A felkészítés jelenthet egyszerű tan|csad|st, péld|ul hogyan kell kitölteni egy jelentkezési lapot, vagy a t|rgyal|s módszerére vonatkozó tan|csad|st, ha a tanulók a tanfolyam tartalm|ban vagy szervezeti kereteiben módosít|st szeretnének. A felkészítés
jelentheti még a „Bevezető” és a „Képességfejlesztő” tanfolyamok indít|s|t, amelyek csoportos
tan|csad|st és a tanul|si készségek tanít|s|t kín|lhatj|k.
Közbenjárás. Közvetlen t|rgyal|s az intézményekkel, ügynökségekkel azon személyek és
csoportok nevében, amelyeknek nehézséget jelent a képzésbe való bekapcsolód|s vagy a tanul|s üteme (pl. kivételes felvétel elintézése vagy a csoportbeoszt|s módosít|s|nak kérése).
Visszacsatolás. Az inform|ciók összegyűjtése és összevetése alkalmass|guk, alkalmazhatós|guk szerint, a szükségletek felmérése, a képzési lehetőségek szervezőinek ösztönzése, hogy a
visszajelzéseknek megfelelően fejlesszék kín|latukat. A visszacsatol|s előidézhet péld|ul v|ltoztat|st a képzésre vonatkozó inform|ciós anyagokban, a képzések időbeoszt|s|ban vagy
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tartalm|ban. Új képzésfajt|k elindít|s|t, vagy egyes tanfolyamok működési módj|nak v|ltoztat|s|t eredményezheti, azzal a céllal, hogy jobban alkalmazkodjanak a felnőttek igényeihez.
Munk|nk sor|n a fenti tan|csad|s-típusok közül t|jékoztat|st, aj|nl|st és tan|csad|st
végeztünk. Tevékenységünk egyrészt fogyatékkal élő fiatalt gondozó csal|d egyéni tan|csad|sa form|j|ban valósult meg, m|srészt egyesületi munk|nkba beépítettük a fogyatékkal élők
integr|ciój|t, illetve az ilyen kérdésekkel foglalkozó kutat|sok megismertetését a szélesebb
közönséggel.
Egyesületünk tan|csadó és t|jékoztató munk|ja a fogyatékkal élők segítése érdekében
Egyéni tan|csad|s és problémamegold|s – D|vid esete
Egyesületünk egyik t|mogatója és külső tagja örökbe fogadott egy születése ut|n azonnal |llami gondoz|sba került kisgyermeket. A csal|d fokozatosan szembesült a gyermek különböző területen megnyilv|nuló fogyatékoss|gaival, ezért komoly erőfeszítéseket tett azok
csökkentése, „gyógyít|sa” érdekében. Valamennyi erőfeszítésüket figyelemmel kísértük, és
tan|csad|ssal prób|ltunk segíteni a csal|dot.
Az al|bbi területeken volt szüksége D|vid szüleinek tan|csad|sra, t|jékoztat|sra:
1) szoci|lis rehabilit|ció – örökbefogad|s
2) egészségügyi rehabilit|ció – asztma/allergia kezelése
3) ment|lis rehabilit|ció – diszlexia, diszgr|fia
4) oktat|si rehabilit|ció – iskolav|laszt|s, iskolakeresés – tanul|si nehézség, vagy értelmi
fogyatékoss|g
5) érzelmi rehabilit|ció - „Miért sötétebb a bőröm színe, mint az oszt|lyt|rsaimé? Ki vagyok én? Kik voltak a szüleim?”
D|vid esetéhez kapcsolódó önkéntes, nem-professzion|lis tan|csadó, t|jékoztató munk|nk sor|n az al|bbiakat tapasztaltuk:
 A csal|dok nagyon magukra vannak hagyva a „hat|reseten mozgó” gyermekeik
problém|inak megold|s|ban.
 A fogyatékkal élő csal|dtag problém|ira adandó v|laszok feldolgozotts|ga (könyvek, tan|csadók, CD, video, esetleír|sok megold|sokkal) igen szegényes.
 A professzion|lis intézményh|lózat és a tan|csadó h|lózat is fejlesztést igényel a
csal|dok nagyobb t|mogat|sa érdekében.
 A „hat|resetek” területén még komolyabb tudom|nyos erőfeszítésekre van szüksége a tanul|si nehézségek és a fogyatékoss|g meg|llapít|sa területén.
 Szükséges lenne folytatni és kibővíteni a „m|sodik esély programokat.”24
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T|jékoztat|s és inform|cióhoz való hozz|férés segítése
A fogyatékkal élők t|jékoztat|sa területén a felnőttképzés aktu|lis kérdéseiről évente
megrendezett szakmai konferenci|inkon tudunk a legtöbbet tenni. Ezeken a két napos, orsz|gos konferenci|kon |tlagosan 100 magyar szakember vesz részt, de rendszeresen hívunk külföldi kollég|kat is25. Az elmúlt két évben több előadót is felkértünk, hogy adjon t|jékoztat|st a
fogyatékkal élő emberekkel kapcsolatos kutat|siról, illetve integr|ciójukkal kapcsolatban.
2005-ben Felnőttképzés és demokr|cia – képezhetőség, felnőttkori ismeretbővítés címmel rendezett II felnőttképzési konferenci|nkon az al|bbi előad|sok hangzottak el:
 Mozg|skorl|tozottak a felnőttoktat|sban és a közművelődésben. Esély az egyenlőségre?
Előadó: Mazzag Éva, egyetemi tan|rsegéd, PTE
 Fogyatékoss|ggal élő emberek egész életen |t tartó tanul|sa – az OBZOR cseh civil szervezet péld|ja Előadó: Eva Vosahlova, Liberec, Cseh Közt|rsas|g,
2006-ban Felnőttképzés, Felnőttkori tanul|s és fejlődés címmel tartott III. orsz|gos felnőttképzési konferenci|nkon pedig a Webes alkalmaz|sok akad|lymentesítése címen tartott
VIGH György, informatikai ügyfélmenedzser, (Magyar Posta Zrt.) előad|st.
Jelenleg a honlapunk – www.feflearning.hu akad|lymentesítésén dolgozunk, hogy
gyengén l|tók sz|m|ra is elérhetők legyenek a felnőttképzés fejlesztésével kapcsolatos szakmai ír|sok.
Összegzés
Az FFE szakmai munk|j|ban törekszik arra, hogy érvényesítse az ENSZ fogyatékkal élő
emberekkel kapcsolatos egyezményében26, valamint az Európai Unió EQUAL programj|hoz
kapcsolódó magyar Egyenlő esélyek programban megfogalmazott célokat a fogyatékkal élők
integr|ciója és t|mogat|sa vonatkoz|s|ban.
Eddigi tapasztalataink szerint egyesületünket is keresik ilyen ügyekkel, így nem túlz|s
az |ltal|nosít|sunk, hogy a nem fogyatékos szakterületre specializ|lódott szervezeteknek is
jelentős a tan|csadó szerepe. Hiszen a bajban lévő, nehézségekkel küzdő csal|dok gyakran
ahhoz a civil szervezethez fordulnak, amelyiket legjobban ismernek, amelynek vezetőivel, tagjaival közvetlen bar|ti kapcsolatuk van.
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Szembesültünk a feladattal és v|llaljuk is, hogy a fogyatékos területen szükséges tan|csad|sban, de különösen a t|jékoztat|sban részt kell vennünk. Tapasztalataink alapj|n a
t|jékoztató munk|nknak:
egyénre szabottnak,
csal|dra épülőnek,
integr|ltnak,
folyamatosnak,
sok-szereplősnek (nem csak a specializ|lt szervezetekre, hanem az egész szektorra
épülőnek), és
 természetes alapokon működőnek kell lennie, ugyanis a bizalom miatt a közvetlen emberi kapcsolatok nagyon fontosak.






Úgy gondoljuk, hogy a civil szervezeteknek felkészültnek kell lenniük a fogyatékkal élők
segítését célzó t|jékoztató és tan|csadó munk|ra. Eddigi tapasztalataink alapj|n folytatni
sz|ndékozunk ilyen ir|nyú t|jékoztató munk|nkat. Összegyűjtjük, és nyilv|noss| tesszük
mindazokat a tapasztalatainkat, amelyek alkalmasak lesznek arra, hogy ak|r a professzion|lis
segítő szervezetek, ak|r a nem professzion|lis civil szervezetek bővíteni tudj|k t|jékoztató,
tan|csadó tevékenységüket.
***
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