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Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallgató Önkormányzatának 

Esélyegyenlőségi referenseként a tisztségemben eddig eltöltött idő alatt (2015. április 21. 

óta) többször is előfordult már, hogy megkerestek azzal kapcsolatban, hogy tartsunk 

érzékenyítő tréninget. Lehetőségünk volt részt venni a Lágymányosi Eötvös Napokon 

(LEN), az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT), és a 

Vezér úti kollégium programján is.  

Nem olyan régen kaptunk egy újabb felkérést az ELTE Hallgatói Önkormányzatától, 

hogy a tanár szakos ELTE-s hallgatóknak is tarthatnánk egy érzékenyítő foglalkozással 

megspékelt délutánt. Ennek a hátterében egy érzékenyítő előadáson, érzékenyítő 

programon való részvétel áll, amelyen a tanár szakos hallgatóknak részt kell venniük 

képzésük során. Így felmerült a lehetőség, hogy a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Hallgatói Önkormányzata tarthatna egy gyakorlatias társadalmi szemléletformáló 

délutánt. Nagyon nagy örömmel fogadtuk el a lehetőséget. Talán ez volt az eddigi legna-

gyobb feladat. 30 emberre kellett megszervezni egy komplett programot, amelyben segít-

ségemre volt az Esélyegyenlőségi Bizottság, amely a Hallgatói Önkormányzat egyik, hall-

gatókból álló operatív bizottsága, és természetesen a Hallgatói Önkormányzat tagjai is.  

Ennek a délutánnak az volt a célja, hogy segítséget nyújtsunk a tanári képzésben 

résztvevő hallgatóknak közelebb kerülni a fogyatékosság témaköréhez, és megalapozzuk 

későbbi tapasztalataikat. Ezek mellett saját célt is tűztem ki, melynek lényege az 

elfogadáson és a megismerésen kívül a gyakorlatban való felismerés és 

problémamegoldás segítése volt. Úgy gondolom, minden pedagógusnak fontos tudnia, 

hogy nem minden gyermek egyforma, és azzal, hogy valamit sokszor gyakoroltatunk, 

még tízszer leíratunk valamit velük, vagy több házi feladatot adunk, nem biztos, hogy 

hozzásegítjük a gyermekeket az eredményesebb, motiváltabb tanuláshoz. Így az 

érzékenyítés programtervét kiegészítettük az ismeretek átadására fókuszáló elemekkel is.  

A program hat állomásból állt. Igyekeztünk eszközeinkhez mérten a legtöbb 

fogyatékossági kategória jellemzőinek játékos formában való bemutatására törekedni. 

Körforgásszerűen minden csapat eljutott minden állomásra.  

Az első állomáson egy közös beszélgetésen vehettek részt a csapatok, amelyet egy 

diszlexia esetén megjelenő tüneteket felsorakoztató szöveg megértésével kezdtek. Ezt 

közösen kellett megfejteniük. Ezután bemutattunk bizonyos szituációkat, amelyek a 

leendő pedagógiai munkájuk során felmerülhetnek (például egy gyermek magatartása 

folyamatosan rosszabbodik, nem figyel bizonyos órákon, és zavarja osztálytársait is. Mit 

lehet ilyenkor tenni? Mik lehetnek az első lépések?), és ezek jó megoldási lehetőségeiről 

beszélgettünk, illetve segítettünk abban, hogy hogyan is zajlik a szakértői tevékenység, 

ha például észreveszik egy gyermeken, hogy sokszor visszakérdez, nem hallja meg, vagy 



 

nem pontosan érti meg az instrukciókat, akkor hogyan mondjuk el a szülőknek, hogyan 

kell kérelmezni vizsgálatot, mi lehet az első lépés. 

A második állomás a kerekesszék kipróbálását tette lehetővé, ahol szomatopedagógia 

szakirányos hallgatók tartottak rövid tájékoztatót, és egy akadálypályán is kipróbálhatták 

magukat a tanár szakos hallgatók.  

A harmadik állomás egy érzékenyítő activity volt, amelyben a feladványok előadása 

nem a szokásos módon történt, nehezítő instrukciókat kaptak minden szóhoz, például 

voltak feladványok, amelyeket kéz vagy láb használata nélkül kellett elmutogatni, vagy 

szájjal kellet lerajzolni, esetleg a csoporttagok befogott füllel hallgathatták csak a 

körülírást.  

A negyedik állomás több részből állt. Itt az érzékszervi fogyatékosságok „átélése” 

kapta a főszerepet. Tapintás alapján kellett bekötött szemmel párosítani a 

memóriakártyákat, volt, ahol csak a hallásukra támaszkodva, hang alapján kellett 

megtalálni a párokat, illetve egy munkavédelmi sisakhoz rögzített ecsettel lehetett 

kipróbálni, milyen érzés kéz használata nélkül festeni. 

Az ötödik állomás is több részből állt. Itt leginkább az észlelési zavarok kaptak nagy 

hangsúlyt. A játék bekötött szemmel zajlott ennél az állomásnál, illetve volt, ahol egy társ 

segítségét is igénybe kellett venni (például egy tárgyat kaptak a kezükbe a hallgatók, és a 

feladatuk az volt, hogy minél részletesebb képet tudjanak alkotni maguk előtt a kapott 

tárgyról, mert azt követően le kellett rajzolniuk a tárgyat, a tapintási tapasztalatok alapján).  

A hatodik állomás egy meglepetés volt. A résztvevők egy „vakvacsorán” vehettek 

részt, ahol választhattak az étlapunkon szereplő ételekből, és mi felszolgáltuk nekik. 

Természetesen erre az állomásra bekötött szemmel kellett érkezni, és az ételt is bekötött 

szemmel kellett elfogyasztaniuk.  

A vacsora után névtelen értékelést kértünk a programmal kapcsolatban, hogy a 

jövőben tovább tudjunk fejlődni. Teljes mértékben pozitív visszajelzéseket kaptunk, a 

tanár szakos hallgatók inkább még több elméleti, ismeretátadó elemet igényelnének. Ez 

arra mutat rá, hogy szükség van a gyógypedagógiába való betekintésre, hiszen egy kis 

rávilágítást kaptak arra, hogy bármikor találkozhatnak olyan hasonló, megoldandó 

helyzetekkel, mint amilyeneket ezen az estén megtapasztaltak. Nagyon hasznosnak 

találták az érzékenyítést, örültek, hogy ennyi mindent kipróbálhattak, és mi is nagyon 

hálásak voltunk, hogy segíthettünk nekik, ha csak egy kicsit is. Ez a délután egy erőteljes 

segítséget adott ahhoz, hogy belekezdhessünk, illetve folytathassunk hasonló 

érzékenyítéseket.  

A következő lépésünk a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) 

Külhoni Programjához való csatlakozás, melyben szeretnénk a szomszédos országokba 

eljutni egy komplett érzékenyítő programmal. Ezen a projekten már nagy erőkkel 

dolgozunk, hogy a nyár folyamán megvalósíthassuk terveinket. Azt gondolom, hogy 

sikerült elindulnunk egy lehetőségekkel teli úton. Van még hova fejlődnünk, és őszintén 

remélem, hogy a játékok, amiket összeállítunk, a tréningek, amiket megtartunk, a 

beszélgetések, amiket lefolytatunk, valóban előre viszik a résztvevőket, és ezzel 

hozzájárulhatunk egy elfogadóbb, befogadóbb társadalom kialakulásához. 

  


