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Bevezetés 
 

A “Down hálózat” munkaelnevezésű szerveződés a Down Egyesület kezdeményezésére, a 

Down-szindrómások magyarországi érdekképviseletével foglalkozó szervezetek 

együttműködésével és a Norvég Civil Alap támogatásával jött létre. Az együttműködés 

részeként az egyes szervezetek bemutatták egymásnak saját jógyakorlataikat, illetve 

követendőnek tartott külföldi példákat ismertettek. Jelen jógyakorlattár ezeket a hazai és 

külföldi jógyakorlatokat foglalja össze egységes szerkezetben, azokra a kulcskérdésekre 

felfűzve, amelyek az összehasonlíthatóság és az átvehetőség szempontjait is szem előtt 

tartják.  

 

A leírások tartalmazzák a jógyakorlatok rövid tartalmát, célját, célcsoportját, időkereteit, a 

helyszínnel és egyéb körülményekkel kapcsolatos esetleges speciális feltételeket, a személyi 

feltételeket, a jógyakorlat eszközeinek és módszereinek ismertetését, a jógyakorlat hatására 

bekövetkezett változások leírását, a fenntarthatóságot biztosító összetevőket, valamint 

esetlegesen a felmerülő ötleteket a változtatásra, érveket a megvalósítás mellett és a 

sikeresség “titkát.” 
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TA R TA LO M  
 

 

1 .   H azai  jógyakorlatok  

 
1.1 .   Patyik Gabriel la :  Mentorok és mentoráltak,  avagy a DeX-faktor 

Érzékenyítő  tábor f iataloknak 

1 .2.   Kisari  Károly:  Mindenkinek Becsengettek 

1 .3.   Somogyiné Bozsó I lona:  Integrációs lehetőség Egerben művészeti  

terápiákkal  

1 .4.   Baráth András és Baráth Edina :  "Táborozás Baráthok közt" Down 

szindrómás gyermeket nevelő  családok nyári  táboroztatása az ország különböző  

helyszínein 

1 .5.   Erdős Katal in:  A Zene Mindenkié Egyesület zenei  nevelési  programja  

1 .6.   Bozóki  Edit :  Közös mosollyal ,  egymásért!  Szivárvány tábor 

 

 

2.   K ülföldi  jógyakorlatok  

 
2.1.   Dr.  Tóth Ágnes:  A Jerome Lejeune Alapítvány:  Egy méltatlanul  elfeledett 

genetikus szel lemi öröksége  

2.2.   Gyarmati  Andrea:  Inkluzív lépések az ernyő  a latt:  Buddy Walk® (NDSS) 

2.3.   Gyarmati  Andrea:   Értelmi fogyatékossággal  élők foglalkoztatása a nyí lt  

munkaerőpiacon  (CeCAP projekt) 
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1 .   H azai  jógyakorlatok  
 

 

1 .1 .   Patyik Gabriel la  :  Mentorok és mentoráltak,  avagy a DeX-faktor 

Érzékenyítő  tábor f iataloknak 

 

 
 

A jó gyakorlat rövid tartalma 

"Érzékenyítő" (?) tábor fiataloknak...., avagy lakva ismerni meg a másikat igazán.... 

 

A jó gyakorlat célja 

Egyrészt a programban résztvevő down fiatal (mentorált) ismerkedhessen más fiatalokkal, jól 

érezze magát (nem mellesleg az ő családját "tehermentesíthetjük" pár napra-egy hétre), 

megmutathassa magát 1/24-ben erősségeivel-gyengeségeivel együtt. 

Másrészt a résztvevő "többségi" (átlagos?) fiatal (mentor) megtapasztalhassa, hogy milyen egy 

down fiatal 1/24-ben. Ugyanakkor megtapasztalhassa azt is, hogy milyen érzés segíteni valakit, 

megtapasztalhassa a saját viszonyát, érzéseit a másikkal kapcsolatosan, és nem mellesleg 

tanulhasson ő is a mentoráltjától. Éljenek át közösen élményeket, oldjanak meg közösen 

feladatokat, láthassák kicsit egymás szemével a világot. 

 



	   5	  

A jó gyakorlat célcsoportja 

Mentorált: down fiatalok (max.10 fő) - koruk 16+ (feltétel az önellátás) 

Mentor: önkéntes fiatalok (min.10 fő) - koruk 17-18+ (szerencsés esetben szoc.munkás, 

szociológus, gyógyped.szociálpedagógus, stb. hallgatók, de ez nem feltétel.... 

 

A jó gyakorlat milyen időkeretek között valósítható meg? 

Előkészítés: 1-3 hónap, megvalósítás: 4-6 nap, lezárás: 2-3 hét 

 

A jó gyakorlat milyen helyszínen valósítható meg? 

Bárhol, ahol egy tábor ennyi főre meg lehet szervezni. 

 

A jó gyakorlat milyen speciális körülmények között valósítható meg? (Ha vannak ilyenek) 

Nincs speciális feltétel. Akadálymentes környezet lehet segítség. 

 

Kik dolgoztak a jó gyakorlat megvalósításán? 

A Szivárvány Szülő Alapítvány elnöke, tréner, szociális munkás (táborvezetők), mentorok és 

mentoráltak 
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Milyen eszközökkel dolgoztak benne? Milyen módszereket használtak? 

Közös élményeken, közös munkán alapult minden. Kezdve a reggeli közös tisztálkodási rutintól, 

a napi program megbeszélésen, megvalósításon át egészen a közös (pl.) X-faktor fellépésig 

(ahol a mentor készítette fel a mentoráltját a fellépésre - dal választás, ruha, smink, mozgás, stb) 

Az alapozást egy rövid, szülők által a down gyerekükről írt "ismertető"-vel kezdtük, majd vicces, 

közös játékokkal közelebb hoztuk a párokat egymáshoz. Közös feladat megoldással 

hangolódtak egymásra, majd egész tábor alatt ezekkel a közös dolgokkal ismerték meg egyre 

jobban egymást. Felsorolásszerűen (a teljesség igénye nélkül).: mesélj magadról - ki vagyok én? 

-, rajzold le a másikat, vezesd bekötött szemmel a másikat, páronként menjetek végig 

különböző akadálypályákon, 4-es csapatokban készítsetek közösen vacsorát, készítsetek 

műsorszámokat az X-faktorra, kézműveskedjetek, álmodjatok egy közös házat, hastánc 

bemutató, közös strandolás, stb...) 

A tábor közben végig (minden este megbeszélés volt - szükség esetén napközben is volt 

lehetőség erre)a mentoroknak lehetőségük volt a táborvezetőktől segítséget kérni, ha gondjuk 

akadt (nem nagyon volt jellemző!). 

A tábor végén a mentorok leírták tapasztalataikat, érzéseiket. Jellemzést készítettek a tábor 

minden ds lakójáról egy-egy befejezetlen mondat segítségével (jó lenne, ha..... megkedveltelek, 

mert.....) 

 

Milyen változást hozott a jó gyakorlat megvalósítása? 

A Down-szindrómás fiatal új barátra lelhet (a kapcsolatok megmarad(hat)nak a tábor után is), 

élményekkel gazdagodik, jól érzi magát, szerepelhet a programokban, megmutathatja 

erősségeit. A mentor megismerheti saját magát, saját érzései kapnak tükröt a másik által. 

"Testközelből" ismerkedhet meg a mássággal. 

 

Mi biztosítja a jó gyakorlat fenntarthatóságát? (Illeszkedik-e pályázati kiírásokhoz, érdekli-e a 

médiát, alkalmas-e adománygyűjtésre, hogyan lehet a finanszírozást megoldani?) 

Ha van pályázat, akkor abból lehet megvalósítani, ha nincs, akkor adományokból lehet 

finanszírozni. Médiát érdekelheti. 
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Kellene-e a gyakorlatot módosítani? (Ha igen, hogyan?) 

Mindig adott helyszínre és megvalósító személyekre kell szabni. Ismerni kell a down fiatalokat, 

érdeklődésüket, terhelhetőségüket, erősségeiket, korlátaikat, stb. 

 

Miért ajánlaná másoknak? 

A többségi fiatalokat mindenképpen érzékenyíti (általuk a családjaikat, közvetlen 

környezetüket is!), a résztvevőknek és szervezőknek pedig örök élmény marad! 

 

Ön szerint min múlt a siker? /Mi legfontosabb jótanácsa annak, aki ki akarja próbálni? 

A résztvevőkön. Jótanács: nem kell túlagyalni - nagy levegő, és fejest bele a kalandba! Mindent a 

fiatalok tudnak alakítani, és meg tudják oldani a helyzeteket, bízni kell bennük, és csak annyira 

kell mögöttük állni, hogy érezzék, de nem kell helyettük gondolkodni, és cselekedni. 
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1.2.   Kisari  Károly:  Mindenkinek Becsengettek 

 

A jó gyakorlat rövid tartalma 

• Órai vázlatok 

• Program előkészítés 

• Program megvalósítás 

• Program zárás 

 

A jó gyakorlat célja 

• a résztvevő gyerekek közelebb kerülése 

• a pedagógus szakmai együttműködése 

• gyakorlati tapasztalatok szerzése 

• olyan körülményeket teremteni, amely modellezi az inkluzív szemléletű oktatást 

 

A jó gyakorlat célcsoportja 

• Szegregáltan tanuló Down-szindrómás  vagy más fogyatékossággal élő gyerekek 

• Szegregáltan tanuló többségi gyerekek 

• Fogyatékossággal élő és többségi gyerekek családjai 

• Gyógypedagógusok és pedagógusok 

 

A jó gyakorlat milyen időkeretek között valósítható meg? 

2 hónap előkészítés 

• Partnerek felkutatása 

• Helyi erők bevonása 

• Érzékenyítés 

3 hónap program 

• Gyerekek bevitele heti rendszerességgel 1-2 óra 

Programzáró esemény 
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A jó gyakorlat milyen helyszínen valósítható meg?	   

Nagyváros 

• Intézmények legyenek közel egymáshoz 

• Legyen legalább egy spec. intézmény 

• Többségi iskola befogadáshoz szükséges feltételrendszere 

 

Kik dolgoztak a jó gyakorlat megvalósításán? 

• Project vezető (Down Egyesület) 

• Project koordinátor 

• Gyógypedagógusok 

• Többségi pedagógusok 

• Többségi gyerekek 

• Fogyatékos gyerekek 

 

 
 

Milyen eszközökkel dolgoztak benne?  

• sajátos eszközrendszer nem szükséges 

• szállító eszköz 

• kézműves alapanyagok 

• dráma játék kellékek 
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Milyen módszereket használtak? 

Sajátos tanulásszervezés a foglalkozásokon 

•   differenciáló, az egyéni szükségleteknek   megfelelő módszerek 

Munkaformák: 

• minimális frontális munka 

• project módszer 

• egyéni, pár és csoportmunka 

 

Milyen változást hozott a jó gyakorlat megvalósítása? 

•  attitűd/hozzállás változása 2010-es tanulmány alapján 

• A programban résztvevő társ szakmák képviselői többet kommunikálnak 

• befogadtak DS gyereket iskolába 

• adott településen téma az inklúzió 

 

 
 

Mi biztosítja a jó gyakorlat fenntarthatóságát? (Illeszkedik-e pályázati kiírásokhoz, érdekli-e a 

médiát, alkalmas-e adománygyűjtésre, hogyan lehet a finanszírozást megoldani?) 

• alacsony költségvetésű a project 

• ahol egyszer elindult, szinte magától mennek a dolgok 

• Amennyiben az inklúzió beépül a magyar köznevelésbe, olcsóbb nevelés 

• EIB SIT díj 
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1 .3 Somogyiné Bozsó I lona:  Integrációs lehetőség Egerben művészeti  

terápiákkal  

 

 
 

A jó gyakorlat rövid tartalma 

Tanulóink a fogyatékosságukból és hátrányos szociális helyzetükből adódóan sok másodlagos 

pszichés sérüléssel rendelkeznek. Sokan közülük verbális kommunikációra képtelenek, ezért 

olyan terápiákat, tevékenységeket igyekszünk kínálni számukra a művészeti neveléssel, ahol a 

nonverbális kommunikáció eszközeivel képesek a többségi társadalomnak megmutatni a 

bennük rejlő értékeket. 

A művészeti terápia, mint pedagógiai eszköz segít a cél megvalósításában. 

• Táncterápia tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekeknek. 

• Zeneterápia a színkotta használatával. 

• Alapkészségeket - képességeket fejlesztő zenei foglalkozás a klasszikus zene 

elemeinek felhasználásával.   

Úgy gondoltuk, hogy művészek, gyógypedagógusok, ép és sérült tanulók együtt is 

dolgozhatnának, szerepelhessenek, sikerélményhez jussanak. 

Programunk megnyitja előttük a társadalmi beilleszkedés egy újabb lehetőségét. Olyan civil 

szervezetek együttműködésével, mint az Egri Szimfonikus Zenekar, és az ép gyermekek 

művészeti iskolája. 
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A jó gyakorlat célja 

• A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek kognitív képességeinek, másodlagos 

pszichés sérüléseinek korrigálása, a társadalmi beilleszkedés elősegítése művészetterápiával.  

• A gyógypedagógusok és a hivatásos tánc és zeneművészeti szakemberek 

együttműködésével megvalósulhasson a fogyatékos gyermekek integrált művészeti nevelése. 

• A többségi társadalom szemléletformálása a fogyatékkal élő gyermekekkel való 

bánásmód terén. 

 

A jó gyakorlat célcsoportja 

1. A Szalaparti Módszertani Intézmény SNI (sajátos nevelési igényű) tanulásban és 

értelmileg akadályozott tanköteles korú tanulói. A növendékek döntő többsége a társadalom 

perifériájára szorult, elszegényedett családok gyermeke, akik ellátása és nevelése otthoni 

környezetben nem megoldott, speciális fejlesztésük lakóhelyükön nem megvalósítható. 

2. Célcsoportunk továbbá a programban részt vállaló ép gyermekek, művészek, akik 

hétköznapjaikban nem találkoznak a fogyatékossággal, és e program által szemléletváltozáson 

mennek keresztül, így mindennapjaik részévé válik az elfogadás, a fogyatékosokkal való 

együttélés. 

3. A célcsoport részének tekinthetők a szülők, akik gyakran nehezen élik meg a fogyatékos 

gyermekük sorsát.  
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A jó gyakorlat milyen időkeretek között valósítható meg? 

Csoportonként heti minimum négy órás foglalkozás szabadidős tevékenységek formájában egy 

egész tanéven át. 

 

A jó gyakorlat milyen helyszínen valósítható meg? 

Az egri Szalaparti Módszertani Intézmény szaktantermeiben. 

Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium tánctermében 

Bemutatkozások helyszínei: A városi, megyei, országos fesztiválok, szereplések színterei: 

XII. Országos Nonverbális Fesztivál – Eger 

XVIII. Országos Százszorszép Fesztivál – Zánka 

MIÉNK A TÉR – Regionális Kulturális Fesztivál – Eger 

Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium – Évzáró Gála 

Gárdonyi Géza Színház – Évzáró Koncert 

 

A jó gyakorlat milyen speciális körülmények között valósítható meg? (Ha vannak ilyenek) 

A gyerekeknek minden külső színtér speciális körülménynek tekinthető. 

 

Kik dolgoztak a jó gyakorlat megvalósításán? 

• Táncterápiás csoportok (ép gyerekek művészeti iskolájának részvételével) 

• Zeneterápiás csoportok (Szabó Sipos Máté és az Egri Szimfonikus Zenekar 

részvételével) 

 

Milyen eszközökkel dolgoztak benne? 

A Szalaparti Intézmény alapfelszereltséget biztosít a művészeti tevékenységeknek.  

 

Milyen módszereket használtak? 

• A pedagógia, ezen belül a cselekvésen – cselekedtetésen alapuló módszerek 

alkalmazása. 

• A gyógypedagógia, a gyógytestnevelés, a táncpedagógia, a zenei fejlesztés 

módszereinek alkalmazása. 
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• Apró lépésekben történő előrehaladás, mintakövetés, nagyszámú gyakorlás, egyéni 

képességekhez igazodó fejlesztés és szerepleosztás, speciális terápiák ötvözése jellemzi 

tevékenységünket. 

 

 
 

Milyen változást hozott a jó gyakorlat megvalósítása? 

• A gyermekek komplex személyiségfejlődését  

• Az integráció során szocializálódnak, olyan többlethez juthatnak, amellyel a hétköznapi 

életben is tudnak alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, lehetőséget kapnak a 

beilleszkedésre. 

• A szereplések, a próbák olyan nevelési helyzeteket teremtenek, amelyek egy zárt iskolai 

családi környezetben nem léteznek. A társadalmi szocializáció, az integráció fontos lépése lehet 

ez az értelmi fogyatékos gyermek számára. 

• A többségi társadalom tagjai nyitottá válnak a sérült emberekkel való 

kapcsolatteremtésre. Megtanulják az integráció mibenlétét, a mindennapjaik részévé válik a 

sérült emberekkel való közös tevékenykedés. 

 

Mi biztosítja a jó gyakorlat fenntarthatóságát? (Illeszkedik-e pályázati kiírásokhoz, érdekli-e a 

médiát, alkalmas-e adománygyűjtésre, hogyan lehet a finanszírozást megoldani?) 

Az új elgondoláshoz találtak a kollégák, egy pályázati lehetőséget az Új Európa Alapítvány 

Gyermekgyógyító programját. 
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Amikor 2009-ben megírák a pályázatot, együttműködő partnereket kellett keresni, és 

szerencsés helyzetben voltunk, mert vannak olyan kollégáink, akik egyben művészek is. Az Egri 

Szimfonikus Zenekarban  dolgoznak, vagy az Egri Gárdonyi Géza színházban, és a kollégánk 

révén kerestük meg a Szabó Sipos Mátét, hogy csatlakozna –e ehhez a programhoz. 

A helyi médiumokkal való szoros együttműködés: Heves Megyei Hírlap, Eger TV, Eger rádió, 

Szent István rádió, illetve internetes megjelenések. (www.szalaparti-eger.sulinet.hu 

www.egriszimfonikusok.hu www.efoeszeger.fw.hu) Képes-hangos riport, riportsorozat 

létrehozása. 

Szórólapok, plakátok, kiadványok szerkesztése, terjesztése támogatóknak, szülőknek, 

társintézményeknek, érdeklődőknek.  

Kellene-e a gyakorlatot módosítani? (Ha igen, hogyan?) 

Az eredmények és visszajelzések alapján szükségét érezzük annak, hogy folytassuk ezen 

tevékenységünket.   

 

Miért ajánlaná másoknak? 

A mai magyar társadalom még mindig nem ismeri eléggé az értelmi fogyatékos embereket. Az 

átlagember gyakran nem képes kapcsolatteremtésre, ha másságot tapasztal. Ez nem feltétlenül 

az egyén hibája. Hiányoznak azok a fórumok, közös tevékenységek ahol ez kialakulhat. Kevés 

lehetőség van a találkozásra, arra, hogy az egészséges emberek megtapasztalhassák a 

fogyatékosok pozitív tulajdonságait. Az évek folyamán általunk elkezdett új terápiás módszer 

erre lehetőséget adott.  

 

Ön szerint min múlt a siker? /Mi legfontosabb jó tanácsa annak, aki ki akarja próbálni? 

A gyerekekkel foglalkozó pedagógusok, szakemberek elhivatottságán. 

Tanácsom, hogy bízzon a gyerekekben, gyakoroljon sokat, legyen nyitott, és rugalmas az 

alkalmazkodásban. 
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1 .4.   Baráth András és Baráth Edina :  "Táborozás Baráthok közt" 

Down szindrómás gyermeket nevelő  családok nyári  táboroztatása az 

ország különböző  helyszínein 

 

A jó gyakorlat rövid tartalma 

Down szindrómás gyermeket nevelő családok nyári táboroztatása az ország különböző 

helyszínein. 

 

 
 

A jó gyakorlat célja 

A táborok szervezésével a hasznos nyári időtöltés mellett családok megismerése, kapcsolatok 

kiépítése, ápolása és tapasztalatcsere volt.  Igyekeztünk mindenki számára megfelelően 

érdekes és hasznos programokat szervezni. 

 

A jó gyakorlat célcsoportja 

A táborokban résztevevők:a down szindrómás gyerekek ,szüleik, testvéreik voltak. 

 

A jó gyakorlat milyen időkeretek között valósítható meg? 

A táborokat 4 nap és 1 hét közötti időtartamokban rendeztük. Ez fért bele a táborozók 

költségvetésébe,mivel a tábor önköltséges volt. 
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A jó gyakorlat milyen helyszínen valósítható meg? 

A helyszíneket úgy próbáltuk kiválasztani, hogy a környéken legyen nevezetesség, látnivaló, 

fürdési lehetőség. Lehetőleg különálló helyet kerestünk, illetve törekedtünk arra, hogy csak mi 

lehessünk, ne zavarjon minket senki és mi sem zavarjunk másokat. 

Fontos volt számunkra, hogy a szállás körbekerített legyen ,az egyszerűbb gyerekfelügyelet 

miatt. Ügyeltünk arra, hogy rendelkezzen lehetőleg nagy udvarral, kerti játékokkal, kiülővel. A 

felszerelt konyha is szempont volt az önellátás miatt. Volt olyan helyszín, ahol több család 

„lakott”egy szobában, vagy lakótérben. Ez különösebb gondot nem okozott. 

 

Kik dolgoztak a jó gyakorlat megvalósításán? 

A táborok előkészítésében és lebonyolításában mi ketten vettünk részt. Beszereztük és 

odaszállítottuk a szükséges dolgokat: tartós élelmiszereket, bográcsot, baltát, tűzifát, mikrót, 

utazóágyat, kis kádat. 

Kerestünk a környéken megfelelő áron szolgáltató olyan vendéglátó egységet, pl. óvodai, iskolai 

konyhát, vagy éttermet, ahol menza jellegű ebédet egyeztettünk és rendeltünk meg. 

A helyszíneken már igényt tartottunk a résztvevők együtt-működésére is a reggeli 

készítésben, főzésben, fagyűjtésben, mosogatásban. 

 

 



	   18	  

 

Milyen eszközökkel dolgoztak benne? 

A táborszervezés eszköze a levél, telefon, internet és a személyes érdeklődés ,tájékozódás volt. 

A táborokban arra építettünk, hogy mindenki jól érezze magát és megismerjük egymást. A 

megismerkedés egyik legjobb módszere a közös tevékenység, közös munka. Ilyenek a már 

említett közös főzés, fagyűjtés ,mosogatás, esti beszélgetések, tábortűz. 

 

Milyen változást hozott a jó gyakorlat megvalósítása? 

A táborok megvalósítása ismeretségeket, tapasztalatot hozott számunkra is.  

 

 
 

Mi biztosítja a jó gyakorlat fenntarthatóságát? (Illeszkedik-e pályázati kiírásokhoz, érdekli-e a 

médiát, alkalmas-e adománygyűjtésre, hogyan lehet a finanszírozást megoldani?) 

A fenntarthatósága nagyrészt anyagi támogatással valósulhatott volna meg és ennek hiánya 

miatt is szakadt meg részünkről, mert nehéz olyan családokat találni, akik a sérült gyermekük 

mellett megengedhetnék ezt maguknak, és elég vállalkozó szelleműek ahhoz, hogy részt 

vegyenek egy ilyen kalandban. Háttér nélküli kezdeményezés volt részünkről, a munkánk 

mellett nem tudtunk szervezetet építeni e téma mögé.	   

A médiában való megjelenést nem kerestük. Nem a külső megítélés miatt csináltuk. 

Maga a tábor adománygyűjtésre nem alkalmas, de mint adománygyűjtési cél megfelelő lehet. 
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Kellene-e a gyakorlatot módosítani? (Ha igen, hogyan?) 

A gyakorlaton nem változtatnánk, gyakorlatilag bevált. 

 

Miért ajánlaná másoknak? 

Az ilyen jellegű programok megvalósítását olyan embereknek javasolnánk, akik jó 

szervezőkészséggel, és kitartással rendelkeznek. 

 

Ön szerint min múlt a siker? /Mi legfontosabb jó tanácsa annak, aki ki akarja próbálni? 

A táborok sikeresek voltak és ez elsősorban a résztvevőkön múlott, amihez mi a hátteret 

biztosítottuk. 

A sikert a megfelelő helyszín kiválasztása és a megfelelő programok összeállítása is nagyban 

elősegíti. Jó tanácsként azt tudjuk ajánlani, hogy nem kell mindenkinek megfelelni. 

 

 

1 .5.  Erdős Gáborné:   „A zene mindenkié” Egyesület zenei  nevelési  

programja 

 

 
 

A jó gyakorlat rövid tartalma 

 Heinrich Ullrich német gyógypedagógus kidolgozott egy olyan módszert, amely csak  a színek 

azonosításának képességét igényli és lehetővé teszi, hogy az értelmi fogyatékosok 

dallamhangszereken játsszanak. A speciális színes kottarendszert és az ehhez tartozó 

hangszercsaládot használó módszert Vetõ Anna gyógypedagógus - az egyesület megalapítója 
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- 1991-ben adaptálta magyar viszonyokra és ezzel megkezdõdött az értelmileg sérült 

gyermekek zeneoktatása.  

Egyesületünkben zeneiskola-szerű képzés folyik, délutáni időben – tanulási és munkaidőn túli 

órákban. Minden tanítványunk heti több órában foglalkozik zenével. 

A zeneoktatás mellett akkreditált képzéseket tartunk és négy zenélő csoportunk működik, 

koncertezik és ad ki felvételeket: Parafónia zenekar, Paracitera zenekar, Para trió, Para Band-a. 

Az évek folyamán kb. 100 tanulónk volt, jelenleg 50 növendékünk van. 

Fő törekvésünk: minél több integrált bemutatkozás, a komolyzenei szakma elismerését bírva 

színvonalas koncertek létrehozása. 

  

Kiemelt programjaink: 

- down nap  

- tanévzáró növendék koncert 

- nyári zenei napközi Budapesten 

- nyári zenei tábor a Művészetek völgyében, ahol a mai napig az egyetlen   

  fogyatékkal élő fellépők Egyesületünk két zenekara 

- zene világnapja 

- fogyatékosok világnapja 

- karácsonyi koncert 

 

A jó gyakorlat célja 

 Zeneoktatás értelmi sérült gyerekek és fiatalok számára, tehetséggondozás, minél több 

koncertszervezés, bemutatkozási lehetőségek felkutatása, integrált zenei programok. A 

zenetanulás és a zenélés kognitív és érzelmi fejlesztő hatását elérhetővé tenni az értelmi 

fogyatékosok számára, segíteni az integrációt. 

 

 A jó gyakorlat célcsoportja 

Különböző korú értelmi sérült gyerekek és fiatalok (a módszerrel mindenki tanulhat zenélni, aki 

még vagy már nem tudja vagy nem akarja megtanulni az ötvonalas kotta olvasását, kis óvódás 

kortól idős otthonok lakóiig ). 
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  A jó gyakorlat milyen időkeretek között valósítható meg? 

 A zenetanulás  és gyakorlás folyamatos, éveken át tartó tevékenység. Egészen kis korban is 

elkezdődhet, énekléssel, ritmus gyakorlatokkal. Felső korhatár nincs ! 

 

A jó gyakorlat milyen helyszínen valósítható meg? 

 Helyszín szemponjtából nincs speciális feltétel, egyes hangszerek elhelyezéséhez asztalok 

szükségesek. 

  

Kik dolgoztak a jó gyakorlat megvalósításán? 

 Ének-zenetanár,  óvópedagógus, gyógypedagógus, egyetemi hallgató, 

pszichológus, hegedűművész. 

 

Milyen eszközökkel dolgoztak benne? 

 a, Kották 

A hangok magasságát színek, a hangok hosszúságát körök jelzik, minden hangot más-más szín 

jelöl, ezek a színek ismétlõdnek meg a hangszereken is. Minden zenedarabhoz speciális átiratok 

és kották készülnek, melyeket az egyesület szakemberei szerkesztenek, nyomtatnak és 

színeznek. A tehetségesebb tanulók esetében késõbb áttérhetünk a hagyományos kottára, 

közbülsõ állomás lehet a színes hangok öt vonalon való elhelyezése.  

 

b, Hangszerek 

Heinrich Ulrich a hangszereket hosszú évek kísérletezésével fejlesztette ki és maga építette 

meg, mindig ügyelvén arra, hogy egyszerûek és könnyen áttekinthetõek legyenek. Fontos 

szempont volt, hogy a hangszerek többnyire fából készüljenek, hangjuk, zengésük szép és 

élvezetes legyen.  Saját fejlesztésű hangszereink is vannak. 

Jelenleg a következõ hangszereket használjuk: 

• Furulya  • Húros hangszerek: szólócitera, akkordlant, akkordcitera,  egyhúros basszus 

citerák, cselló  • Ütõhangszerek: metallofon, xilofon, asztali harangjáték, tubafon, basszus xilofon, 

dobok, cintányér, triangulum 
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Ugyanez a kottarendszer alkalmas zongorajáték oktatására is. Számos tanítványunk jut el így 

az elérhetetlennek vélt kétkezes zongorajátékhoz. 

  

Milyen módszereket használtak? 

 Speciális színes kotta módszer. 

Csoportos és egyéni tanítás, fejlesztés. 

 
Milyen változást hozott a jó gyakorlat megvalósítása? 

Az értelmi fogyatékosok számára elérhetővé vált a zenetanulás, a dallamhangszereken való 

játék és ezeknek kognitív-érzelmi fejlesztő hatása. A többségi társadalom színvonalas, az 

elvárásait meghaladó minőségű produkciókat láthat értelmi fogyatékosok előadásában, ami 

segít, hogy a képességeiket elismerjék és a fogyatékosság helyett a kiemelkedő teljesítményt 

lássák meg.  

 

A program közel 20 éves működése alatt száz értelmi fogyatékos gyerek és felnőtt 

kapcsolódhatott be a zenetanulásba, számos tanárt képeztünk ki, több tucat koncertet adtunk, 
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3 cd-nk jelent meg. A Liszt év kapcsán egy órás film készült a Parafónia zenekarról, melyet 

ugyanabban az évben a Budapesti Filmfesztiválon is bemutattak. Ismereteink szerint a film 

bemutató anyagként szerepel a gyógypedagógus képzésben is. 

Három évvel ezelőtt egy osztrák pályázat keretében közönségdijas letta programunk, ebből az 

alkalomból is készült rövid ismertető film tevékenységünkről. 

 

Mi biztosítja a jó gyakorlat fenntarthatóságát? (Illeszkedik-e pályázati kiírásokhoz, érdekli-e a 

médiát, alkalmas-e adománygyűjtésre, hogyan lehet a finanszírozást megoldani?) 

 Finanszirozás megoldása: 

• szülők támogatása  

• szponzorok 

• pályázatok 

• felajánlott 1 % 

• fellépések honorárium fejében 

 

Gyakorlatilag minden tv csatorna és számtalan újság foglalkozott már velünk, havi 

rendszerességgel tünnek fel ismertető filmek  a különböző tv műsorokban. 

A komolyzenei társadalom több elismert egyénisége kíséri figyelemmel tevékenységünket. 
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1 .6.   Bozóki  Edit :  Közös mosol lyal ,  egymásért!  Szivárvány tábor 

 

A jó gyakorlat rövid tartalma 

A Szivárvány tábor egy 4-5 napos rendezvény Jászszentlászlón, amelyen többségi és sérült 

gyerekek vesznek részt a családjaikkal. Ezeken a programokon nem csak kikapcsolódhatnak, 

hanem felvilágosító beszélgetéseken is részt vehetnek, a társadalmilag elfogadott 

magatartásra való nevelés fontosságát erősítik, próbálnak kedvet csinálni ahhoz, hogy minél 

több gyermek vegyen részt közös programokon a sérült gyerekekkel.  

Az eseményen nemcsak a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedését segítik, de jelentősen 

hozzájárulhatnak fejlődésükhöz is. A településen élők úgy érzik, hogy közös felelősségük, hogy 

egy érettebb, elfogadóbb generációt neveljenek. Jászszentlászlón kiemelten fontos, hogy a 

speciális helyzetben élőket elfogadják, ennek elősegítésére hozták létre, támogatták ezt a 

kezdeményezést.  
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A jó gyakorlat célja 

Sokszor az „egészséges” gyermekek nem találkoznak sérült társaikkal, így nem tudják azt sem, 

hogy hogyan viselkedjenek fogyatékkal élő társaikkal. Előfordulhat, hogy előítélet alakul ki 

bennük, kirekesztik sérült társaikat, ezen helyzet kezelésére hozták létre a „Sérült gyermekek 

napja” című programot, valamint azért is, hogy a sérült gyermeket nevelő családok is ki tudjanak 

kapcsolódni egy kis időre, erőt meríthessenek, tapasztalatokat cserélhessenek a közös 

táborozás alkalmával. 

Az általános cél: 

• hogy megértessék az egymás mellett élés fontosságát,  

• a pedagógusok, gyermekek és szülők érzékenyítése,  

• megismertetni egymással a sérült és az egészséges gyermekeket,  

• ezáltal segítő környezetet tudjanak kialakítani,  

• több közös programot tudjanak szervezni. 

 

A jó gyakorlat célcsoportja 

A jó gyakorlat célcsoportja a fogyatékkal élő, 

konkrétan Down-szindrómás gyermekek, 

valamint az ő szüleik, családtagjaik. 

Érintett még a közvetlen környezet azon 

egészséges gyerekek és családjuk, akik részt 

vesznek a tábor programjain. 

 

A jó gyakorlat milyen időkeretek között 

valósítható meg?	   

A jó gyakorlat beindítása (előtervezés, 

előkészítés, erőforrás összpontosítás) 5-6 

hónapot vett igénybe. 

A tábor minden év augusztusában kerül megrendezésre, amint az aktuális évi tábor véget ér, 

rögtön elkezdenek a következő évire koncentrálni és elindítani az ötletelést, szervezést. 
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A jó gyakorlat milyen helyszínen valósítható meg? 

A tábor helyszíne Jászszentlászló, Horgásztanya, a Fókusz Takarék tulajdonában lévő, a 

jászszentlászlói horgásztavak szomszédságában lévő tanya. A tanya 3 épületből áll, itt 

szállásoljuk el a hozzánk érkező családokat. 35 főre van szálláshely, de ez kibővíthető (matrac, 

sátor ). Kb. 50 fő a legideálisabb létszám. 

 

Kik dolgoztak a jó gyakorlat megvalósításán? 

A fő szervezőn kívül önkéntesek, érintett családok 

 

Milyen eszközökkel dolgoztak benne? Milyen módszereket használtak? 

1 .  programrész:  4-5 hónappal a tábor előtt az aktuális évi tábor időzítése, programtervezet, 

feladatok és részletes tematika kialakítása, bevonni kívánt partnerek listájának összeállítása 

2.  programrész:  1-2 hónappal a tábor előtt az önkormányzat, a civil szervezetek, a helyi 

vállalkozók felkeresése, az erőforrások biztosításához szponzorok, segítők, támogatók 

keresése. A lakosság tájékoztatása, a meghívni kívánt személyek értestése 

3. programrész:  3-4 héttel az esemény előtt a rendezvény beharangozása, az esemény 

pontos dátumának megosztása, a tábor népszerűsítése, beharangozása, személyzet, segítők, 

önkéntesek toborzása 

4. programrész:  A 4-5 napos tábor lebonyolítása 

 

Milyen változást hozott a jó gyakorlat megvalósítása? 

• évről évre több ember látogat el a táborba 

• egyre többen állnak emellé az ügy mellé 

• a tábor sikeres lebonyolításában egyre többen segítenek 

• érezhetően javul a fogyatékkal élőkkel szembeni elfogadás, befogadás 

a sajtóban és a különböző fórumokban megjelent cikkek száma is egyre szaporodik, tehát 

népszerűsítik a tábort, fontosnak érzik ezt a kezdeményezést, hangsúlyos szerepet kap ez a 

rendezvény 
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Mi biztosítja a jó gyakorlat fenntarthatóságát? (Illeszkedik-e pályázati kiírásokhoz, érdekli-e a 

médiát, alkalmas-e adománygyűjtésre, hogyan lehet a finanszírozást megoldani?) 

 

Önkormányzati és magánszemélyektől, civil szervezetektől, alapítványoktól érkező támogatás. 

A tábori programok látványosak, médiában jól bemutathatóak. 
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2.   K ülföldi  jógyakorlatok  
 

 

2 .1 .   Dr.  Tóth Ágnes:  A Jerome Lejeune Alapítvány:  Egy méltatlanul  

elfeledett genetikus szel lemi öröksége  

 

A jó gyakorlat rövid tartalma 

Jerome Lejeune (1926-1994) volt az a francia genetikus, aki sok más eredménye mellett 

felfedezte a Down szindróma megjelenéséért felelős 21-es triszómiát. Küldetésének tekintette 

a genetikai eredetű intellektuális kihívásokkal élők 

gyógyítási lehetőségeinek kutatását. Halálát követően 

családtagjai, munkatársai és tanítványai hozták létre a róla 

elnevezett alapítványt. 

A Jerome Lejeune alapítvány hármas küldetése: kutatás, 

ellátás, érdekképviselet. A három tevékenység egymást 

hitelesíti. Adományokból finanszírozzák saját intézetük és 

világszerte évente 20-30 egyéb kutatócsoport alap- és 

klinikai kutatási projektjeit. Az Intézet teljes körű ellátást 

biztosít a Down szindrómával és egyéb genetikai eredetű 

intellektuális kihívásokkal élő érintettek részére. Az 

alapítvány felvállalja a hatáskörébe tartozó érintettek 

érdekképviseletét a társadalomban, a törvényhozásban és egyéb fórumokon. 

 

A jó gyakorlat célja 

A genetikai eredetű intellektuális kihívásokkal élők életminőségének javítása. 

Az intellektuális kihívásokért felelős génszakaszok pontos beazonosítása, megnyilvánulásuk 

visszaszorítása, ellensúlyozása. 

A genetikai eredetű intellektuális kihívásokkal élők teljes körű ellátása és érdekképviselete. 
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A jó gyakorlat célcsoportja 

A genetikai eredetű intellektuális kihívásokkal élők és családjaik. 

Terápiás célú alap- és klinikai kutatást folytató kutatócsoportok világszerte. 

Tudományos élet, törvényhozás, társadalom szereplői. 

 

A jó gyakorlat milyen időkeretek között valósítható meg? 

1 vagy 2 éves kutatási projektek. 

Élethosszig tartó ellátás és érdekképviselet. 

 

A jó gyakorlat milyen helyszínen valósítható meg? 

Párizs, Philadelphia és kutatócsoportok világszerte. 

 

A jó gyakorlat milyen speciális körülmények között valósítható meg? 

Jerome Lejeune életpárti felfogásának, etikai követelményeinek megfelelő szemlélet és 

gyakorlat. 

 

Kik dolgoztak a jó gyakorlat megvalósításán? 

Kutatók, orvosok, egészségügyi és szociális ellátó személyzet, pedagógusok, emberjogi 

aktivisták, önkéntesek, adakozók.	  	  
	  

 
 

Milyen eszközökkel dolgoztak benne?	   

Pályázati kiírások, pénzügyi támogatás, adatbázis, kapcsolatrendszer, webfelület, blog. 

 

Milyen módszereket használtak? 

Alap- és klinikai kutatási módszerek. Adományozásra felhívó kampányok. 
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Milyen változást hozott a jó gyakorlat megvalósítása? 

Alternatíva felmutatása a prenatális elimináció gyakorlatával szemben. 

Társadalmi szemléletformálás. 

Törvények. (Chloe’s Law) 

 

Mi biztosítja a jó gyakorlat fenntarthatóságát? (Illeszkedik-e pályázati kiírásokhoz, érdekli-e a 

médiát, alkalmas-e adománygyűjtésre, hogyan lehet a finanszírozást megoldani?) 

Folyamatos adománygyűjtés, adókedvezmények, sajtóanyagok, konferenciák. 

 

Miért ajánlaná másoknak?  

Ha a genetikai eredetű kihívásokkal élők élethez való joga elvitathatatlan, az életminőségük 

javítását célzó kutatások létjogosultsága is magától értetődő. Ajánlanám ezt magyarországi 

kutatócsoportoknak is. 

 

Ön szerint min múlt a siker? /Mi legfontosabb jó tanácsa annak, aki ki akarja próbálni? 

Összefogás. Hitelesség. Bátorság az árral szemben meneteléshez. Marketing. 

 

 

2 .2.   Gyarmati  Andrea:  Inkluzív lépések az ernyő  a latt:  Buddy Walk® 

(NDSS) 

 

A jó gyakorlat rövid tartalma 

Mi a Buddy Walk? 

• inkluzív baráti séta a befogadásért (1 mérföld) 

• buli (koncert, ugrálóvár, állatsimogató, arcfestés, batyus piknik, 

csapatverseny) 

• figyelemfelhívó, nyitottságot növelő akció 

• mozgósító, önszervezést segítő esemény 

• adománygyűjtő lehetőség 
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volumene 

• 1995: 17 rendezvény 

• 2013: 250 fölötti rendezvény, 

300 000 fölötti résztvevő, 

12 millió USD fölötti adomány   

 

 
 

A jó gyakorlat célja 

• Segíteni a Down-szindrómások elfogadottságát és befogadását 

• Adományokat gyűjteni az országos és a helyi szervezetek programaira és 

szolgáltatásaira 

 

A jó gyakorlat célcsoportja 

• Down-szindrómás gyerekek és felnőttek 

• Nem Down-szindrómás gyerekek és felnőttek 

 

A jó gyakorlat milyen időkeretek között valósítható meg? 

• szervezés: néhány hónaptól egy évig (6 hónapos ütemtervet adnak) 

• rendezvény: néhány óra 
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A jó gyakorlat milyen helyszínen valósítható meg?	   

• sok embert befogadni képes helyen 

• parkban, sétányon, iskolában, plázában 

 

Kik dolgoztak a jó gyakorlat megvalósításán? 

• országos szervezet (2009-től főállású munkatárs) 

• helyi szervezetek / egyének 

 

Mi biztosítja a jó gyakorlat fenntarthatóságát? (Illeszkedik-e pályázati kiírásokhoz, érdekli-e a 

médiát, alkalmas-e adománygyűjtésre, hogyan lehet a finanszírozást megoldani?) 

médiafigyelem 

• ismert Down-szindrómások (Chris Burke, Andrea Friedman)   és szülők                                

(John C. McGinley, "Cox doki")  

• esemény bemutatható: sokan, vidáman, akcióban, egyenpólóban 

adománygyűjtés 

• ötletek magánszemélyeknek 

• helyi és országos partnercégek bevonása   (helyi boltok, országos üzlethálózatok, 

pólógyártó, fejlesztőeszköz forgalmazó, orvosi szervezet, mozi hálózat) 

az adománygyűjtés módszerei 

• családi rendezvények szervezése 

• adománygyűjtés 

• jótékonysági süti-vásár, bolhapiac 

• reklám/persely kihelyezése ismerős orvosnál, boltosnál, fodrásznál 

• adománygyűjtés a templomban/imaházban 

• ifjúsági csoport jótékonysági akciója: autómosás, fűnyírás 

• adományért munkahelyen lezserebb öltözékben 

• szülinapra adomány (internet) 

• babatotó: adományért találgatni, mikor születik, fiú vagy lány 

• 21x3 mérföld biciklivel, futva, golfban 
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Milyen módszereket használtak?	   

• felvonulások 

• koncertek 

• sportesemények 

• csapatversenyek, vetélkedők 

• rádió és TV/mozi reklám 

• sajtómegjelenések 

• egységes vizuális megjelenés 

• egységes protokoll 

 

Mit ad az országos szervezet?  

• szervezési know-how 

• adománygyűjtéshez segítség 

• publicitáshoz segítség (rádióreklám, amit a helyi rádiókba bevihetnek, TV spot, videó) 

• főállású országos szervező 

• honlap 

• egységes dizájn, logó (minden évben pólótervező pályázat) 

• pólók, tájékoztatók egységesek (és olcsóbbak) 

• tapasztalatcsere (konferencia) 

• országos partnercégek  

• márka levédése 
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Mit tesznek a helyi szervezetek? 

• A helyi rendezvényeket megszervezik 

• A helyi kapcsolatokat felveszik (közönséggel, szponzorokkal) 

• Az összegyűjtött adomány egy kis százalékát az országos szervezetnek adják 

 

Milyen változást hozott a jó gyakorlat megvalósítása? 

• A legismertebb DS vonatkozású eseményhálózat lett 

• Növelte a DS láthatóságot, jelenlétet 

• Potenciális adakozóknak lehetőséget adott 

• A helyi szervezetek és közösségek erősödtek 

• A szervezetek közötti együttműködés javult 

• Az adományokból a Down-szindrómások és családjaik épültek 
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2.3.   Gyarmati  Andrea:   Értelmi fogyatékossággal  élők 

foglalkoztatása a nyí lt  munkaerőpiacon  (CeCAP projekt)  

 

A jó gyakorlat rövid tartalma 

Mi a probléma? 

• a felnőtt értelmi fogyatékossággal élők alulképzettek 

• alacsony a foglalkoztatottságuk 

• ha kapnak is munkát, nem az érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelőt 

 

A jó gyakorlat célja 

• Segíteni az értelmi fogyatékossággal élők elhelyezkedését a nyílt munkaerőpiacon 

 

 
 

A jó gyakorlat célcsoportja 

• értelmi fogyatékossággal élő felnőttek és családjaik 

 



	   36	  

A jó gyakorlat milyen időkeretek között valósítható meg? 

• egyénre szabott 

 

A jó gyakorlat milyen helyszínen valósítható meg? 

• oktató központok, iskolák 

• a fogyatékossággal élők otthona 

• munkahelyek 

 

Kik dolgoztak a jó gyakorlat megvalósításán? 

• szociológus 

• pszichológus 

• pedagógus 

• társadalmi integrációt segítő szakember 

 

 
 

Mi biztosítja a jó gyakorlat fenntarthatóságát? (Illeszkedik-e pályázati kiírásokhoz, érdekli-e a 

médiát, alkalmas-e adománygyűjtésre, hogyan lehet a finanszírozást megoldani?) 

szponzorok: 

• takarékszövetkezet 

• vállalati fejlesztéssel foglalkozó cég 
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• fogyatékosok munkavállalását segítő szervezet 

 

Milyen módszereket használtak? 

• tájékoztatás, tanácsadás 

• képességek és igények feltérképezése 

• általános képzés (pszichológia, logopédia, tanulásmódszertan, tanácsadás) 

• szakmai képzés (pl. óvodai kisegítő, web designer, fodrász, szakács, állatorvos 

asszisztens) 

• természetes segítőhálózat felépítése 

A projekt kiemelt eszközei a számítástechnikai eszközök, számítógép 

• a tanulás segítésére 

• kezelői ismeretek a munkábaállás esélyeinek javítására 

 

 
 

 

Milyen változást hozott a jó gyakorlat megvalósítása? 

• 5 év alatt 170 munkába állás 

 

 


