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A kiadvány a Down Egyesület által megvalósított „Mindenkinek becsengettek!” című,  

HUSKROUA/0901/063 számú projekt keretében valósult meg a Medical and Social 

Rehabilitation Center (Ungvár) és a  Szatmárnémeti Cartitas együttműködésével.

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Prog-

ram a 2007-2013-as programozási időszakban kerül megvalósításra a programban résztvevő 

tagállamok Ukrajnával szomszédos határain. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz 

(ENPI) finanszírozási forma az Unió külső határai mentén történő határon átnyúló együttmű-

ködések támogatását szolgálja.

A program általános célkitűzése: Az együttműködés fokozása és elmélyítése Ukrajna Kár-

pátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici megyéi és a tagállamok támogatott, illetve „szom-

szédos” határmenti régiói között, környezeti, szociális és gazdasági szempontból fenntart-

ható módon.

A program Közös Irányító Hatósági funkcióit a magyar Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látja el.

 A program hivatalos honlapja: www.huskroua-cbc.net.

Jelen kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült. A Down Egyesület felel a kiadvány 

teljes tartalmáért, mely nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Szerkesztette: 

Kisari Károly, a Down Egyesület elnöke

Szerzők:  Dr.  Hüse  Lajos szociológus, a Gyermekjóléti 

Központ vezetője,  Kisari  Károly projekt menedzser, a 

Down Egyesület elnöke,  Dr.  Kósa Attila Kálmán projekt 

koordinátor, a Caritas Satu Mare szociális igazgatója, 

Pázmány Viktória képzési referens, a Csodavár 

Korai Fejlesztő Centrum intézményvezetője, Oleg 

Kyrylenko projekt koordinátor, az ungvári „Élet Útja” 

Központ vezetője, Vékony Katalin, a Down Egyesület 

PR menedzsere.

Megjelent a Down Egyesület kiadásában.

Felelős kiadó: Az egyesület elnöke

Down Egyesület

Nyíregyháza, 2011
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KÖSZÖNTŐ

Örülök, hogy a kiadványunk felkeltette az érdeklődését, és érdemesnek tartja arra, hogy meg-

ismerje programunk részleteit. 

A „Mindenkinek becsengettek!” program kitalálásakor megfogalmazódott elsődleges gondo-

latok tolerancia, esélyegyenlőség és a fenntarthatóság voltak. Egy olyan programot kívántunk 

megalkotni, amely közelebb hozza a különböző társadalmi csoportokat, amely által erősödik 

a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációja.

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Prog-

ramon keresztül a társadalmi csoportok határon átnyúló együttműködésére is lehetőséget 

kaptunk. Ennek köszönhetően megismerhették a résztvevő tagországok szervezetinek mun-

katársai, önkéntesei a fogyatékos ügy helyi sajátosságai mellett egymás kultúráját is.

Az egy éves munka során baráti kapcsolatok alakultak ki, valamint új ismereteket hoztak a 

szervezetek egymás munkájába, amelyeket szintén sorolhatunk a program eredményei közé.

Az egy éves munka során baráti kapcsolatok alakultak ki, ami arra ösztönöz minket, hogy foly-

tassuk az együttműködést, és keressük  a lehetőségeket a közös munkára.

A partnerek együttműködése mellett sokat tett hozzá a program eredményeihez a helyi ön-

kormányzatok segítsége, az ungvári magyar konzulátus közreműködése, valamint a program-

ban résztvevő intézmények vezetői, pedagógusainak munkája, amelyet itt is szeretnék meg-

köszönni. 2011 az „Önkéntesség európai éve” volt, programunkban közel 100 önkéntes vett 

részt, akik munkája példaértékű volt.

Kisari Károly
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DOWN EGYESÜLET

A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tar-

tották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és tapasztalatokat megosszák 

azokkal a családokkal, akiknek szintén Down-szindrómás gyermeke született.

• Down Donation: olyan oktatási intézmények támogatása, amelyek felvál-

lalják az értelmi fogyatékosok korai fejlesztését.

• Részvétel a Down Dada programban, pozitív példa nyújtása egy újabb 

Down-baba születésekor. 

• Down Shop: értelmi fogyatékosok által készített ékszerek, ajándéktárgyak 

értékesítése webshop-on keresztül. 

• Down Ambulancia működtetése a Jósa András Kórházzal együttműkö-

désben, ahol a szükséges szakorvosi vizsgálatokat egy nap alatt, soron 

kívül elvégzik. 

A Down Egyesület programjai

 „Mindenkinek becsengettek!” oktatási program Közép-Európában

A 2009/2010-es tanévben lezajlott „Mindenkinek becsengettek!” program sikereire való tekin-

tettel 2011-ben is folytatta az Egyesület tevékenységét – Magyarország több nagyvárosában, 

valamint immár Ukrajnában és Romániában is. Cél: A fogyatékosok integrációjának, elfogadá-

sának segítése.

Nemzetközi Down Világnap a Vígszínházban (2009, 2010, 2011)

Magyarországon elsőként a Down Egyesület szervezett országos eseményt a Down Világna-

pon 2009. március 21-én a Vígszínházban, ahol 200 Down-szindrómás és 400 ép gyerek érez-

hette jól magát színes, egész Vígszínházat betöltő programokon. 2011-ben a harmadik Down 

Világnap megszervezésére került sor, mely azóta több mint 1000 fős, nemzetközi eseménnyé 

nőtte ki magát. 

Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Nyíregyházán 

A 2011. augusztus 30-án megnyitott Csodavár Korai Fejlesztő Centrum azoknak a szülőknek 

kíván segíteni a gyermeknevelésben, gyermekük képességeinek megismerésében és kibon-

takoztatásában, akik fontosnak tartják, hogy akár sérült, akár ép gyermekük a lehető leghar-

monikusabb személyiséggé fejlődhessen.
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SZATMÁRI CARITAS SZERVEZET

A Szatmárnémeti Caritas Szervezet 1990-ben alakult nonprofit egyesület, mely 

a későbbiekben csatlakozott a másik tíz, hasonló hazai szervezetet összefogó 

Romániai Caritas Konföderációhoz. Bár megalakulásakor még csak az 1989-es 

forradalmi események után érkező külföldi segélyszállítmányok átvételének és 

szétosztásának irányítása volt a feladata, az évek során a Szatmárnémeti Caritas 

tevékenységi köre kibővült és változatossá vált, a szükséget szenvedők társadal-

mi igényeinek megfelelően.

Jelenleg a Szatmári Caritas Szervezet komplex szociális gondozói programokkal működik 39 

Szatmár és Máramaros megyei létesítménye által, mely programok négy különböző terüle-

tet ölelnek fel: oktatási programok gyermekeknek és fiataloknak, programok fogyatékkal élő 

személyek számára, idősgondozási programok, valamint szociális programok. Ezek által a 

Szatmárnémeti Caritas a társadalmi változások tényezőjeként lép fel a helyi közösségek szint-

jén. E célból a legkorszerűbb koncepciókat és irányzatokat támogatja a szociálpolitika terén, 

szakszerű szolgáltatásokat biztosít 203 alkalmazottja segítségével, akiknek átlagéletkora 35 

év. Határozottan és hatékonyan lép közbe szükséghelyzetekben, természeti csapások esetén, 

ugyanakkor a helyi közösségeket is aktív hozzájárulásra bátorítja a térség társadalmi fejlődési 

folyamatát illetően.

Ezeknek az eredményeknek az elérése érdekében, a Szatmárnémeti Caritas tartós kapcsola-

tokat alakít ki a helyi és megyei közigazgatási szervekkel, valamint az országban és külföldön 

működő civil szervezetekkel.
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ORVOSI-SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓS KÖZPONT – 
“AZ ÉLET ÚTJA” (UNGVÁR)

Az Élet Útja orvosi-szociális rehabilitációs központ, jótékonysági alapítvány, civil, nem állami, 

nonprofit, köszhasznú szervezet, amely fogyatékkal élők komplex rehabilitációjával foglalko-

zik, szociális védelmet nyújt nekik, képviseli érdekeiket 35 éves korig. A központban 5 csoport 

működik életkor szerint, 56 fő látogatja.

A gyermekekkel szakképzett tanárok, pszichológus, logopédus, fizioterapeuta-, fizikai rehabi-

litációt-, reflexoterápiát végző szakemberek, masszőrök, nővérek foglalkoznak.

Tevékenységük célja

Lehetőséget adni a fizikai és mentálisan sérült gyermekeknek és fiataloknak a közösségi élet-

be való teljes vagy részleges beilleszkedésre.

Figyelembe véve azt, hogy a szeretet és a szülők támogatása feltétlenül szükséges a gyermek 

teljes körű rehabilitációjához, az „Élet Útja” központ segít a szülőknek elfogadni gyermekük 

problémáit, és munkatársaik a rehabilitációs folyamat aktív résztvevőivé teszik őket.

A korai fejlesztés lehetősége komplex családsegítő program olyan családoknak, ahol fejlődési 

rendellenességgel vagy annak gyanújával születik a gyermek. Ez a program a rendellenesség 

korai feltárását, komplex ellátását segíti, illetve segítséget nyújt a szülőknek a mindennapi 

életben. A program a gyermek születésétől 6 éves koráig támogatja a családot.

Munkájuk egyik fő célja maximálisan felkészíteni a speciális nevelési igényű fiatalokat az ön-

álló életre, biztosítani számukra a foglalkoztatottságot és segíteni beilleszkedésüket a társa-

dalomba.

Központunk több olyan programot valósít meg, amely elősegíti a fogyatékos gyermekek be-

illeszkedését, együttműködve az Ungvári Gyermek és Ifjúsági Házzal (PADIUN), Viktória sport-

koreográfiai stúdióval (vezetője Dancsin- Brezsinszkaja V.), az A. Erdélyi Kárpátaljai Művészeti 

Líceummal.



10

A „MINDENKINEK BECSENGETTEK!” 
PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA

A „Mindenkinek becsengettek!” program résztvevőinek kiválasztása
szerző: Vékony Katalin, a Down Egyesület PR managere

A „Mindenkinek becsengettek!” oktatási program megkezdése előtt fontos volt, hogy ne csak 
a résztvevő, fogyatékkal élő gyermekeket vállaló intézmény vezetői és pedagógusai legyenek 
megfelelően tájékoztatva, hanem az integrált gyermek szülei, a speciális iskola, valamint a több-
ségi iskolában tanulók szülei is. 
Erre mindhárom országban nagy hangsúlyt fektettek a Magyarország-Szlovákia-Románia-
Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Programban résztvevő szervezetek, így több 
lépcsőben alakult ki a résztvevők tábora.

a./ A résztvevő fogyatékkal élő gyermekek kiválasztása

Egy baráti hangvételű találkozón városi szinten szervezett szülői találkozót a nyíregyházi Down 
Egyesület, a Caritas Satu Mare, valamint a Medical and Social Rehabilitation Center Uzhhorod, 
ahol a fogyatékkal élő gyermekek szülei megismerkedhettek a „Mindenkinek becsengettek!” 
programmal, miközben a gyermekek játékos foglalkozáson vettek részt. Ezt követően az érdek-
lődő szülők jelentkeztek az egyesületeknél, így bekerültek gyermekeik a „Mindenkinek becsen-
gettek!” programba.

b./ A résztvevő többségi intézmények kiválasztása

Ungvár, Szatmárnémeti és Nyíregyháza többségi iskoláit e-mail-ben, valamint telefonon tájé-
koztattuk rövid formában a „Mindenkinek becsengettek!” programról, majd meghívtuk ezen 
intézmények vezetői egy találkozóra, ahol részletesen, power point bemutató segítségével is-
merkedhettek meg a Down Egyesület által életre hívott programmal, emellett feltehették kér-
déseiket. Az intézményvezetők egy hetet kaptak arra, hogy eldöntsék, kívánnak-e részt venni 
a programban, majd kijelölték azokat a pedagógusokat óvodájukban, iskolájukban, akikkel a 
HUSKOROUA programban résztvevő szervezetek együttműködhetnek a „Mindenkinek becsen-
gettek!” projektben.

c./ Találkozó a többségi pedagógusokkal
A többségi pedagógusok országonként 
megismerkedtek egy-egy találkozó ke-
retén belül közelebbről a programmal, 
ahol kérdéseikre szakember válaszolt, 
majd egy újabb találkozó keretén belül 
ismerkedhettek meg azokkal a gyerme-
kekkel, akiket az egy-egy szervezet kivá-
lasztott – kor, érdeklődés – alapján az ő 
osztályukba, csoportjukba.
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„Programunkkal szeretnénk elérni azt, hogy a többségi társadalom szimpátiája mellett, a megfele-
lő differenciált oktatási módszerek alkalmazásával, minél több fogyatékos gyermek részére egysze-

rűen legyen elérhető a korai fejlesztés és az integrált oktatás Magyarországon” 

Kisari Károly elnök, Down Egyesület

Sajtóközlemény, szociológiai kutatás, az első MBCS-hónap

A Magyarország-Szlovákia-Románia-
Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együtt-
működési Program indulásáról  sajtó-
közleményben értesítették a projekt-
partnerek az egyes országok médiumait, 
így nem csak Magyarországon, de Ro-
mániában és Ukrajnában is széles körű 
publicitást kaptak a közös törekvések, a 
„Mindenkinek becsengettek!” program. 
A sajtóból értesülhettek a résztvevő vá-
rosok lakosai arról, hogy olyan kezdemé-
nyezés indult el otthonukban, melynek 
lényege, hogy a fogyatékkal élő gyerme-
keknek lehetősége nyílik többségi óvo-
dai, iskola csoportokban hetente egyszer 
„osztálytársként” látogatást tenni, majd a 
program végén az ép gyerekekkel együtt 
a hónapok alatt elkészített előadást vagy 
alkotást bemutatni.

A program indulása előtt szociológus bevonásával kérdőívet osztottak ki a projektben résztvevő 
szervezetek a kiválasztott óvodák és iskolák nevelői és gyermekei között (nevelőknél függetle-
nül attól, hogy részt vesznek-e a programban), valamint a fogyatékkal élő gyermekek szülei, és 
a speciális iskolák pedagógusai is kérdőíves felmérésben vettek részt.

A felmérés után a „Mindenkinek becsengettek!” program mindhárom országban egy 1 hónapos 
ciklussal indult, melynek során a május hónapot töltötték a fogyatékkal élő gyermekek ép társa-
ik között. Ezen rövid idő alatt lehetősége nyílt a gyermeknek a beilleszkedésre, megismerhette 
új társait, emellett a résztvevő pedagógusok, valamint a gyógypedagógusok is megtapasztal-
hatták a „Mindenkinek becsengettek!” program működését a gyakorlatban. Ez az időszak volt a 
bemelegítés az őszi, három hónapon át tartó programra, ahol ilyen formán már ismerős közeg-
ben mozogtak kicsik és nagyok.

A „Mindenkinek becsengettek!” program elsődleges célja a társadalmi attitűd formálása egyrészről 
a közoktatásban résztvevő gyerekek részére, másrészről az őket felnevelő családok számára.

Kisari Károly elnök, Down Egyesület
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Pedagógus látogatás Hidegkúton a Gyermekek Háza iskolában

2011. április 5-én Magyarország-
ra látogattak a Magyarország-
Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program határon túli társszerve-
zeteinek – „Organizatia Caritas 
Satu Mare” Association (Szatmár-
németi) és Medical and Social 
Rehabilitation Center „Path to Life” 
(Ungvár) – pedagógusai, akik két 
napot töltöttek el Budapesten. 

Az érkezést kipihenve, és egy kis 
budapesti városnézés beiktatása után reggeltől egy egész iskolai napot nézhettek meg a part-
ner-városok pedagógusai a Budapest-Hidegkúti Gyermekek Háza iskolában, ahol a pedagógu-
sok az 1993/94-es tanév óta tudatosan vállalják a sajátos nevelési igényű kisiskolások integrált 
nevelését. Lehetőséget kapott mindenki, hogy bármelyik tanítási órán megnézze az integrált 
nevelés gyakorlati érvényesülését, és az intézmény vezetőjével szervezett szabad beszélgeté-
sen feltegye kérdéseit.
A látogatás során pozitív tapasztalatokkal lettek gazdagabbak az ungvárról és szatmárnéme-
tiből érkező pedagógusok, emellett egyedülálló példát láthattak arra, hogy milyen az integ-
rált oktatás Magyarország egyik kiemelkedő iskolájában. A rengeteg felmerült kérdésre választ 
kapva a pedagógusok a találkozóról nemcsak élményekkel tértek haza, hanem a pozitív példa 
birtokában, és a lehetőség reményében azzal kapcsolatban, hogy ha Magyarországon sikerült 
az integrált oktatást ilyen formában megvalósítani, akkor a lehetőség benne rejlik a ukrán és 
román intézményekben is.

Az iskolalátogatás keretin belül sajtó-
tájékoztatót szervezett a Down Egye-
sület, ahol Pokorni Zoltán a Magyar 
Országgyűlés Oktatási, Tudományos 
és Kutatási Bizottságának elnöke is-
mét támogatásáról biztosította a 
szervezőket – a Down Egyesületet 
-, és felajánlotta számukra a lehető-
séget, hogy a Bizottság ülésén ter-
jesszék elő elképzeléseiket az esély-
egyenlőség megteremtésének feltét-
eleiről a magyar oktatásügyben.

„Örülök annak, hogy a kezdeményezés Magyarországról indulva a határokon túl is követőkre 
talált, és fontosnak tartom, hogy a példamutatáson túl a gyakorlati megvalósításban is segítsük 
és támogassuk a „Mindenkinek becsengettek!” program külföldi képviselőit. Az esélyegyenlőség 

minden jól működő társadalom alapja, ezért elengedhetetlen, hogy már gyermekkorban
megteremtsük ennek feltételeit.” 

Pokorni Zoltán, az Országgyűlés oktatási, tudományos és kutatási bizottságának elnöke
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Partner-találkozók havi rendszerességgel

A Magyarország-Szlovákia-Románia-
Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együtt-
működési Program határon túli társszer-
vezetei „Organizatia Caritas Satu Mare” 
Association (Szatmárnémeti) és Medical 
and Social Rehabilitation Center „Path 
to Life” (Ungvár), valamint a nyíregyházi 
Down Egyesület a program során havi 
rendszerességgel tartott találkozót, min-
dig más szervezet hazájában. Ezeken a 

megbeszéléseken építette a három szervezet a „Mindenkinek becsengettek!”-ben résztvevő 
pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szülőkkel szervezett találkozók menetrendjét, közös 
ötletbörzékkel tették színesebbé a program lebonyolítását.
A találkozások alkalmával nemcsak maga az „MBCS” program gördülékeny lebonyolítása volt a 
cél, hanem a háttérben zajló szociológiai tanulmány elkészülésének hatékony segítsége, vala-
mint a mindhárom országban szervezett záró-rendezvények előkészítésén és kivitelezésén való 
közös gondolkodás, szervezés.
A nyári időszakban, amikor a „Mindenkinek becsengettek!” program óvodai és iskola része – a 
minden országban tartott nyári pihenés miatt – szünetelt, akkor kezdődött meg a program végi 
rendezvények szervezése Ungváron, Szatmárnémetiben, valamint Nyíregyházán. Ezen időszak-
ban a havi találkozók nem maradtak el, hiszen az addigi tapasztalatok, költségek és eredmények 
összesítése mellett közösen választotta ki a három szervezet a három programzáró helyszínt is, 
valamint – az egy hónapos, éles „Mindenkinek becsengettek!” program alakulására alapozva – 
közös megoldást kellett találni az esetlegesen felmerülő problémákra is, hogy a szeptemberi 
újrakezdés gördülékenyen induljon.

Röviden az MBCS 3 hónapjának megvalósulásáról és a weboldalakról

A három szervezet a májusi „Minden-
kinek becsengettek!” program-indítás 
után újra felvette a kapcsolatot a részt-
vevő intézményekkel, így szeptember-
ben mindhárom országban újraindult a 
fogyatékkal élő gyermekek többségi in-
tézményekbe való, heti egyszeri bevitele.
A projekt koordinátorok irányítása alatt 
a kísérő gyógypedagógusok, valamint 
a programban résztvevő többségi in-
tézmények pedagógusai között kiváló 
kapcsolat alakult ki, így a fogyatékkal élő 
gyermekek beilleszkedése – tekintve az 

ismerős közeget is – gördülékenyen ment. A programban résztvevő gyermekek mindegyékéről 
készült fotósorozat mind Nyíregyházán, mind Ungváron, és természetesen Szatmárnémetiben 
is. Ezek a felvételek folyamatosan kerültek fel a weboldalakra, ahol – ilyen formán – mindenki 
számára eléretőek lettek, és maradnak is. 
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A weboldalakon nemcsak az órákon készült fotókat tekinthetik meg a résztvevők, valamint az 
érdeklődők, hanem arról is lista szerepel, melyek azok az intézmények, melyek a „Mindenkinek 
becsengettek” programban részt vesznek, ezen felül minden információ kiderül a weboldal 
anyagaiból. A www.mbcs.hu-n, a www.clopotelulsunapentrutoti.org-on, és a www.dzvinok.
org-on az egyes országok szervezeteinek elérhetőségei is megtalálhatóak, így ezeken az in-
formációs oldalakon elérhetőek olyan intézmények számára is a „Mindenkinek becsengettek!” 
program szervezői, akik érdeklődnek az oktatási esélyegyenlőségi program iránt, hidat építve 
a többségi társadalom, a fogyatékkal élőket felkaroló szervezetek, gyógypedagógusok, óvodák 
és iskolák között.
A weboldalak mindenki számára elérhetőek, az egyes országok saját nyelvén.

„Mindenkinek becsengettek!” rendezvények három országban

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 
fontos alkotóeleme a különleges gyermeknap, melyen a „Mindenkinek becsengettek!” projekt-
ben résztvevő intézmények tanulói befogadott társukkal együtt léphetnek színpadra városuk 
egy színvonalas helyén, ahol megcsodálhatja családjuk nemcsak a hónapok alatt összeállít elő-
adást, hanem a közösen készített kézműves alkotásokat is.
A záró-rendezvények a következőképpen alakultak:

a./ Különleges gyermeknap Ungváron

Az ukrán programzáró eseményre november 
19-én, szombaton, az Ungvári Ifjúsági Központ-
ban (Padiun) került sor. A gálán fellépett a „Min-
denkinek becsengettek!” programban résztvevő 
gyermek-csoportok mellett a város több tánc- 
és ének csoportja, valamint Ungvár egyik mél-
tán népszerű koreografikus táncokat bemutató 
stúdiója, a Viktória. Emellett a kicsik és nagyok 
megtekinthették a program során elkészült al-
kotásokat, miközben bohócok jártak-keltek a 

csarnok egész területén. Volt arcfestés, léggömb osztás, így fantasztikusan telt a szombat dél-
előtt.

b./ Különleges gyermeknap Szatmárnémetiben

A  „Mindenkinek  Becsengettek!”  program  nov-
ember 26-i, szatmárnémeti gáláján  szerepeltek  
az  abban  résztvevő  óvodások, a műsoroknak 
helyt adó Szatmárnémeti Északi Színház pedig 
színes programokkal várt kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Az “Örök fiatalság” című előadás kirá-
lya vezette végig a gyermekeket és a szülőket 
a különleges gyermeknap  során,  a  csemeték  
előadása  után  pedig  Cserey  Csaba,  dobmű-
vész  készült  nem mindennapi, interaktív dob-
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előadással, melyben szinte minden gyermek szerepet kapott. A gála végén értékes  tombola-
ajándékok  várták  gazdáikat,  az  előadások  közben  pedig  arcfestés, kézműves foglalkozás  
és  bohóc színesítette a színházi programokat, melyek mellett a vendégek megcsodálhatták a 
program alatt elkészült gyermek-alkotásokat.

c./ Különleges gyermeknap Nyíregyházán

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna 
ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Prog-
ram keretén belül Pregitzer Fruzsina Varázsolok 
című, valóban varázslatos előadása nyitotta a 
teltházas, Down Egyesület által szervezett „Min-
denkinek becsengettek!” gálát a nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Színházban a Fogyatékkal Élők 
Világnapján, december 3-án. Miután minden 
gyermek és felnőtt belépett a Varázs-világba, 

következtek a programban résztvevő óvodás és iskolás gyermekek előadásai, akik hónapokon 
át befogadott, fogyatékkal élő társukkal léptek színpadra. A magyar gyermekek után az ungvári 
óvodások kedveskedtek a „Mindenkinek becsengettek!” programon belül készített műsoraikkal, 
majd a Dió Együttes szórakoztatott kicsiket és nagyokat. Az értékes tombolaajándékok kisorso-
lása után a Móricz Zsigmond Színház meglepetése következett: mindenkit a színpadra invitál-
tak, és színpaddal együtt forgatták meg a népes csapatot.
A különleges gyermeknap keretében nemcsak a színpadi produkciók kápráztatták el a többszáz 
vendéget, de angyal-készítésre, arc festetésre volt lehetőség, hajtogatott és egyszerű lufiért le-
hetett sorba állni, valamint megnézni a gyermekek által készített, kiállított remekműveket. 

Mindhárom rendezvény hangulata egyöntetűen utalt arra, hogy a „Mindenkinek becsengettek!” 
program elérte egyik célját, azaz a fogyatékkal élő és egészséges gyermekek produktívan tud-
nak együttműködni, valamint a pedagógusok tapasztalatai, eredményei, töretlen lelkesedése 
(ld. a későbbiekben) tükrözi a program jótékony hatását mindhárom országban. 

Az integráció jelene és jövője Európában és térségünkben
Pázmány Viktória, képzési referens, a Csodavár Korai Fejelsztő Centrum intézményvezetője

„Az egyenlőségeszmény fényében felismerhetővé vált, hogy a fogyatékos emberek számára 
nem lehet különpályás társadalmi beilleszkedési utat kialakítani. A fogyatékos emberek társa-
dalmi beilleszkedéséhez a társadalomnak olyan intézményeket kell létrehoznia és olyan ma-
gatartásformákat kell kialakítania, amelyek nem tesznek különbséget a fogyatékos és nem fo-
gyatékos ember között.” Illyés Sándor gondolata annak az új típusú felfogásnak a megjelenése, 
mely nem stigmatizál és kirekeszt embereket másságuk miatt, hanem felismeri, hogy mindany-
nyiunk érdeke a közös lét, az együttélés lehetőségének megteremtése.
A fogyatékos személyek elkülönítése – amennyiben születési rendellenességről van szó – már 
újszülött korban kezdődik. A sérült babát mássága miatt ténylegesen másként kezelik, mint ép 
társait, ezzel elindítva egy irreverzibilis folyamatot, belesulykolva a szülőkbe, családba és egyút-
tal a gyermekbe is, hogy valami gyökeresen megváltozott, és innentől kezdve nincs visszaút. A 
szegregáció országunkban hosszú hagyományra tekint vissza, és a rögzült társadalmi beállító-
dások és szokások csak nehezen változtathatók meg.
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Ugyanakkor az elmúlt néhány évtizedben Európa-szerte és így Magyarországon is változni lát-
szik a társadalmi, gazdasági és jogi környezet. Az Európai Unió legtöbb államában megindultak 
azok a folyamatok, melyek az integrációt hivatottak megszilárdítani. A déli államok többsége 
már most a teljes integrációt kínálja a sérült fiataloknak, azaz felszámolta a szegregált intézmé-
nyeket és azok korábbi tapasztalatait is az inklúzív oktatási intézményekben kamatoztatja. Nyu-
gat-Európa többsége két egymás mellett párhuzamosan jelen lévő modellt futtat, azaz egyaránt 
megtalálhatók a hagyományos szegregált intézmények és a már modern felfogást képviselő, jól 
előkészített és hatékonyan működő inklúzív intézméynek. Különösen jó példát láthatunk erre 
a skandináv országokban. Magyarország azonban még mindig a harmadik vonalbeli országok 
csoportjába tartozik, azaz ragaszkodni látszik a szegregált iskolarendszerhez és egyenlőre csak 
óvodai szinten mert az integráció irányában konkrét lépéseket tenni. 
Az emberi és polgári jogok érvényesítésére irányuló mozgalmak, a törvényi szabályozás meg-
változása a megfelelő jogi kereteket adhatja meg. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének 1993. 
December 20-i ülésén megfogalmazott „The Standard Rules on the Equalization of Opportunities 
for Persons with Disabilities” (A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető 
szabályai) alapján 1995-ben fordított magyar változatban a 6. Szabály szerint „A tagállamok-
nak el kell ismerniük az egyenlő, integrált általános-, közép-, és felsőfokú oktatás lehetőségét 
a fogyatékossággal élő gyerekek, fiatalok és felnőttek számára. Biztosítani kell, hogy a fogyaté-
kossággal élő személyek oktatása az oktatási rendszer szerves részét képezze.”1 A nemzetközi 
normákat a magyar törvénykezés is követi, és igyekszik kidolgozni az ehhez illeszkedő jogi sza-
bályozást. Ennek szellemében születtek meg Magyarország törvénykezésében is azok a törvé-
nyek és rendeletek, melyek előkészíthetik az integrációt az oktatás területén. Így az 1993. Évi 
LXXIX törvény a közoktatásról, az 1998. Évi Esélyegyenlőségi törvény, a 29/2002. OM rendelet 
a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget 
biztosító feltételekről és a 2003. Évi OM közlemény a hátrányos helyzetű tanulók integrációs és 
képesség-kibontakoztató fejlesztéséről.

A törvényi háttér önmagában azonban még kevés, és a tervezett integráció létrejötte a gya-
korlatban hosszú folyamatot feltételez. Sajnos az előzetes feltételek megteremtése nélkül, az 
érintettek felkészítését elhanyagolva, illetve sérelmére végrehajtott integráció – szinte minden 
kisebbségi csoport esetében – a többség ellenállását váltja ki. Az integráció alapfeltétele a köl-
csönös elfogadás, amelynek a nevelésben az integrációt megelőzően helyet kell kapnia. Ennek 
egyik módja az együttnevelés.
 A jogi keretekhez igazodva illetve azokkal párhuzamosan a neveléstudomány területén is meg-
jelentek új irányzatok. Ilyen elméleti hátteret biztosítanak az alternatív pedagógiák, melyeknek 
a differenciálás, az egyéni személyiségfejlődés figyelembevétele, a sajátos bánásmód éppúgy 
alapját képezik, mint a közösségi szellem és egymás elfogadásának kialakítása, a tolerancia 
alapjainak megteremtése a gyermekekben. Emellett egyre több szakmai testület, irányzat kri-
tizálja a különnevelés gyakorlatát, és hangoztatja az együttnevelésben rejlő lehetőségeket, an-
nak előnyeit. Ezt igyekszenek alátámasztani a pedagógiai és gyógypedagógiai terminológiában 
megjelenő új fogalmi meghatározások, melyeknek szintúgy célja, a különbségek és negatívu-
mok helyett az azonosság és pozitívumok kihangsúlyozása.
     A szakma mellett a fogyatékos gyermekek szüleinek is egyre inkább hangsúlyozott azon tö-
rekvése, hogy gyermekeik az átlagos fejlődési utat bejárva érkezhessenek a felnőtt korba, azaz 
ne elkülönítve, eleve megbélyegezve kezdjék életüket, hanem a többi gyermekkel azonos lehe-
tőségeket kapjanak mind az oktatás-nevelés, mind az élet egyéb területein.

1   http://barczi.hu/letoltesek/tudomanyos_testuletek/dokumentumok/STDRULES-magyar.pdf 2009-10-11 
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A fenti törekvéseket segítik olyan esélyteremtő változások, melyek bár nem feltétlen ezzel a 
céllal jöttek létre, mégis ebbe a rendszerbe tökéletesen illeszkednek. Ilyen az oktatás-nevelés 
állami monopóliumának megszűnése, a plurális oktatási rendszer kialakulása, melyek egyszer-
smind lehetővé tették az alternatív pedagógiák gyakorlatban való térhódítását is. 

Az óvodai-iskolai együttnevelés rengeteg olyan 
kérdést és gondolatot vet fel, melyek, mint egy 
háló, összekapcsolódnak és nem választhatóak 
el egymástól. Minden kérdés felveti a követke-
zőt, az egyik gondolat szüli a másikat; ráadásul 
mindegyik további messze ható összefüggése-
ket világít meg. Elsőként a benne szereplőket 
kell kiemelni, hiszen az ő felkészítésükön, felké-
szültségükön, hozzáállásukon áll az integráció 
sikere. Fel kell tehát készíteni magát az iskolát és 
annak környezetét: a pedagógusokat, gyereke-

ket, szülőket. Fel kell ugyanakkor készíteni az integrációba bevont a gyógypedagógusokat és 
más speciális szakembereket is, hiszen az inklúzív iskolában való munka merőben más elváráso-
kat támaszt velük szemben, mint az addig megszokott.

A speciális nevelési igényű gyerekek együttnevelése komoly terhet ró az oktatási intézmények-
re, integrációjuk nem lehet hirtelen döntés, meggondolatlan lépés eredménye. Megfelelő szak-
mai, módszertani felkészülést igényel, elő kell teremteni a szükséges eszközrendszert és infra-
struktúrát. Mindez anyagi és szellemi megterhelést jelent, melyek közül elsősorban az anyagi 
szab többnyire gátat a lehetőségeknek, annak ellenére, hogy éppen ennek előteremtése a tör-
vény szerint nem jelenthet akadályt.
A pedagógus részéről elvárás, hogy a nevelési-oktatási folyamat során minden részrendszer 
(cél, módszer, értékelés, eszközök) személyre szabott legyen, tehát más az SNI tanulók és más a 
többi tanuló esetében. Ez ellentmond az iskola uniformizálásra való igényének. Ez a kettősség – 
az egyediség és az egységesség iránti igény – szinte feloldhatatlan paradoxonná nő, és komoly 
nehézségeket állít a pedagógus elé. Az egyedi célrendszer, értékelés, stb. megvalósítása nem 
könnyű, hiszen máris egyfajta kirekesztettséget, elkülönülést vonhat maga után. A pedagógus-
nak ki kell dolgoznia egy sajátos differenciálási rendszert, mely metodikailag kellőképpen válto-
zatos. A megfelelő pedagógiai módszereket alkalmazva a pedagógus képessé teheti osztályát 
is arra, hogy egymás különbözőségét látva és elfogadva a tanulók természetesnek vegyék, hogy 
az elvárt szint, a fejlődésben kitűzött célok nem egyeznek. Mindenkinek önmagához mérten 
kell fejlődnie, és a céloknak reálisnak kell lenniük. 

Vitathatatlan tehát, hogy az együttnevelés során a pedagógus által megvalósítandó célok 
természetesen több nehézséget jelentenek, mint az egymáshoz viszonyítva kisebb eltérése-
ket mutató gyerekek oktatása. Ugyanakkor fontos kiemelni azokat a többleteket, melyeket az 
együttnevelés magában rejt, és ezeket kell előtérbe helyezni. Az együttélés, a másság, a sokfé-
le megismerése minden gyermek számára pozitív fejlődési hatással jár. Egymás megismerése 
és elfogadása elősegíti a „normális” magatartásminták közvetítését, elsajátítását; lehetővé teszi 
a reális énkép, önértékelés kialakulását. A gyengébb tanulók számára a jobb teljesítmény hú-
zóerő, fontossá válik számukra a megfelelés magasabb követelményeknek. A jobb képességű 
gyermekek ugyanakkor egyszerre profitálnak tudásban és emberségben, amikor társaiknak se-
gítenek a tananyag megértésében, elsajátításában. 
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Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a sérült gyermekek számára ez sokkal többet is jelent. A sok-
szor 7 évesen kollégiumba kényszerülő gyermekek az integrálással elkerülhetik a diákotthoni el-
helyezést. A kirekesztettség érzése megszűnik, és ez megkönnyíti számukra, sőt természetessé 
teszi a társadalmi beilleszkedést. 
A pedagógusok, bár nehezebb feladattal találják magukat szemben, hatékonyabb pedagógiai 
eszközöket alkalmazhatnak, tudásukat állandóan frissíthetik, új módszereket próbálhatnak ki.
Az együttnevelésnek – mint azt már a korábbiakban is írtuk – komoly feltételei vannak. Először 
is szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem mindenkit és nem mindenáron kell integrálni. A folyamat 
jól átgondolt és megszervezett kell hogy legyen. Mint azt az egyesület is igyekszik megvalósí-
tani, az előkészítés elengedhetetlen első lépcsője a korai fejlesztés, amihez a korai felismerés 
és a megfelelő diagnosztikai eljárások szükségesek. Az integráció nem képzelhető el gyógype-
dagógiai segítségnyújtás nélkül, azaz az új rendszerben nem csak a gyermekek szegregációja, 
hanem a pedagógusok és gyógypedagógusok szegregációja is megszűnne, a két tábor közös 
munkát folytatna és egymást segítve közös eredménynek örülhetne. Ehhez mindkét fél részéről 
pozitív és elfogadó hozzáállásra van szükség. A szakmai támogatás mellett jelen kell lennie a 
szülői háttérnek is, hiszen a team tagjai az iskola mellett a családok is. Ideális esetben a csopor-
tok, osztályok összetétele a társadalmat kellene, hogy reprodukálja, azaz a létszám és összetétel 
átgondolásánál figyelembe kell venni, hogy az SNI tanulók aránya ne tegye lehetetlenné a célok 
elérését. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy a kistelepüléseken ez eleve nem 
megoldható, itt a másság eleve felülreprezentált, így az iskolában is többséget képvisel. A fenti-
ek mellett jogszabályi elvárás, hogy az alapító okirat magába foglalja az integrációt, valamint az 
infrastruktúrának, a személyi, tárgyi feltételeknek, az épület és tanterem adottságainak is meg 
kell felelniük az elvárásoknak, a gyermek sajátos igényeihez kell alkalmazkodniuk.

A „Mindenkinek becsengettek!” program ennek 
a folyamatnak több lényegi elemét kívánja segí-
teni. Olyan körülményeket teremt, melyek során 
a többségi és gyógypedagógusok megtapasz-
talhatják az inklúzió által kínált lehetőségeket. 
Személyes kapcsolatba kerülnek a számukra is-
meretlen populációval, közösen munkálkodhat-
nak egy cél érdekében. A program során gyűj-
tött pozitív tapasztalatok olyan módon befo-
lyásolják attitűdjüket, ami a későbbiekben nem 
csupán egy alkalmi integrációt tesz lehetővé, 

hanem felkészíti őket a másság befogadására, elfeledteti velük addigi félelmeiket, tartásaikat a 
sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatban. Ugyanakkor a program 
a benne részt vevő ép és fogyatékkal élő gyermekeknek és családjaiknak is mély élményeket 
tartogat. Egymás megismerése, az együttdolgozás élménye, a közös siker közelebb hozza egy-
máshoz a két tábort és megmutatja azokat a lehetőségeket, ahol a sokféle másság kiegészíti 
egymást és színessé teszi a mindennapokat. 

Ahogy a nagy földrajzi felfedezések idején a térkép tele volt fehér foltokkal, úgy vannak jelen 
komoly hiányosságok, ismeretlen területek a magyar oktatásügyben is. Egy ilyen nagy kihívást 
jelentő üres mező az általunk pásztázott oktatási térképen az inkluzív iskola. Az az iskola, az az 
intézmény, ami nem „csak” fizikailag, de elsősorban mentálisan akadálymentes; ahol a másság 
megjelenése a természetes társadalom leképeződése, és senki számára nem jelent kérdést en-
nek létjogosultsága. 
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A mai EU-s és ennek kapcsán magyar törvények értelmében minden kisgyermeknek joga van a 
lakhelyéhez legközelebb eső oktatási intézményt látogatni. Ez azonban csak a törvény. Az élet 
– mint oly sok más esetben – itt sem igazodik a papíron deklarált szabályrendszerhez és még 
mindig az az általánosan elfogadott út egy fogyatékkal (értelmi, de akár érzékszervi) élő kis-
gyermeknek, hogy elérve a tanköteles kort, családjától esetlegesen több száz kilométerre járjon 
iskolába és csak hétvégenként élvezhesse a család melegét, biztonságát.
Sorolhatnánk még mindazt, ami jelenleg a gyermekeink között szakadékot jelent, és egyenlőre 
nagyon kevés intézmény vállalja ezen szakadék áthidalását. Pedig az ezt felvállaló intézmény 
utat és fejlődési lehetőséget mutathat az egész társadalom számára.
Milyen lenne egy ilyen iskola? Az iskola maga is polisz, azaz mintázza a társadalmat. Ez az iskola 
ténylegesen mintázná, és megtanítaná a gyermekeknek azokat a készségeket, melyek napja-
inkban olyannyira feledésbe merültek: a türelmet, elfogadást, szeretetet. Ez az iskola otthon 
lehetne, a benne élő közösségek pedig családként működhetnének. 

A „Mindenkinek becsengettek!” program hatásának vizsgálata
szerző: Dr. Hüse Lajos szociológus, a Gyermekjóléti Központ vezetője

Egészen bizonyos, hogy az ember életének leginkább meghatározó pillanata az, amikor gyer-
meke születik. Talán azt sem túlzás állítani, hogy egy új élet létrehozása, egy gyermek felnevelé-
se majd szárnyra bocsátása életünk legfőbb célja – és nem csupán biológiai, evolúciós értelme-
zésben, hanem kulturális, mélyen emberi értelemben is.
Talán emiatt találunk olyan nehezen szavakat arra, amikor egy párnak sérült gyermeke születik. 
Miközben a család oly nehéz terhet vesz magára, az első fájdalom elmúltával azzal is szembe-
sülnie kell, hogy talán ez a nagyszerű cél is sérült, hiszen akit szárnyára kellene bocsátaniuk, az 
talán sosem tanul meg repülni, mert nincsen szárnya. 
Nincsen szó erre az érzésre. Nincsen jó szó.
Már a baj elnevezésével is gondjaink vannak. Szinte minden szavunk bántó, sértő, vagy éppen a 
szike hideg és közömbös éléhez hasonlóan vág. Más szavak gügyögnek, óvatoskodva settenke-
dik körül a lényeget. És – félek – ha találnánk is egy igazán találó, nem bántó, de nem is cukrozott 
kifejezést arra, hogy sérült gyerek került a családba, hamarosan az is bántóvá, megbélyegzővé 
válna, mert telítődne az érintettek veszteségének és nehéz sorsának minden fájdalmával, telí-
tődne mindenki más kényelmetlen érzéseivel, zavarával, idézőjeles beszédével, gesztusainak és 
hangsúlyainak lappangó árnyalataival. 

Az angol szakirodalom exceptional child-nek, azaz különleges gyermeknek nevezi azokat, akik 
értelmi, érzelmi, érzék- vagy mozgásszervi, tartós belgyógyászati problémákkal küszködnek 
születésük óta, vagy valamely tragikus balesetnek köszönhetően. Jól érzékelteti ez a kifejezés 
– írja Kálmán Zsófia2 –, hogy ezek a gyermekek különleges figyelmet, gondozást és oktatást, 
különleges szeretetet igényelnek, valamint azt is, hogy ezeknek a gyermekeknek a családjai kü-
lönleges emberséggel vállalják a velük kapcsolatos különleges terheket. Mennyire helyénvaló 
lenne ez az elnevezés a magyar gyakorlatban is!

2   http://barczi.hu/letoltesek/tudomanyos_testuletek/dokumentumok/STDRULES-magyar.pdf 2009-10-11 
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De nincsenek megfelelő szavaink arra sem, hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik ezt a különlege-
sen nehéz terhet cipelik. Szakemberként hogyan osszuk meg a gyermekéért reszkető édesanyá-
val a diagnózist? Hogyan mondjuk el a várható kilátásokat a kimondhatatlan önvádtól elnémuló 
édesapáknak? Rokonként, barátként, ismerősként miképpen forduljunk oda a családhoz? Ho-
gyan beszélgessünk velük, hogyan segítsük őket a fájdalom és a gyász feldolgozásában, hogyan 
osszuk meg velük az élet kisebb-nagyobb örömeit, hogyan segíthetjük őket abban, hogy ma-
guk is felfedezhessék azokat a saját életükben? Hogyan csodálkozzunk rá az eddig nem muta-
tott értékeikre? És egyáltalán… hogyan legyünk természetesek? 
A jó válaszokhoz túl kevés tapasztalattal rendelkeznek a társadalmak, a közösségek, iskolai cso-
portok.

A Down Egyesületet különleges gyerekek szüleinek önsegítő, érdekvédelmi csoportja hozta lét-
re. Velük együtt dolgozva magam is megéltem saját szavaim fogyatékosságát, megkínlódtam 
azt, hogy miképpen osszam meg az érzelmeimet. A tudomány pártatlansága csak abban segí-
tett, hogy ne mondjam ki, ne mutassam ki. Hiszen az én dolgom a valóság társadalmi és lelki 
vetületeinek regisztrálása, lehetőleg oly módon, hogy azt magam nem befolyásolom. A dolgom 
az, hogy pártatlanul, figyeljem meg a jelenségeket, hideg fejjel elemezzem az adatokat és értel-
mezzem az eredményeket. Ha szabadjára engedem az érzelmeimet, elveszítem a pártatlansá-
gomat, elveszítem az objektivitáshoz szükséges hűvös fejet. 

Azt is éreztem, hogy becsapom magam ezzel. Sosem voltam pártatlan a sérült emberekkel kap-
csolatban, nem is beszélve a sérült gyermekekről. Most pedig elvesztettem pártatlanságomat a 
Down Egyesület tagjaival kapcsolatban is – elvont „fogalmakból” személyekké váltak számom-
ra, néhányan talán barátaimmá. És, a munkám során egyértelművé vált számomra, immár nem 
esik jól pusztán adatokban, tárgyilagos mondatokban beszélnem arról, amit a tudomány esz-
közeivel feltártam. Hogyan mondjam ki, hogyan írjam le a hatásvizsgálat tapasztalatait, hogy 
az egyszerre legyen objektív, de megmutassa magát az embert is – sérültet és épet egyaránt –, 
akiről ez az egész program szólt? 

Ismét Kálmán Zsófia adott kapaszkodót nekem, amikor leírta egy olyan édesanya szavait, aki 
diagnózist, segítséget, tanácsot keresett beteg gyermekének születése után. 

„Gyengéden, de az igazat!”

Hiszem, hogy ez a válasz a számtalan „hogyan”-ra. Még akkor is, ha az igazság nem mindig egy-
értelmű – további kutatásra lenne szükség. Még akkor is, ha az eredmények értelmezése sem 
mindig egyértelmű – további beszélgetésre, közös gondolkodásra lenne szükség. 

De ugyan miről is szólna ez a kutatás – kérdeztem magamtól, amikor végre eldöntöttem, miről 
és hogyan fogok írni –, ha nem arról, hogy közös gondolkodásra biztasson, hogy további beszél-
getésekre hívjon?

Mindenkinek becsengettek…
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A kutatás háttere, anyaga és módszere

A „Mindenkinek becsengettek!” program elsődleges célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a 
sérült – konkrétabban az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos –, valamint az ép gyerme-
keket. A programot megalkotó szakemberek feltételezték, hogy az együttes tevékenység és a 
közvetlen tapasztalatok az ép gyermekek csoportjait befogadóbbá, toleránsabbá teszik. Távlati 
célként a jövő társadalmának szemléletformálását tűzte ki az Egyesület, amelyet a kölcsönös 
tisztelet és az elesetteken való segítség eszméje hat át. A hatásvizsgálat során ezt a változást 
kellet mérhetővé tenni, a tolerancia várható növekedését kellett megmutatni.
Különösen jelentős a kutatás szempontjából, hogy a program eredményeit alapvetően a befo-
gadó osztályok speciális felkészültséggel nem rendelkező pedagógusai, valamint maguk a gyerme-
kek érték el, saját erejükre, találékonyságukra, szociális készségeikre építve. Úgy is fogalmazhat-
nánk, hogy semmi különleges sem történt, csakis annyi, amelyet bárki, bármelyik közösségben 
képes létrehozni: az együttlét élménye. 
A program megvalósításának ezen formájával az Egyesület természetesen nem azt kívánta 
deklarálni, hogy a fogyatékkal élő gyerekek iskolai integrációja megvalósítható lenne a gyógy-
pedagógia eszköztára nélkül; nem állítja, hogy mindez csupán a fogadó környezet tagjainak 
megfelelő attitűdjein múlik. Az attitűdök pozitív változása valóban a program célkitűzései – és 
az integráció – fókuszában áll, ugyanakkor tartós eredmények kizárólag olyan integrált okta-
tás-nevelés során jöhetnek létre, amelyben a fogadó pedagógus mellett az integrált gyermek 
haladását figyelemmel kísérő és támogató gyógypedagógus működik szorosan együtt a fogadó 
pedagógussal.

A program hatásvizsgálata során először kérdőíves helyzetfelmérés készült a résztvevő intézmé-
nyek pedagógusaival, illetve a résztvevő osztályok, óvodai csoportok tanulóival éppúgy, mint 
a sérült gyermekek szüleivel. A kérdőíves felmérés, immár a változásra koncentrálva, mint ha-
tásvizsgálat ismétlődött meg a program végén. Az adatokat szülői interjúk, az esemény során 
készített családi naplók, valamint a fogyatékos gyermekek egy véletlenszerűen kiválasztott 
almintáján (N=8) interakciós folyamatelemzésre (Interaction Process Analysis –  IPA) épülő megfi-
gyelés egészítették ki3. Egy kisebb almintán a speciális iskolák pedagógusainak attitűdjeit mér-
tük kérdőíves módszerrel.

Teljes körű mintavételre törekedtünk, amely azt jelenti, hogy a résztvevő intézmények összes 
pedagógusát igyekeztünk bevonni, függetlenül attól, hogy az adott intézményben hány osztály 
vagy csoport fogadott be sérült gyereket, illetve attól, hogy az egyes pedagógusok dolgoztak-e 
a programban, vagy sem – így például a felső tagozatban tanító pedagógusokat is. A vizsgálat 
nem terjedt ki az intézmények adminisztratív és technikai dolgozóira. „Részleges” teljes körű min-
tavételre törekedtünk a tanulók populációján: esetükben a programot megvalósító osztályok 
minden tagját bevontuk, míg a programban részt nem vevő osztályokat kihagytuk a vizsgálat-
ból – kivételt képeztek a kontrollcsoportok, akik esetében azt feltételeztük, hogy a „Mindenkinek 
becsengettek!” program nem eredményezett attitűdváltozásokat, vagy csak csekély mértékűt.

3   Bales, R. F.  (1950).  A set of categories for the analysis of small group interaction.  American Sociological Review, 15: 257-263.
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1. táblázat A kutatási alminták elemszámai (N) a kérdőíves adatfelvétel során

Alminta tervezett 
nagysága 

Megvalósult előzetes 
felmérés 

Megvalósult
hatásmérés

Résztvevő iskolák tanárai 300 601 251
Résztvevő osztályok tanulói 600 1006 686
Sérült gyerekek szülei 50 50 50
Speciális iskola tanárai 50 48 nem releváns
Kontroll iskola tanárai 20 24 15
Kontroll iskola tanulói 50 56 60
Összesen 1070 1785 1062

A tervezett minta-elemszámokhoz képest az első, attitűdöket vizsgáló kérdőívet a tanárok és 
diákok esetében lényegesen nagyobb mintán valósítottuk meg, miután a résztvevő intézmé-
nyek hajlandóak voltak teljes egészében rendelkezésünkre állni. A hatásvizsgálatot (második 
kérdőív) már az eredeti mintának megfelelő elemszámmal igyekeztünk felvenni. Ugyanakkor 
a véletlenszerű mintavételt követően, de még a lekérdezés előtt került sor Nyíregyháza okta-
tási rendszerének átalakítására, amely létszámváltozásokat hozott magával a tantestületekben 
is, valamint többek esetén rontotta a kutatáshoz való hozzáállást, a motivációt, így a második 
adatfelvétel a tanári mintákon a tervezetthez képest alacsonyabb lett egy kicsivel.

A kutatás eredményei

A különleges gyerekek és a különleges feladatot vállaló szülők 

Az együttes tevékenység sérült és ép gyermek között az iskola társas terében – még így, ebben 
a csekély időtartamban is – sokszínűbbé tette a sérült gyermek élményeit. Miközben figyelme 
a feladathelyzetre irányult, egyúttal megtapasztalta a közösen megélt sikereket, a többiek sze-
retetét, az együttlét örömét. Ahogy elmélyült a fizikai és társas közeg megismerése, úgy nőtt a 
sérült gyermek önbizalma, illetőleg a másokba vetett bizalma.
Két forrásból származhattak negatív élményeik: a nem megfelelőnek talált teljesítmény kudar-
ca, és a befogadók nem megfelelő reakciói. Az előbbire gyakran találhattunk példát a kutatás 
adataiban – az egyik nem tudott úgy táncolni, a másik nem tudott úgy énekelni, mint a társaik –, 
de még a kudarcok nyomán érzett szomorúság vagy harag sem tudta elvenni a kedvüket attól, 
hogy részt vegyenek ezekben a programokban, sőt, hétről hétre egyre lelkesebben készültek a 
találkozókra. Ilyen esetekben rendkívül fontos volt a pedagógus éles szeme, hogy észrevegye 
a kudarcot, és a kreativitása, hogy a gyermek lelkesedését kiaknázva olyan tevékenységekbe 
vonja be őt, amelyek sikere feledteti a képességeik különbözőségéből fakadó frusztrációt.
A másik forrásra, a befogadó osztályok tanulóinak nem megfelelő reakcióira nem találtunk a 
kutatás anyagában adatot. A látogató gyermekek mindig pozitív, befogadó, támogató közegbe 
érkeztek, ahol minden esetben körbevette őket az ép társak különleges gondoskodása. Akadt 
olyan osztály, ahol csupán egyetlen gyerek érzett rá a kis látogató különleges szükségleteire, és 
ő egyedül fogta a kezét az élményeken át – egyetlenként, de tökéletesen elegendőként –, ám a 
legtöbb helyen kisebb-nagyobb létszámú csoportok képződtek a sérült gyermek köré, barátsá-
gok szövődtek, melyek a program után is fennmaradtak.
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A szülők csoportjában folytatott beszélgetés – fókuszcsoportos interjú – legintenzívebb él-
ménye, mely máig bennem él, annak a mély hitnek és elszánt küzdelemnek a megélése, mellyel 
ezek a gyermekük nehéz sorsát cipelő emberek igyekeznek mindent megadni azoknak, akik-
től a genetika, vagy valamely titokzatos erő oly sokat elvett. A megfosztottság érzése, tudata 
mindannyiuk közös jellemzője volt, mint ahogy az a különleges akarat is, mellyel a megfosz-
tottság tényét igyekeztek kompenzálni, korrigálni. Mindannyian mély gyászt éltek meg akkor, 
amikor szembesültek azzal, hogy a vágyott gyermek nem teljes, és a mai napig fájdalommal 
élik meg a teljesség hiányából fakadó kirekesztettséget. Ugyanakkor a legtöbben végigjárták 
a gyászmunka emberpróbáló útját, és eljutottak az elfogadásig. Az elfogadás azonban nem 
beletörődés, sokkal inkább annak tudomásul vétele, ami van, egyúttal törekvés arra, hogy legyen 
minden jobb, amit csak jobbá lehet tenni. Ez az (újra?) felfedezett erő az, amely a „Mindenkinek 
becsengettek!” programot is létrehozta, működtette. 
Ezek a szülők tisztában voltak azzal, hogy a feladat nem kicsi. Ki kell engedni gyermeküket az 
otthon és a speciális intézmények biztonságos falai közül, hogy beengedjék őket, lényegében 
egyedül, a sokszor bántónak, máskor közömbösnek, megint máskor szertelennek és vadnak ta-
pasztalt világba, az ép gyerekek speciális felkészültség nélkül vezetett csoportjaiba. Ezek a szü-
lők kockáztattak, de tudták azt is, hogy mit nyerhetnek. Bíztak a pozitív változásban...
…miközben a gyermekük elől is eltitkoltan féltek, aggódtak. Féltették a gyermeküket, tartottak 
attól, hogy az ép gyerekek a maguk természetes – szakember által nem csillapított –viselkedé-
sével milyen reakciókat váltanak ki a különleges bánásmódot igénylő, ezért ahhoz is szoktatott 
gyermekükből. Hogy bírják majd azt a sok ingert? Jól fognak-e viselkedni? Fogják-e őket csúfol-
ni, bántani, és ha igen, erre vajon miképpen reagálnak majd? A szülői naplókban egyre-másra 
ott sorakoznak az aggodalom leplezetlen szavai. De mindig, minden naplóbejegyzést a bizako-
dás egyre erősödő érzése zárt le. 
A részleges inkluzió eseményeit minden szülő megbeszélte otthon a gyermekével.  És a sokszor 
fáradt, olykor rosszkedvű, de legtöbbször feldobottan viháncoló, boldog gyerekek szűkszavú 
vagy bőbeszédű beszámolóin keresztül végigkísérve az eseményeket, lassan oldódtak a szülők 
félelmei. Az „idegenbe szakad” gyermek élményei révén jobb rálátást, ezáltal szélesebb pers-
pektívát kaptak a gyermeküket érintő jövőbeli terveiket illetően. A sérült gyermek születésével 
sok család kiszakadt természetes közegéből, bizonyos mértékben eltávolodott az emberi kap-
csolatoktól, életük nagymértékben alárendelődött a különleges igényű gyermek gondozásá-
nak, a nevelés megnövekedett terheinek. A „Mindenkinek becsengettek!” programban egészen 
egyszerű élményeket tapasztalhattak meg a gyermekek által, melyek érzékelhetően bizakodób-
bá, nyitottabbá tették a szülőket. Sokan – mindannyian – szereztek már kellemetlen tapaszta-
latokat, lelki sérüléseket, amikor a gyermeküket nem úgy fogadták, nem úgy néztek rájuk – a 
„Mindenkinek becsengettek!” program során jól regisztrálható volt a folyamat, ahogyan ezek a 
régi sebek begyógyultak. 
A szegregáció az előítéletek egyszerűsített látásmódjának talaján tenyészik. Ez azonban nem 
csupán a többségi társadalomra, hanem a sérült gyereket nevelő szülőkre is igaz, csak fordított 
előjellel. Ők a többségi társadalmat látták túl egyneműnek, egyfélének: értetlennek, elutasító-
nak, hidegnek, bántónak. A program – az élmény – bizonyítottan oldotta ezeket az érzéseket.
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A pedagógusok

A befogadó iskolák pedagógusai – mint bármilyen csoport tagjai a társadalomban – sokszínű, 
változatos jellemzőkkel bírnak. Értékrendjükben, véleményükben, a sérült gyermekekhez való 
hozzáállásban éppúgy megfogalmaznak szélsőségeket (lelkes elfogadást, szigorú elutasítást), 
mint középutas véleményeket (mely lehet „arany”, de lehet szürke megalkuvás is). Sokféleségük 
ellenére megfelelő statisztikai módszerekkel képesek vagyunk megmutatni néhány olyan jel-
lemzőjüket, amelyek mentén megismerhetjük a leginkább igaznak mondható arcukat, azt az 
„átlagos” képet, mellyel a legvalószínűbben találkozhatunk bármely véletlenszerűen kiválasz-
tott pedagógus esetén. 
A helyzetfelmérés során egy, a hivatásában szépséget, kihívást, de olykor küzdelmet is látó pe-
dagógus képe rajzolódott ki előttünk, aki alapvetően pozitív, megkülönböztetett figyelemmel 
fordul a fogyatékos gyermek felé. E gyermekek másságát alapvetően a koncentrációjuk és fel-
adatértésük gyengébb mivoltában látják, és inkább pozitív, mint negatív személyiségjegye-
ket tulajdonítanak nekik. Önmagukat reálisan értékelve, a vizsgálatban résztvevők elmondják, 
hogy a többségi óvodákban, iskolákban tanítva nincsenek felkészülve a speciális nevelési igé-
nyű gyermekek együttes nevelésére, és úgy vélik, hogy a jelenlegi iskolarendszer sem alkalmas 
a megfelelő integrációra. Ezért zömében azt a meggyőződést alakították ki, hogy a sérült gyer-
mekek szükségleteit leginkább speciális óvodákban, iskolákban lehet kielégíteni.
Ehhez képest a nevelők túlnyomó többsége még a jelenlegi körülmények között is vállalná a 
legváltozatosabb fogyatékkal élő tanulók integrált oktatását (2. táblázat). Véleményüket csupán 
minimális mértékben változtatták meg a program tapasztalatainak hatására – jobbára azok, akik 
maguk közvetlenül nem vettek részt a programban, és igazán nem is érdeklődtek iránta, például 
nem beszélgettek azokkal a kollégáikkal, akiknek a foglalkozásaira, óráira látogató érkezett. Azok 
a tanárok, akik személyes tapasztalatokat gyűjtöttek, kifejezetten azon fogyatékossági típusok 
esetében, amellyel a látogató gyermek személyében találkoztak, lényegesen (szignifikánsan) na-
gyobb arányban vállalnák a teljes integrációt, mint a programban részt nem vevő nevelők.
A speciális iskolák tanárainak véleménye azonban mindenképp megfontolandó. Lényegesen 
óvatosabb állásfoglalásuk arra figyelmeztet, hogy a teljesebb integráció érdekében a jelenlegi 
körülményeken mindenképpen változtatni kell, például a gyógypedagógiai támogatás hálózat-
szerű kiterjesztésével.

2. táblázat A sérült tanulók teljesen integrált oktatását a jelenlegi körülmények között is válla-
lók, az alminták százalékában kifejezve

A helyzetfelmérés A hatásvizsgálatban
„általános” 

pedagógusa
spec. Isk. 
Tanára*

részt nem vevő 
tanár

résztvevő 
tanár

enyhe értelmi fogyatékkal él 68,7 8,3 60,4 66,7
középsúlyos értelmi fogyatékkal él 26,6 0,0 16,2 27,9
Autista 25,0 2,1 22,8 20,0
érzékszervi fogyatékkal él 74,3 52,1 71,2 70,0
Mozgáskorlátozott 82,6 70,8 81,3 83,6
érzelmi-akarati fogyatékos 27,2 20,8 23,8 25,4
Beszédfogyatékos 73,6 52,1 60,7 67,2
tanulási nehézségekkel küzd 83,9 47,9 76,8 88,5

*Esetükben a kérdés: „A jelenlegi körülmények között az egyes fogyatékossággal élő gyermekek integ-
rálhatóak lennének-e normál iskolába?” A táblázat az „igen” válaszok százalékos arányát mutatja. 
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Az eredmények nem valamiféle előzetes elbizakodottságon alapulnak. A résztvevő tanárok csu-
pán 40%-a gondolta úgy még a program előtt, hogy meg fog birkózni a helyzettel – őket ebben 
a későbbi tapasztalataik sem rendítették meg. A többségük azonban bizonytalan volt. A prog-
ram után a bizonytalanok nagy része meggyőződött róla, hogy el tud vállalni ilyen, és ehhez ha-
sonló szerepet a részleges inkluzióban, és csupán minden ötödik – a teljes minta 9,6 százaléka 
– érezte úgy, hogy a tapasztalatai hatására még jobban elbizonytalanodott.

A nevelők többsége, kilépve megszokott kereteiből, pozitív tapasztalatokkal, mélyen megélt 
érzelmekkel gazdagodott. Megtapasztalták, hogy egyszerű eszközökkel milyen könnyű elérni a 
program célját, a kölcsönös élményszerzést, a közös örömöt, és a részleges inkluzió megannyi 
eredményét. A pozitív minták, a jó gyakorlatok felerősödtek a program során, ennek eredmé-
nyeképpen a résztvevő pedagógusok zöme mind praktikus eszközeiben, mind szakmai szemé-
lyiségében gyarapodott. 

A naplók és az aktometriai megfigyelők beszámolói alapján azonban jól kirajzolódott egy si-
kertelen forgatókönyv is: a sérült gyermeket egy olyan tanulási folyamatba „illesztették” bele, 
amely már korábban elkezdődött, illetve tartott akkor is, amikor a gyermek nem vett részt az 
osztály munkájában. A mozgását egyébként is nehezebben koordináló, lassabban tanuló, visz-
szafogottabban teljesítő gyermek egy ilyen csoportban a többiek jól begyakorolt teljesítményé-
vel szembesülve túlságosan erős kontrasztban élte meg saját gyengébb szereplését. A csoport 
begyakorlott munkájába gyakorlatlanul belecsöppenő gyermek csökkentértékűségének bizo-
nyítékaként könyvelte el magában a különbséget, melyet a csoportmunka együttes élménye 
sem csökkentett, hiszen alapvetően egyéni erőfeszítések (pl. egyedül megtanult ének) össz-
hangjából (együttes éneklés) kerekedett ki az élmény. Az éneklés ugyan közös élmény, de csak 
akkor közösségi, ha mindenki közel azonos módon képes részt venni benne, vagy a „karmester” 
találja meg mindenkinek a szerepét az összhangzat kialakításában, kinek-kinek képességeire 
szabva:

Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban,
Némelyik hangja mély, a másiké magas,

Megint másik hangosan ciripel a telefondróton,
És aki csak tapsolni tud, olyan is akad…

A diákok

A helyzetfelmérő kérdőívek válaszai alapján elmondható, hogy a sérült gyerekeket befogadó 
óvodai csoportok, osztályok tagjai előzetesen inkább pozitív személyiségjegyeket tulajdonítot-
tak a fogyatékkal élő gyermekeknek. A többség szerint jó lenne, ha a látogatóba érkezők huza-
mosabb időre az osztálytársaik lehetnének. 
A második kérdőívre adott válaszokban tovább erősödött a gyerekek véleménye arról, hogy a 
látogatóik mennyire voltak kedvesek, szeretetreméltóak, stb. A befogadó csoportok tagjai nyil-
vánvalóan pozitív tapasztalatokkal lettek gazdagabbak, ennek nyomán befogadóbbá váltak at-
titűdjeik. Szinte elsöprő többséggel úgy érezték, a programok során a közéjük látogató sérült 
gyermek is, és maguk is a lehető legjobban érezték magukat. Megfogalmazták, hogy a „Min-
denkinek becsengettek!” program jót tett a közösségnek, és nevelőik, tanáraik is jól felkészülten 
irányították a folyamatot. 
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A megkérdezett gyerekek úgy érezték, hogy ők maguk személyesen is segítették a látogató 
gyereket abban, hogy jól érezze magát, illetve abban, hogy elvégezze a feladatát. A személyes 
segítség kifejeződhetett kedves szavakban, támogató javaslatokban, célirányos kérdésekben 
éppúgy, mint tettekben. Ezen a téren a kérdőív adatait össze tudjuk vetni az aktometriai meg-
figyelés adataival, mely szerint a látogató gyermek felé kezdeményezett interakciók valóban 
pozitívak, támogatóak voltak. Leginkább a szolidaritás, a segítségadás, és az érdeklődés vek-
torain zajlottak ezek az interakciók, negatív vektorokon – elutasítás, ellenkezés, feszültség – lé-
nyegében nem zajlott interakció. Mindamellett, hogy a gyerekek úgy bántak látogatóikkal, mint 
a hímes tojással, az bizonyosan kijelenthető, hogy a saját szerepüket jelentősen túlértékelték, 
mert az aktometriai megfigyelés lényegesen kevesebb interakciót mutatott ki, mint amennyire 
a kérdőívek önbevallása alapján következtethetnénk.

A „Mindenkinek becsengettek!” objektív és szubjektív oldala

A „Mindenkinek becsengettek!” program a saját élmény megszerzésének lehetőségét nyújtotta 
a fogyatékkal élőnek és az épnek egyaránt. Ez az élmény nem pusztán az eseményekben való 
részvételt, történések észlelését jelentette – ebben az élményben a tudatra hatás, a tudat és a 
személyiség alakulása is benne foglaltatott. A találkozók eseményeinek a lelki visszatükröződé-
se, mély megnyilvánulása nyomon követhető a különböző pszichológiai és szociológiai mód-
szerekkel operáló hatásvizsgálat eredményeiben. Nem túlzás azt állítani, hogy ezen élménye-
ken keresztül formálódott a személyiség.

A „Mindenkinek becsengettek!” program, mint az élmény objektív eleme valamilyen mértékben 
tervezhető és szervezhető volt, de az élményszerzés, az egyén reflexiója, a saját – és sajátos – nar-
ratíva már kevésbé kontrollálható. Ugyanaz az esemény mindenkinél eltérő emlékeket hagyott 
maga után, másképpen mesélték azt, más hangsúlyokkal és érzelmekkel, ahogyan másképpen 
is érzékelték és értelmezték önmaguk és mások szerepét az eseményekben. Másképpen, sokszí-
nűen – ugyanakkor mégis jól mérhető a változás főbb áramlata:

A Down Egyesület különleges nebulóit országhatároktól függetlenül meleg fogadtatásban  
részesítették a pedagógusok és a gyerekek.

A befogadás és elfogadás attitűdjei máig élőn fennmaradtak.
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