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1.1. ALAPFOGALMAK
Mi a kommunikáció? 
A kommunikáció információ, gondolatok, érzelmek átadása – szimbólumok – szavak, képek, grafikai alakzatok
stb. használata révén. Kommunikáció során a kommunikátor átad egy üzenetet a befogadónak azzal a tudatos
szándékkal, hogy befolyásolja annak viselkedését. Az emberi kommunikáció oka, hogy az ember társadalmi lény,
kommunikációra van ítélve. A társadalomból jövő ingerekre választ ad.

A kommunikáció tehát nem más, mint az információ és megértés átvitele az egyik személytől a másikig. Ez lét-
rejöhet két ember, egy és több ember, de csoportok között is. A fogalom meghatározásából következik, hogy az
információ továbbítása önmagában még nem kommunikáció, mert lényeges eleme az üzenet fogadása és meg-
értése hiányzik. Akkor teljesedik ki, ha a kibocsátó és a befogadó között a szinkronitás (megértés) megvan. A
kommunikáció magasabb szellemi tevékenységet, bizonyos fokú szervezettséget tételez fel, bár nem lehet kizá-
rólag emberi tevékenységként felfogni (számos példájával találkozunk az állatok között, de a növények világá-
ban is). 

A kommunikáció funkciója:
– Kifejező funkció: minden egészséges emberben él az önkifejezés vágya, a megszólalási kényszer.
– Partnerre irányuló funkció: a másik ember meggyőzése.
– Üzenet funkció: minden közléssel üzenünk valamit.
– Kontaktusteremtő és szabályozó funkció: a közlő és a befogadó viszonyát a kommunikáció szabályozza.
– Metanyelvi funkció: a kódot, a jelet, amivel az üzenetet közöljük, tovább adjuk, nem verbális eszközökkel egé-

szítjük ki, azaz magáról a jelről is kommunikálunk, nyomatékot adva ezzel a közlésnek. 

A kommunikáció főbb fajtái

A résztvevők száma alapján:
– Interperszonális: két ember közötti.
– Multiperszonális: egy és több ember közötti
– Intraperszonális: egy ember egyéni reakciói, belső monológja.

Verbalitás alapján:
– Verbális: alapja a nyelvi közlés; lehet tudatos és öntudatlan.
– Non-verbális: testbeszéd, nem kíséri a nyelvi kifejezés, általában tudattalan.

Közvetettség alapján:
– Direkt, közvetlen: az érintkező felek közvetlen jelenléte adott.
– Indirekt, közvetett: az üzenetet valamilyen közbeiktatott dolog közvetíti a kommunikáló felek között (pl. te-

lefon).

A kommunikáció mindig kontextusban jön létre. 

A kontextus vagy szituáció lehet: 
– interperszonális (2 személy közötti)
– csoportos (néhány fő részvétele)
– szervezeti (szervezeten belüli, vagy szervezetek közötti)
– közéleti (retorikai alaphelyzet – szónok)
– médiakommunikáció (nyomtatott ill. elektronikus sajtó). 

1. A kommunikáció alapjai
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Az emberi kommunikáció jellemzője, hogy sok csatorna igénybevételével történik. Az emberi viselkedésnek több
olyan eleme van, amely kizárólagosan vagy elsődlegesen a kommunikáció céljait szolgálja. Az emberi kommu-
nikáció csatornáira csak az utóbbi másfél évtizedben derült fény, ekkor ismerték fel, hogy számos mozgási meg-
nyilvánulás kommunikatív értékkel bír. 

A verbális és nonverbális kommunikáció
A kommunikáció esetében beszélhetünk verbális és metakommunikációs csatornákról:
– A verbális kommunikáció lényegében a beszéd. Az emberré válás idején a beszéd szorosan kapcsolódott ahhoz

a helyzethez, amelyben az emberek együttműködtek. Egy-egy szó vagy kiáltás elegendő volt ahhoz, hogy a
résztvevők megértsék egymást. A beszédnek ez az alapformája mindig csak a legszükségesebbeket tartalmazta.
A fejlődés folyamán erre az alapra sok felépítmény rakódott rá. A beszéd eltávolodott a szituációtól és eszkö-
zévé vált annak, hogy az egyik ember átadja a másik számára mindazt, amit lát, hall, érez, emlékezik, gondol. 

– A metakommunikáció azoknak a nonverbális közlési elemeknek az együttese, amelyek az emberek közvetlen
interakciójában a közlést kiszínezve, elmélyítve jelentkeznek. (A metakommunikáció létrejöhet verbális köz-
lés nélkül is.) Ilyenek, pl.: a tekintet, gesztus, hanghordozás. A jelzések elsősorban a személyek viszonyára, a
közölt tartalmak jellegére és valódiságára, közlési szituációkra vonatkoznak. Ennek nagy jelentősége van az
emberi kapcsolatokban. Az emberi viselkedésre gyakorolt hatás szempontjából döntőbb szerepe van, mint a
verbális kommunikációnak. Ha a kommunikáció szóbeli és nonverbális szintje ellentmond egymásnak, a köz-
lést leginkább a nonverbális jelzések határozzák meg. Míg a nyelvi közlések túlnyomó része tudatos, addig a
metakommunikáció nem vagy csak részben tudatos. 

A nyelvi és a nem verbális üzenetek abban különböznek egymástól, hogy a nem verbális jelzéseket általában
gyorsabban küldjük és fogadjuk, kevesebb tudatos kontroll irányul rájuk, és kevésbé követjük őket figyelemmel,
valamint hatásosabban kommunikálnak attitűdöket és érzelmeket, mint a nyelv. Ezeknek a különbségeknek az
egyik következménye, hogy amíg a nyelv elsősorban a külső világra vonatkozó, a megoldandó problémákkal
kapcsolatos információk továbbítására alkalmas, a nem verbális üzenetek különösen fontos szerepet játszanak a
társas életben, az értékek, attitűdök, vonzalmak és más személyes reakciók kommunikálásában. A nem verbális
üzenetek különösen fontos szerepet játszanak az érzelmi állapotok kommunikációjában. 

A verbális csatorna
A verbális csatorna az ember legspecifikusabb kommunikációs módja, önmagában csaknem teljesen alkalmas
arra, hogy mindenféle emberi kommunikációt hordozzon, mindenféle információ továbbításához fel lehessen
használni. Valamennyi kommunikációs csatorna közül a legbonyolultabb kóddal rendelkezik. A kódrendszer (a
nyelv) és maga a verbális kommunikáció, a beszéd kulturális termék, az ember egész fejlődéstörténete során ala-
kult ki. A beszéd képessége velünk született és neurológiailag determinált, a nyelv strukturális elemei tehát bio-
lógiailag kódoltak, különösen alapvető összefüggéseikben. 

A nyelv és a beszéd sokrétű kapcsolata a társadalmi helyzettel és a társadalmi viszonylatokkal ugyanakkor ré-
góta nyilvánvaló. Gyakorlatilag minden olyan társadalmi közösség vagy csoport, amely kialakult, vagy amely-
nek valamilyen szociológiai meggondolásból indokolt az elkülönítése, különbözik - ha kis mértékben is - a nyelv
és a beszéd sajátosságai tekintetében. A nyelv nagy tömegű kódjeleiből a társadalom különböző csoportjai kü-
lönböző mennyiséget ismernek, használnak és preferálnak. E különbségek az eltérő szocializációs feltételekből kö-
vetkeznek, részben a réteg továbbadja meglévő nyelvi kultúráját a szülők beszédmódján és a családi interakciók
nyelvi atmoszféráján át, részben pedig a magasabb iskolázással együtt jár az árnyalt, elvont beszédbeli kifejezés
és beszédbeli megértés gyakorlása és fejlesztése is. 

Sajátos kérdéseket vet fel a nyelvi jelek jelentéstartalmának problémája. A nyelvi kód elvont fogalmakat kife-
jező jelei a kommunikációban és általában a viselkedésben nagy szerepet játszanak. Ezek a jelek az interakciók-
ban gyakran félreértés forrásai, mert a közlő és közlést befogadó a szót nem ugyanabban a jelentéstartalmi vál-
tozatban használja. 

1.2. A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TÍPUSAI

A főbb típusok:
– Tekintet: az egyik legfontosabb nem verbális csatorna. Elmélyíti, árnyalja a közlést.
– Mimika, arcjáték: fontos kommunikációs szerepe van - különösen beszédes a homlokrész, a szem és az ajkak

környéke.
– Vokalitás – Paraverbális csatorna: ahogyan mondunk valamit. A hang tulajdonságai – a hangmagasság, be-

szédsebesség, a hangkiadási tulajdonságok.
– Gesztusok: szintén az egyik legfontosabb jelzésünk. Testünk minden porcikája beszédes. 
– Testtartás: bizalom, nyitottság, félelem, szorongás stb. kifejeződése a testtartásban.

1. A kommunikáció alapjai
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– Proxemika – térérzékelés: A távolság függ a kultúrától, a személyiségtől és a szituációtól. A különböző kul-
túrkörök között nagy különbségek vannak az interperszonális kommunikációban (pl. az interperszonális tá-
volság nagy a skandináv országokban, kicsi Japánban) 

– Taktilis kommunikáció: az érintés, tapintás nyelve. Érintéssel kifejezhetünk lelkiállapotot, üdvözlést. Érintési
szokások nemenként, kultúránként és személyenként eltérőek. Ez a legalapvetőbb emberi kód, aminek jelen-
tőségével tisztában vagyunk és használjuk. Erőteljes üzenetkód. Különösen alkalmas érzelem, hatalom kifeje-
zésére. Az érzelmek közül a lelkesedés, együttérzés, rosszallás, szeretet átadására.

Mit jelent a hatékony kommunikáció? 
Hatékonyan kommunikálunk, ha: 
– időegység alatt sok információt közlünk, ha
– mondanivalónkat pontosan értik, ha
– személyünket elfogadják, rokonszenvesnek, bizalomgerjesztőnek tartják, ha
– meggyőzőek, hitelesek vagyunk, ha
– az általunk javasoltak szerint cselekednek, ha
– kellemes hangulatú, egyenrangú, konfliktusmentes beszélgetést tudunk folytatni, így
– elérjük a kívánt hatást.

1.3. A KOMMUNIKÁCIÓS DINAMIKA ALAPELVEI

Akkor beszélünk a kommunikáció dinamikájáról, ha a kommunikációs folyamatokban erők és ellenerők összjá-
téka alapján jön létre valamilyen esemény vagy állapot. 

Ma a következők látszanak az emberi kommunikáció folyamat-tulajdonságainak:
– A kommunikáció szükségszerű: Az ember olyan bonyolult normatív térben él, annyi szabály, előírás, elvárás

irányul a viselkedésére, hogy ha interakciós térben van, bármit csinál is, kommunikálni kénytelen. Ha nem
csinál semmit, akkor is kommunikál, mert egy jelentéssíkon kifejezi a viszonyulását valamilyen normához.
Semmit nem tenni különben is csak rövid ideig lehet, tehát ez a legszélsőségesebb eset is csak egyetlen kom-
munikációs eseményben valósulhat meg, mert a nem cselekvés kommunikációs választ vált ki az interakciós
partnerből, rendszerint szankciót, amelyre már lehetetlen nem válaszolni.

– A kommunikáció szükségszerűen többcsatornás és többszintű: a többszintűség azt jelenti, hogy minden em-
beri kommunikáció legalább két szinten folyik, az egyik szint a közléstartalom szintje, a másik pedig a közlők
közötti relációra vonatkozó szint. Ez a két szint mindig megvan, és kapcsolatban áll egymással. 

– A kommunikáció tagolt: Annak ellenére, hogy a kommunikáció folyamat, amelyből egy-egy esemény csak ne-
hezen szakítható ki, szükségszerűen és állandóan belső tagoltsággal rendelkezik. E tagoltságnak magának is
kommunikációs funkciója van, nyomatékosítja, kiemeli, bizonyos mértékig egységekre bontja a kommunikációt. 

– A kommunikáció mint folyamat, két típusú lehet: Minden kommunikációs folyamat két alaptípus egyikébe
sorolható a kommunikációban részt vevő felek egymáshoz való viszonya szerint. A kommunikáció vagy egyen-
rangú (szimmetrikus), vagy pedig egyenlőtlen. A szimmetrikus kommunikációban a résztvevők egyforma le-
hetőségekkel rendelkeznek a kommunikáció befolyásolására. Az egyenlőtlen kommunikációban az egyik vagy
másik fél befolyása nagyobb. 

– A kommunikációban reciprocitás uralkodik: A kommunikációnak alapszabálya, hogy uralkodik benne a vá-
laszkényszer, a válaszkölcsönösség elve, függetlenül attól a szabálytól, hogy nem kommunikálni nem lehet-
séges. A kölcsönösség abban fejeződik ki, hogy minden kommunikációban és szabályozott interakcióban a két
fél megnyilvánulása a másik megnyilvánulásának szükségszerű feltétele, ha már a tranzakció megindult. 

1.4. A KOMMUNIKÁCIÓ ELEMEI

Közlő (kibocsátó) – az a személy, aki valamilyen üzenetet el kíván juttatni egy, vagy több személyhez.
Befogadó – az a személy, aki számára az üzenet szól, aki az üzenetet fogadja.
Üzenet – az a tudati, gondolati tartalom, amit a közlő el kíván juttatni a befogadóhoz. Legfontosabb elemei a
nyelvi-logikai struktúrába rendezett információk.
Kód – az a jel-, illetve szabályrendszer, amelyben a továbbítani kívánt üzenet megjelenik és a befogadó számára
érzékelhetővé válik. A legalapvetőbb kód a beszélt nyelv. Szükség van a közös kód meglétére.
Kódolás – a tudattartalom, az információ kifejezése, valamilyen jelrendszerben. (Az üzenet „becsomagolása”)
Dekódolás – a kapott üzenet felfogása, értelmezése a befogadó tudatában.
Csatorna – az a közeg, amelyben, illetve amelynek révén az üzenet továbbításra kerül. 
Zaj, gát, akadály – mindaz, ami az üzenetek pontos és torzítatlan továbbítását megnehezíti, lehetetlenné teszi. 
Visszacsatolás – a befogadó visszajelzése (reakciója) a közlő által kibocsátott üzenetre.

1. A kommunikáció alapjai
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A visszacsatolás lehet:
– Egyidejű (folyamatos)
– Azonnali
– Időben később jelentkező

1.5. A KOMMUNIKÁCIÓ FOLYAMATA

a) Az információ – az üzenet kigondolása
b) Az információ kódolása, kibocsátása 
c) Az információnak a befogadó által történő fogadása
d) Az információ dekódolása
e) A jelek visszafordítása gondolati folyamatokra.

1. 6. EGY ÉS KÉTIRÁNYÚ KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikáció lehet egyirányú, amikor a feladó egy kódolt üzenetet küld valamilyen kommunikációs csator-
nán a vevő felé, aki dekódolja ezt, és lehet két- vagy többirányú, amikor két vagy több személy üzenetcseréje va-
lósul meg. 

A személyközi kommunikációban a folyamat általában dinamikus, két- vagy többirányú. Hatékonyságát a
partnerek egymásra figyelése is befolyásolja. A küldők figyelembe veszik a környező világot, valamint az elmúlt
illetve jövőben várható eredményeket. A kommunikációra befolyással van a kultúra és a társadalmi helyzet, va-
lamint a szociális környezet, amiben élnek.

Az egyirányú kommunikáció döntően abban különbözik a kétirányú kommunikációtól, hogy nincs vissza-
csatolási lehetőség, feed-back. Az információ átadás folyamata egyirányú, a közlőtől a befogadó felé. Az infor-
mációt valamilyen jel formájában – általában vizuális vagy auditív, azaz látható vagy hallható – kommunikációs
eszközök közvetítik. Ha az információközlés az egész társadalom, vagy annak nagy része felé irányul, tömeg-
kommunikációról beszélünk. A tömegkommunikációs eszközök ez esetben a rádió, tv, újságok, Internet. 

1.7. ÉSZLELÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

– A figyelem meghatározói: a befogadó figyelmének felkeltéséért az üzenet számos más ingerrel versenyez. A
befogadó figyelmét szükségletei és céljai határozzák meg. Azokra az ingerekre fog figyelni, amelyek feltéte-
lezhetően kapcsolódnak fontos szükségletei kielégítéséhez. A meggyőződések és értékek szintén befolyásol-
ják a figyelmet. 

– Nyelv és megértés: az, hogy az üzenetet a befogadó a közlő általi értelmezésben fogja fel, elsősorban attól függ,
hogy a befogadó miként értelmezi azt. Az üzenet nyelvezete ritkán jelenti ugyanazt, mint a küldőnek vagy
másnak. A jelentés sokkal inkább az embertől függ, mint a használt szavaktól vagy szimbólumoktól.

– Torzítás: még ha a befogadó meg is érti az üzenetet, jelentését eltorzíthatja, ha az információ nem azonos meg-
győződésével, értékeivel. 

– Üzenetközlő értékelése: a befogadó üzenetértelmezése és elfogadása attól is függ, hogy miként látja a közlő
szándékait. 

A fejezet kulcsfogalmai: kommunikáció, verbális és non-verbális kommunikáció, kommunikáció hatékonysága, közlő,
befogadó, üzenet, kód, kommunikációs csatorna, zaj, gát, akadály 

A fejezet elkészítéséhez felhasznált, valamint a hallgatók illetve oktató ismereteit bővítő irodalom a kommuni-
káció témakörében:

– Austin, J. L.: Tetten ért szavak; Budapest, Akadémia kiadó 1990
– Bereczkei Tamás: Az emberi kommunikáció etológiája In. Béres I. – Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommu-

nikáció; Budapest, Osiris, 1999
– Berne, E.: Emberi játszmák; Budapest, Gondolat kiadó 1984 
– Béres I. – Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció; Budapest, Osiris 1999  
– Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei; Budapest, Animula Egyesület, 1994 (4. kia-

dás); http://mek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/vborito2.phtml?id=2009; (2009. szeptember 20.)
– Griffin Em: Bevezetés a kommunikáció elméletébe; Budapest, Harmat kiadó, 2001 
– Forgas, J. P.: A társas érintkezés szociálpszichológiája; Budapest, Gondolat kiadó 1989

1. A kommunikáció alapjai
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– Goffman, E.:  A hétköznapi élet szociálpszichológiája; Budapest, Gondolat kiadó 1981
– Goffman, E: A homlokzatról In. Síklaki István (szerk): A szóbeli befolyásolás alapjai 2.; Budapest, Tankönyv-

kiadó, 1990
– Hall, E.T.: Rejtett dimenziók; Budapest, Gondolat kiadó 1975
– Hamp G. – Horányi Ö. (szerk): Szöveggyűjtemény a kommunikáció tanulmányozásához; Budapest BME 2005
– Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció I-II.; Budapest, General Press 2003
– Horányi Özséb: A személyközi kommunikációról In. Béres I. – Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommuniká-

ció; Budapest, Osiris, 1999
– László János: Nem verbális kommunikáció In. Bernáth László – Révész György (szerk.): A pszichológia alap-

jai; Budapest, Tertia, 1994
– Pléh Cs. – Siklaki I. – Terestyéni T. (szerk.): Nyelv, kommunikáció, cselekvés I-II. Tankönyvkiadó 1988
– Síklaki I. (szerk.): A szóbeli befolyásolás alapjai I–II.; Tankönyvkiadó 1990

1. A kommunikáció alapjai
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A személyközi kapcsolatokat nagymértékben befolyásolja, hogyan lehet mások tudomására hozni gondolatain-
kat, érzéseinket, szükségleteinket, illetve hogyan hallgatunk másokat. A mindennapi kommunikációra jellemző,
hogy feltételezéseink vannak arról az üzenetről, amit mások küldenek felénk. Befogadóként, aktív odafigyelőként
visszajelezzük mindazt, amit érzéseink szerint a küldő üzenete jelentett, ennek hatására a küldőnek lehetősége
van arra, hogy a visszajelzéssel egyetértsen, vagy javítsa a mondanivalóját, ha a fogadó tévesen fejtette meg azt.
Ez az aktív odafigyelés segíti a kommunikációt. Emellett az eredményes kommunikációt befolyásolják még a
megfelelő feltételek (pl. alkalmas hely, idő), a kapcsolat kiépítése a beszélgetőtárssal, ha megpróbálunk egymás
fejével gondolkodni, alkalmazkodni a másik intellektuális, kulturális szintjéhez, valamint az egymásnak küldött
testbeszéd jelek.

Ebből is látszik, hogy nagyon sok tényező befolyásolja a kommunikációt. Ahhoz, hogy minél kevésbé torzul-
jon az információ az szükséges, hogy figyelemmel legyünk ezekre a zavaró, befolyásoló tényezőkre. Elsőként
megemlíthetjük a fizikai környezetet (pl. zajos hely), az egyén fizikai illetve egészségi állapotát (pl. betegen nem
tudunk úgy figyelni), az egyoldalúságot, mikor a beszélő partnerek egyike másra koncentrál, vagy nem jut el
hozzá az üzenet, képtelen a megfelelő megértésre, válaszadásra. Az ellenségeskedés vagy a múltbéli tapasztala-
tok is fontos befolyásoló tényezők. Nehezítő feltétel a verbális készségek hiánya, melynél a kommunikáció során
az üzenetküldő kifejezési nehézsége torzíthatja az üzenetet, vagy ha a fogadó nincs tisztában a küldő verbális
problémáival, elutasíthatja vagy félreértheti azt. 

A hang-, beszéd,- és nyelvi zavar gátolja az egyén és a környezete közötti interakciót és az alkalmazkodást. Ha
a beszéd és nyelvi fejlődés különböző okok, károsodások következményeként nem indultak meg, vagy lassan in-
dultak meg, kórosan késnek, vagy a már kialakult beszéd szenved sérülést, akkor akadályozottságról beszélhe-
tünk. A fellépő kommunikációs zavar a nyelv verbális és grafikus formáit, valamint a személyiség fejlődését egya-
ránt érintheti. Ezek az ún. elsődlegesen kialakuló kommunikációs zavarok, amelyek a beszédsérülés következ-
ményeként jelennek meg a következő területeken okozhatnak problémát: 
– a hangadásban, 
– a hangzó beszédben, 
– a beszédfolyamatosság felbomlásában, 
– a beszéd megértésében és kivitelezésében, 
– valamint az olvasás, írás, számolás területén. 

Az öröklött, veleszületett, szerzett és organikus (centrális vagy perifériás), funkcionális, pszichés és környezeti
okok következtében kialakult beszédhibák illetve hang-, beszéd- és nyelvi zavarok a legenyhébb artikulációs el-
téréstől az egész kommunikációt érintő súlyos zavarig terjedhetnek. 

Beszédhiba: általában perifériás beszédszervek rendellenességeiből adódóan alakul ki, veleszületett vagy a be-
szédfejlődés korai szakaszaiban alakul ki, jellemző rá a beszéd artikulációs jellemzőinek sérülése. 

Beszédzavar: általában központi eredetű, (feltételezhető központi idegrendszeri érintettség), vagy szerzett ere-
detű, és jellemzi a beszéd tartalmi vonatkozásainak sérülése. Továbbá a beszédteljesítmények központi ideg-
rendszeri eredetű időleges és strukturális eltérését jelenti, ahol az oki tényezőként szereplő pre-, peri-, illetve
korai postnatális agyi károsodás orvosilag nem igazolható; csak a teljesítmények nyomán sejthető. 

Az akadályozottság/sérültség felléphet a beszédfejlődés különböző szakaszaiban, illetve a már kialakult be-
szédet, nyelvet is érintheti. 

Beszédfogyatékosságról akkor beszélünk, amikor a beszédfunkció olyan fejlődési zavara jelentkezik, mely a be-
szédfejlődés első szakaszának lezárulása (3 éves kor) előtt orvosilag is diagnosztizálható agykárosodás követ-
keztében lép fel. Fajtái:
– Beszédfejlődési elmaradások (megkésett beszédfejlődés, akadályozott beszédfejlődés)

2. Az egyes fogyatékossági 
csoportok kommunikációja
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– Artikulációs zavarok (pöszeség, orrhangzósság)
– Beszédritmus-zavarok (hadarás, dadogás)
– Centrális zavarok (dizartria /a szavak helyes kiejtésének képtelensége/, afázia) 
– Parciális teljesítményzavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
– Hangképzési zavarok. 

A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi az egyén számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egy-
máshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes legyen arra, hogy az elhangzásnak megfele-
lően megismételje ezeket. Ennek a készségnek köszönhető, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak
hangzását és egyre több új szó (hangsor) felismerésére lesz képes. Ha ebben a folyamatban zavar jelentkezik,
akkor hatással lesz a gyermek artikulációjára, a szókincs alakulására, a grammatikai struktúrák felismerésére. Ez
szegényes beszédprodukcióhoz, az írott nyelv elsajátításának nehézségéhez, az idegen nyelv elsajátításának prob-
lémájához vezet. 

Beszédmegértésen az elhangzó szavak, szókapcsolatok, mondatok, mondatsorozatok jelentésének, tartalmá-
nak megértését értjük. A beszédmegértési zavarok tanulási zavarokhoz, csökkent iskolai teljesítményhez vezet-
hetnek, s végigvonulhatnak a gyermekkoron, sok esetben még fiatal felnőttkorban is fennállhatnak. Gyermek-
korban inkább viselkedési zavarokkal, idősebbeknél deviáns magatartással járhatnak együtt, közvetlenül érint-
hetik az egyén kognitív szintéjnek fejlődését és a személyiség alakulását.

A fogyatékos emberek kommunikációs nehézségei okai lehetnek:
– biológiai tényezők: 

– szervi eltérés
– beszédszervek zavara (szerzett vagy örökletes)
– halláscsökkenés
– az idegrendszer zavarai 
– pszichés zavarok 
– alkati elétérések 
– egyéb testi eltérések 

– környezeti tényezők
– beszédben ingerszegény környezet
– rizikótényezők: koraszülöttség, nem normál lefolyású szülés, szülési sérülés, szülési rendellenesség
– 2 éves kor után induló beszéd
– feltűnően lassú beszédfejlődés
– a beszédprodukció hibája
– hallássérülés
– hosszan tartó hurutos állapot
– családban előforduló problémák a beszéd és a nyelv területén
– tartós elszakadás a családtól

Mindennapos körülmények között a verbális szintet a nonverbális szint illetve a metakommunikáció egészíti ki.
A kommunikáció során a közvetített információ befogadása ezek észleléséből, dekódolásából, értelmezéséből és
elraktározásából áll. Ennek maradéktalan teljesülése az információ megfelelő felhasználásának feltétele. Ez a fo-
lyamat ép központi idegrendszert, érzék-, mozgás- és beszédszerveket feltételez. Amennyiben ezek bármelyike
sérült, funkciójában károsodott, a kommunikáció is különböző mértékben nehezített lesz:

– látás és hallássérültek esetén a percepció (a környezeti ingerekből érkező észleletek jelentéssel való felruházása,
felismerése, szervezése),

– értelmi sérültség esetén a feldolgozás, raktározás,
– mozgássérültség, beszédzavarok esetén az expresszív (kifejező) teljesítmény sérül,
– több terület egyidejű károsodása esetén pedig a percepció, a feldolgozás, raktározás és a kifejező teljesítmény

is egyszerre.

Mindez alapvetően befolyásolja az egyén kognitív, szociális és érzelmi fejlődését, nehezíti és beszűkíti a társas kap-
csolatok alakulását.

A kommunikációs zavarok gyerekkori kialakulásában genetikai, pszichológiai és szociális környezeti tényezők
is egyaránt szerephez jutnak. A genetikai okok elsősorban a fogyatékosság típusát, súlyosságát, míg a pszicho-
lógiai és környezeti okok inkább a tanulási képességet befolyásolhatják. A hiányos vagy nem megfelelő kom-
munikációs feltételek esetén az adott társadalom is befolyásolja a fogyatékos ember sorsát a hozzájuk való vi-
szonyulással, kirekesztéssel vagy bevonással.

2. Az egyes fogyatékossági csoportok kommunikációja
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A sérült emberekkel való kommunikáció általában egyoldalú, általában az ép fél alakítja a kommunikációs helyzetet,
irányít, ezzel kizárva, korlátozva a másik kezdeményezését. 

Mire kell figyelni a fogyatékos emberekkel való kommunikáció során?
– Az egyén adottságát, fogyatékosságát és képességeit figyelembe vevő kommunikációs módszert kell alkal-

mazni a sérült emberrel való beszélgetés során.
– Alkalmazkodni kell a sérült ember kommunikációjához, és törekedni kell a kölcsönösségen alapuló megvaló-

sításához.
– Támaszkodjunk a fogyatékos ember által használt és elfogadott jelekhez.
– Igyekezzünk minél több időt és kommunikációs helyzet nyújtotta szituációt biztosítani a fogyatékos ember

beszédjének fejlesztéséhez, a megtanultak gyakorlásához.
– Biztosítsunk mindig elegendő időt a fogyatékos ember számára, hogy mondanivalóját kifejezhesse. 
– Őszintén forduljunk a fogyatékos ember felé, erre kellően érzékenyek!

A kommunikációjukban akadályozott emberek számára különböző segédeszközök és módszerek állnak a ren-
delkezésre, melyet az egyéni képességek, készségek, szükségletek figyelembevételével kell kiválasztani és egyénre
szabottan alkalmazni. Dinamikus rendszerek segédeszközt nem igényelnek: ilyen a jelnyelv, mesterséges manu-
ális rendszer, ujjábécék, testrészek használatával alkalmazott morzekódok. Statikus rendszerek már segédesz-
közt igényelnek: ilyenek a piktogramok, ábrák, Bliss-rendszerek, gép használatához kötött módszerek, kommu-
nikátorok stb. A komplex kommunikációs rendszerek összetett jelek, piktogramok és szimbólumok segítségével
közvetítenek információkat – pl. rébusz, – amely könnyen felismerhető, egyszerű ábrákból, képi szimbólumok-
ból felépülő rendszer vagy a Braille-pontábécé.

2.1. ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG

Az értelmi fogyatékosság gyűjtőfogalom, átfogó kifejezése mindazoknak a különböző súlyosságú, az első élet-
évektől jelentkező állapotoknak, melyekre elsősorban az általános értelmi képesség károsodása, fejlődésének szé-
leskörű és számottevő lelassulása, így az intellektuális teljesítés jelentős elmaradása a jellemző. Ez az állapot be-
folyásolja a személyiségfejlődést, a kommunikációt, a tájékozódást, a tanulást, a társadalmi alkalmazkodást. 

Kialakulásának oka lehet genetikai (kromoszómális, pl. a Down-szindróma) és/vagy a központi idegrend-
szert, az agy működését a fejlődés korai szakaszában – születés előtt, közben és után – ért károsító hatások pl. mér-
gezések: dohányzás, alkohol, vírus és bakteriális fertőzések, anyagcserezavarok, vércsoport összeférhetetlenség,
oxigénhiány, szülési sérülések, agyvelő- és agyhártyagyulladás. Ezenkívül léteznek ismeretlen eredetű kórok-
tani tényezők.

A megkülönböztethetünk enyhe, középsúlyos, súlyos és legsúlyosabb fokban értelmi fogyatékosságot. Ez a sú-
lyosság szerinti felosztás azonban csak mesterséges határokat jelöl ki, nem lehet kizárólagos pontossággal meg-
határozni. A magyar gyógypedagógia jelenleg a tanulási akadályozottság (tanulásban akadályozottak – enyhe ér-
telmi fogyatékosság), és az értelmi akadályozottság (mérsékelt értelmi fogyatékosságtól alsó határ nélkül) kife-
jezéseket használja. Az értelmi fogyatékosság nem azonos a környezeti ártalmakból adódó másodlagos értelmi
elmaradottsággal, sem az elmebetegségekkel, a demenciával, valamint a pszichózis különböző fajtáival. Állapot,
amely a biológiai károsodás következtében visszafordíthatatlan. Viszont nem mindegy, hogy ezt az állapotot ho-
gyan közelítjük meg, mihez viszonyítjuk: a fogyatékosság mértéke a szemlélettől függően változhat. 

Az értelmi fogyatékosság legjobb megközelítése az, ha toleráns, támogatásra törekvő álláspontot képviselünk,
és a segítő folyamat megtervezéséhez szükségleteiket vesszük figyelembe. Nem a hiányzó képességek felől kell
megközelíteni a fogyatékos embereket, hanem észre kell venni, milyen segítségre van szükségük abban a kör-
nyezetben, amelyben élnek, iskolába vagy munkába járnak. Azt kell felmérni, mire képes az adott gyerek, felnőtt,
és nem elsősorban azt, mire kellene képesnek lennie, hiszen a meglévő képességekből lehet kialakítani a hiány-
zókat.

Érzékelés, észlelés, figyelem: Ahhoz, hogy egy ember a környezetében lévő tárgyakra, szociális helyzetekre
megfelelően reagáljon, szüksége van azok érzékelésére (érzékszerveivel), észlelésére (központi idegrendszerben)
és egyfajta feldolgozásra. Ahhoz, hogy érzékelni, majd észlelni tudja a dolgokat, figyelmét az aktuális, a dolog
szempontjából fontos információk felé kell irányítania. Ezt nevezzük szelektív figyelemnek. Adott pillanatban
környezetünkből rengeteg információ árad felénk, megtanultuk mindazokat „nem figyelembe venni”, amelyek
nem fontosak számunkra, másokat pedig akkor is észlelünk, ha a környezet egyéb ingereihez képest gyengén je-
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lennek meg. Értelmi fogyatékosság esetén nagy problémát jelent a környezet tárgyi vagy szociális ingereiből azt
kiválasztani, amelyik a személy szempontjából fontos, valamiféle választ igénylő. Ráadásul egy adott időn belül
teljesen ép kognitív feltételek között is korlátozott az az ingermennyiség, amit az agyunk egyszerre fel tud dol-
gozni. Túl sok inger „beérkezése” az impulzusok tömege következtében a központi idegrendszer feldolgozó ap-
parátusa kimerül, „kifáradunk”. Az értelmi fogyatékos emberek a figyelem zavarainak következményeként ke-
vésbé képesek az utánzásra, a minta alapján való tanulásra (Pl. viselkedési minták elsajátítására a környezet min-
taadása alapján). Azokat a tevékenységeket, és szerepeket, amelyeket ép fejlődés esetén a gyermek a szülőkkel
és a környezet tagjaival történő azonosulása során elles, náluk meg kell tanítani. 

Gondolkodás, emlékezet: A kisgyermek konkrét fogalmakban, cselekvésbe ágyazottan gondolkodik, tapasz-
talatai a tárgyról magát a tárgyat jelentik. Nagy lépés a gondolkodás fejlődésében a szavak megjelenése, amely
lehetővé teszi az elvont (fogalmi síkon történő) problémamegoldást. Értelmi akadályozottság esetén csaknem
minden esetben fellép a mozgás fejlődésének zavara, amely a mozgásfejlődés megkésettségében, izomrenyhe-
ségben, vagy egyéb, a mozgásos tapasztalatszerzést akadályozó jellemzőben nyilvánul meg. Lényeges, hogy a
gyermek egyéni képességeihez mérten már a legkorábbi időponttól biztosítva legyen a tapasztalatszerzés lehe-
tősége. Az elvont fogalmak szintjére így sem fog nagy részük eljutni, hiszen ez már magasabb kognitív tevé-
kenységet feltételez. Emlékezeti tevékenységükben a felidézés gyengesége jellemző.

Kommunikáció: A legszembetűnőbb elmaradás az intellektuális zavarok esetén a kommunikáció terén jelenik
meg, talán éppen azért ez a legszembetűnőbb jelenség, mert szociális beilleszkedésükre ez van a leginkább nega-
tív hatással. (Radványi, 1994) Kommunikációs zavaraik mind a percepció, mind a kivitelezés területein jellem-
zőek. A beszéd megjelenése jóval megkésik, időnként csak iskoláskorban mondják ki az első szavakat, de van köz-
tük, aki egész élete során nem lesz képes verbálisan kommunikálni. A képek, képi jelek (piktogramok) felismeré-
sére abban az esetben képesek, ha azok nem túl elvontak, kellően észrevehetőek (szín, nagyság, elhelyezés). Tájé-
kozódásukat ezek a nonverbális információhordozók jelentősen támogathatják. Az írásbeli kommunikáció terén
nem rendelkeznek valamennyien azokkal a képességekkel, amelyek lehetővé tennék az olvasás elsajátítását. 

Értelmi sérült személlyel való kommunikáció:
– Legyen egyszerű a kommunikáció! 
– Beszéljen tisztán, használjon rövid szavakat, egyszerű mondatokat!
– Kerülje a bonyolult, az idegen szavak és a metaforák használatát! 
– Biztosítsa a jelentkezőt arról, hogy nyugodtan jelezheti, ha nem ért valamit, és kérheti, hogy másképp tegye fel

a kérdést!
– Ne tegyen fel komplex, összetett kérdéseket, helyette kérdezzen egyszerűen!
– Ne tegyen fel feltételes kérdéseket!
– Ha látja, hogy a jelölt nem érti a kérdést, próbálja azt másképp megfogalmazni!
– Kontrollkérdésekkel győződjön meg róla, hogy a személy megértette-e az Ön által mondottakat!

2.2. AUTIZMUS

Az autizmus a szociális, a kommunikációs és kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, mely az egész sze-
mélyiséget áthatja (pervazív), s amely az egész életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Az autizmus
okai biológiai eredetűek, genetikai tényezők, vírusfertőzések, terhességi és szülési komplikációk egyaránt fel-
merülnek, ezek bármelyike okozhat olyan károsodást, mely autizmushoz vezet. 

Az autizmussal élő személyek csoportjába soroljuk mindazokat a személyeket, akiknek többnyire pervazív
fejlődési zavarok közé sorolt diagnózisuk van. Leggyakoribbak az autizmus-spektrumzavar, autisztikus spekt-
rumzavar, (kis)gyermekkori autizmus, atípusos autizmus, Asperger-szindróma, esetleg „autisztikus tünetek”. 

A gyermekek a legsúlyosabb tüneteket 2-5 éves koruk között mutatják. Közvetlen környezetükhöz való kap-
csolatuk, alkalmazkodásuk ezután lényegesen javulhat, de az alapprobléma nem változik az élet során. Minőségi
károsodás és általános elmaradás mutatkozik az alábbi három területen: kölcsönösséget igénylő társas kapcsola-
tok, kommunikáció és rugalmas viselkedés-szervezés (ezt az autizmus triászának is nevezik). A diagnózis során,
a viselkedéses tüneteken kívül még egy döntő szempontot figyelembe kell venni, ez pedig az életkor: autizmus
diagnózisához szükséges, hogy a tüneteknek jelen kell lennie harminchat hónapos kor előtt. 

Csecsemő- és kisdedkorban a hangadás és a beszédfejlődés, a szelektív kapcsolatok kialakulásának hiánya,
apátia vagy passzivitás, esetleg nyugtalanság, szopási és evési, illetve alvászavarok jelentkezhetnek. Gyakran fel-
merül a siketség gyanúja, mert a csecsemő nem figyel a hangra és különösen feltűnő, hogy a beszédre sem. Gya-
kori a vigaszkeresés hiánya, „megfejthetetlen, vigasztalhatatlan” sírás, vagy éppen az ellenkezője: a csecsemő
túlzottan nyugodt, kevéssé érdeklődő. 
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Később már feltűnő az emberektől való elkülönülés, vagy a hozzájuk való szokatlan közeledés: a többi gyer-
meket figyelmen kívül hagyhatja, „átgázol” rajtuk, esetleg fél tőlük, agresszív, vagy éppen válogatás nélkül túl-
zottan elfogadó bárkivel. Gyakori, hogy szinte egyáltalán nem teremt, vagy kezdeményez kapcsolatot, a kör-
nyezetével való kommunikációja is csak szükségletei kielégítésére szorítkozik. 

Nehézségük van az érzelmeknek, mások gondolkodásának, véleményének megértésében, az empátiában. Az au-
tizmussal élő személyek számára tehát nehézséget jelent annak felismerése, hogy mit érezhet, gondolhat egy másik
ember. Ez vonatkozik a legegyszerűbb érzelmek (vidám, szomorú, mérges, ijedt) felismerése is, s még nehezebben
értik meg, hogy miért éppen úgy érez az illető. Ennek a sérülésnek a következménye az is, hogy gyakran nem
értik, hogy miért tesznek valamit mások, vagy, hogy mit szándékoznak tenni. Sokszor tapasztaljuk emiatt, hogy
a személyek nem osztják meg élményeiket, érzéseiket, gondolataikat, amikor mi beszélünk nekik sajátjainkról, ne-
hézséget jelent „együtt örülni” más örömének, vigaszt nyújtani másoknak. Nagy bizonytalanságot okozhat, hogy
nem tudják kiszámítani, hogy mások mit fognak tenni és ez félelmet, visszahúzódást, dühöt válthat ki belőlük. 

A szemkontaktus használatának nem is annyira a hiánya, sokkal inkább furcsasága jellemző tünet: „nem jókor”,
vagy nem úgy néz ránk, ahogyan azt „elvárjuk”, vagy nem értik mások jelzéseit. Ugyanez vonatkozhat a többi
finom jelzésünkre, mint a gesztusok (főképp azok, amelyeket az érzelmek kifejezésére használunk), a köztünk lévő
távolság csökkentése-növelése, az érintések, az arckifejezések, a hangsúly – sebesség – erő változtatása is. Egy sor
dolog (pl. a köszönés, a várakozás, a sorra kerülés, a másik személy figyelmének a felhívása, a segítségkérés és
elfogadás) a társas kapcsolatok megértésén alapul, másokat utánozva, megfigyelve, a társas élet szabályait meg-
értve tanuljuk meg. Az autizmussal élő személyek általában nagyon ügyetlenek ezeken a területeken, magyará-
zataink, példamutatásunk ellenére sem tudják, hogy hogyan kell ezeket a társas szabályokat betartani. 

Az egészségesen fejlődő csecsemők és kisgyermekek már a beszédet megelőző időszakban egy sor kommunika-
tív viselkedést használnak. Az autizmussal élő gyermekek többsége ezekkel a kommunikációs alapszabályokkal sincs
tisztában, spontán ritkán használják azokat. A beszéd kialakulásának időszakában és később is, a tipikusan kom-
munikáló személyek tovább használják a nem-nyelvi eszközöket, hogy kapcsolatot teremtsenek a környezetükkel,
vagy azért, hogy mondanivalójukat színesebbé tegyék, kiegészítsék, vagy módosítsák, valamint ezeket a nem szóbeli
jelzéseket jól is értelmezik. Az autizmussal élő személyek közös jellemzője, hogy ezek használata és megértése sérült:
pl. az arckifejezés gyakran nincsen összhangban a hangsúllyal, vagy a gesztusok nem árnyalják a beszédet. 

Gyakori a beszédfejlődés késése, zavara, vagy a beszéd teljes hiánya. A nembeszélő személyeknél feltűnő a
kompenzációra való törekvés hiánya: nem próbálja számos gesztussal, vagy más módon kifejezni magát (ellen-
tétben más kommunikációs-nyelvi, vagy beszédproblémával küzdő személyekkel). 

A beszédet használó, autizmussal élő személyekre jellemző az értelmi szintjéhez képest gyenge beszédhasz-
nálat, a beszédhasználat szintjéhez képest gyenge beszédmegértés. A nyelv szó szerinti értelmezése gyakran szá-
mukra a félreértések forrása lehet. A beszéd furcsa, vagy mindig ugyanarról szóló tartalma, korábban hallottak
állandó ismételgetése, szokatlan hanghordozás, ritmus, vagy sebesség is feltűnő tünete a nyelvi-kommunikációs
nehézségnek. A társalgás elkezdésében, fenntartásában, befejezésében általában szintén ügyetlenek. 

Az autista emberek kommunikációja több szinten is sérült lehet, így számolni kell a következőkkel:
– Hiányozhat vagy zavart lehet a kapcsolatok szabályozását szolgáló szemkontaktust.
– Általában elmaradást észlelhető a beszédtanulásban.
– Eltér a nyelvi fejlődésük, nyelvhasználatuk.
– Beszédértésükben is jelentős lemaradás tapasztalható.
– Hiányozhatnak a gesztusok, a mimika.
– Nehezen értelmezik a kommunikációs partner jelzéseit.
– Hallott szöveg visszhangszerű, értelem nélküli ismétlése.
– Sajátos, új szavakat képeznek, használnak.
– Gyakran nem mesélnek eseményeket, élményeket.
– Csak kis részük képes a beszédet érdemi kommunikációra használni.
– Előfordulhat, hogy elhárítják a testi kontaktust, érintést.

Az autisták kommunikációjának fejlesztéséhez mindenekelőtt biztonságos környezetet kell teremteni leginkább
a személyek, helyszín, napirend állandóságával. Ennek során alternatív és augmentatív kommunikációs mód-
szereket érdemes alkalmazni. Fontos a motiváció és a folyamatos megerősítés. 

2.3. HALLÁSSÉRÜLÉS

A hallássérülés tág fogalom, ide sorolandók a hallószerv bármely részének veleszületett vagy szerzett sérülései,
fejlődési rendellenességei, mely eredményeként a hallásteljesítmény az éptől eltér. A hallási fogyatékosság szű-
kebb terjedelmű, gyógyító-pedagógiai fogalom, olyan hallási rendellenességet jelent, ahol a sérülés időpontja,
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mértéke és minősége miatt a beszédbeli kommunikáció spontán kialakulása zavart, és az egyén gyógypedagógiai
rehabilitációra szorul. 

Az audiológia három csoportot különböztet meg: 30-40 dB halláscsökkenésig enyhe, 40-60 dB-ig közepes, majd
súlyos halláscsökkenést jelöl. A siketség a hangérzékelés teljes hiányát jelenti. 

Gyógypedagógiai szempontból nagyothalló az, akinek hallókészülékkel korrigált hallásvesztése a tagolt beszéd
észlelését, megértését és elsajátítását az épekhez képest csökkent mértékben, de valamilyen módon még lehetővé
teszi, vagyis többé-kevésbé meg is érti a hangos beszédet és ha nem is tökéletesen, de saját magát is meghallja.
Ennek következtében a nagyothalló gyermek beszédfejlődése, ha késve is, ha hibásan is, beavatkozás nélkül ál-
talában beindul.

A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlődési mechanizmusa már a kezdetekben zavart szenved,
hiszen a hallássérült kisgyermeket az auditív információk hiányában nem éri elegendő külső inger, sok esetben
nincs tisztában az őt érő ingerek jelentésével, nem tudja megítélni azok fontosságát.

Ennek következtében a verbális utasításokat nem érti, nem követi, úgy tűnik, nem fogad szót, nem ismeri a
kommunikációs együttélési szabályokat. Ez sok esetben magatartási problémákat okoz. Halló gyermekek közé
kerülve feltűnik, hogy a társak megszólításaira nem reagál megfelelőképpen. Mindez komoly feszültségekhez
vezet, könnyen elszigetelődhet, fennáll a kirekesztődés veszélye.

Éppen ezért egyik oldalról fontos a hallássérült kisgyermek felkészítése a közösségi magatartásra, az őt érintő
kommunikációs, viselkedési nehézségekre. Másik oldalról meghatározó a környezet hozzáállása (attitűdje), kez-
detben a szülők, majd a befogadó közösség magatartása. Tehát éreztetni kell vele: ahhoz, hogy elfogadják és jól
érezze magát, neki is sokat kell tennie. Meg kell próbálnia a saját akaratát érvényesíteni, de ez csak addig terjed-
het, ameddig másokat nem korlátoz.

Sok múlik azon, hogy a nagyothallás következményeivel mennyire van tisztában, mennyire „fogadóképes” a
gyermeket körülvevő felnőtt- és a kortárscsoport, érvényesül-e a szociális tanulás kölcsönössége. A nagyothalló
gyermeknek az auditív csatornák mellett más, elsősorban vizuális csatornákat is igénybe kell venni az interakci-
óhoz. A szociális kompetenciák fejlesztése során a támogató, elfogadó és befogadó környezet nagymértékben be-
folyásolja a társadalmi, tanulási és emocionális integráció sikerességét.

A hallássérülés okainak ismerete a szociális kompetenciák kiépítése szempontjából rendkívül fontos. Egész
más stratégiát kíván, ha valaki születése óta hallássérült, vagy később, valamilyen trauma következtében veszí-
tette el a hallását.

A hallássérülés okai között első helyen az öröklés szerepel. Genetikus eredetű hallássérülésről van szó, ha pél-
dául a szülők nem hallássérültek, de valahol a felmenő ágon fellelhető egy hallássérült rokon. Familiáris hallás-
sérülésről általában akkor beszélünk, ha a szülők is hallássérültek. Ezekben az esetekben már a születés után
megkezdődik a család felkarolása, a csecsemő korai pedoaudiológiai és szurdopedagógiai ellátása, hiszen ezek
az újszülöttek már eleve veszélyeztetettek. Ma már elmondhatjuk, hogy a hallássérült szülők többsége jól tájé-
kozott, igényli a gyógypedagógiai támogatást, tisztában van a lehetőségekkel gyermeke jövőjét, életvitelét illetően.
Tájékozottak és jól tudják: ahhoz, hogy a halló társadalom befogadja gyermekeiket, nekik is sok tennivalójuk van. 

A veleszületett hallássérülések gyakori okai a méhen belüli életben történt, a szülés folyamatában létrejött ká-
rosodások, vagy a koraszülés következményei: leggyakrabban a fertőző megbetegedések, az agyvelő-, agyhár-
tyagyulladás, gyakori középfülgyulladás és a gyógyszerártalmak. 

A megfelelő hallókészülék viselése, annak elfogadása sokat segít a nagyothalló gyermek, illetve felnőtt szoci-
alizációjában. A környezet felelőssége abban áll, hogy ne emeljen lelki gátakat rácsodálkozással, esetleg csúfo-
lással. A korai életkorban történő hallókészülékes ellátás nem okoz a gyerek számára lelki problémát, s ha a ké-
szülék jól beállított, segít a komfortérzésben. A többségi óvodába, iskolába kerüléskor azonban előfordulhat,
hogy a gyermek szorongani kezd attól, mit szólnak majd a társak, nem fogják-e kicsúfolni? Később, serdülő- il-
letve felnőttkorban ez még nagyobb gondot okozhat, ezért nagy esztétikai segítség, hogy ma már mély hallójá-
rati, miniatürizált hallókészülékek is rendelkezésre állnak.

A hallókészülékek mind a hangerő, mind a hangminőség szempontjából komoly mértékben képesek el-
lensúlyozni a hallásveszteség okozta hiányosságokat, javítani a hallás minőségét. Működésük lényege, hogy
a hanghullámokat elektromos rezgésekké alakítják át, ezeket felerősítik, majd visszaalakítják ismét hanghul-
lámokká. A hallásjavító készülékek jelenlegi legfejlettebb képviselői a digitális jelfeldolgozású hallókészülé-
kek. Ezeknek a készülékeknek nincs alapzajuk, a magas frekvenciák megsegítése által a hallás élességét, tisz-
taságát növelik.

Segíti a hallássérültekkel való kommunikációt:
– Ha a beszéd jól artikulált, nem túl gyors.
– Ha nem túl nagy vagy kicsi a beszélő és a hallássérült közötti távolság (ideális 0,5-2 m).
– A szájról olvasás érdekében az arcnak mindig jól láthatónak kell lennie.
– Az arckifejezés fontos információforrás.
– Fontos a figyelem felkeltése. 
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Még néhány fontos tanács a hallássérültek emberekkel való kommunikációhoz:
– Kérdezze meg az illetőt, hogy milyen kommunikációs formát részesít előnyben (pl. szájról olvasás, jelnyelv)! 
– Ha jeltolmács van jelen, a hallássérült személyhez forduljon, ne a jeltolmácshoz!
– Biztosítsa, hogy a háttérzaj a lehető legkisebb legyen!
– Ha a személy tud szájról olvasni, akkor ügyeljen a következőkre:

– A beszélgetés teljes időtartama alatt forduljon vele szembe!
– Győződjön meg arról, hogy a hallássérült személy Önre néz, mielőtt beszélni kezd! 
– Ne beszéljen háttal a fényforrásnak, mert így árnyékba kerül a szája!
– Ne játssza túl vagy torzítsa el a szájmozgását!
– Ha el kell fordulnia, hagyja abba a beszédet!
– Ne takarja el a száját!

– Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hallássérült személy érti-e, amit Ön mond!
– Ha nem érti, amit a hallássérült személy mondott, kérje, hogy ismételje meg!

2.4. LÁTÁSSÉRÜLÉS

A Magyarországon alkalmazott definíció megegyezik a WHO általival, vagyis látássérültnek számít az a sze-
mély, akinek látása az ép látás 33%-a, vagy annál kevesebb, illetve 10 fokos, vagy annál szűkebb a látótere. A lá-
tássérülés igen tág kategória, amely két, szükségleteiben igen eltérő csoportot takar, a látását csökkent mérték-
ben használni képes embereket, vagyis a gyengénlátókat, és azokat, akik erre egyáltalán nem képesek, vagyis a
vakokat. Míg az előbbieket alapvetően vizuális úton kell oktatni, addig az utóbbiakat auditív-taktilis módon. A
két egymástól jól elkülöníthető kategória között találhatjuk az aliglátókat, akik bizonyos tevékenységüknél látá-
sukra, más feladatok megoldásánál hallásukra és tapintásukra támaszkodnak. A látássérülés különböző mérté-
kének megítélése a látásteljesítmény, szűkebb értelemben pedig a látásélesség alapján történik. 

A betegségekről röviden: 
– A macula degeneráció a szemfenéken jelentkező meszesedés, méghozzá az éleslátás helyén. Kezdetben a kö-

zeli, aprólékos munkához szükséges, kontrasztos látást és a színek érzékelését rontja, megszünteti. Később az
arc felismerését, majd a távolság megbecslését is akadályozza. Legvégül a látótér közepén csak homályt lehet
észlelni. Az 50 év feletti lakosságban gyakori. 

– A diabetes retinopathia a cukorbetegség szemet érintő szövődménye. A látóhártyán érbenövések keletkeznek,
vérzések lépnek fel, melyek következménye szigetszerű látótérkiesés, súlyos, előrehaladott állapotban akár
teljes vakságot is okozhat.

– A glaucomás, vagy zöldhályogos szemben a nyomás kórosan magas. Több formája ismert, egyik sem gyó-
gyítható, de mindegyik kezelhető, ami tartósan biztosítja a látás megőrzését, kezelés nélkül azonban vissza-
fordíthatatlan látáskárosodást, majd vakságot eredményez. Vezető tünete a látótérkiesések változatos formája. 

– Az időskori szürkehályog sokak számára ismert. A szürkehályog kialakulása kezdődhet a lencse közepén,
vagy a szélén. Amennyiben a középpontban kezd kifejlődni, olyan élményt okoz, mintha tejüvegen nézne ke-
resztül az ember, viszont még mindig képes lehet a személy egészen apró betű elolvasására is. A szemlencse
elhomályosodása ma még nem gyógyíthat, megállítható folyamat, de a lencse műtéti eltávolítása lehetséges. 

– Retinitis pigmentosa egy genetikai okra visszavezethető ideghártya betegség, mely a pálcikák működésének
fokozatos kiesését jelenti. Első tünete a szürkületi vakság (farkasvakság), majd a szélekről a középpont felé
szűkülő látótér, csőlátás alakul ki. Ebben a betegségben szenvedő személyeknek a fényviszonyok változásá-
hoz, elsődlegesen a sötéthez nagyon nehéz alkalmazkodniuk. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a felsorolt szembetegségek mindegyike lehet veleszületett és szerzett és különböző
mértékű a gyengénlátást eredményező súlyosságtól a teljes vakságot okozóig. Az állapotok kialakulhatnak hir-
telen és fokozatosan is. A legtöbb súlyosabb látássérülés esetén a látásfunkciók zavara kombinálódik, vagyis
együtt járhatnak látótér kiesések és fényadaptációs zavarok, kontraszt érzékenység és színlátás zavarok, stb.

A veleszületetten és a később megvakult emberek is sajátos technikákat tanulnak ahhoz, hogy a mindennapos
tevékenységeiket, a közlekedést, az információhoz való hozzáférést, tanulást el tudják végezni. Ezeket a készsé-
geket egyéni tanulási formákban, szakképzett tanárok és terapeuták segítségével szerzik meg. 

A „kicsit” rosszul látók problémáit a közvélemény általában egyáltalán nem képes mérlegelni és ezért nem
veszi figyelembe az együttélés során. Tény hogy azok között az emberek között, akiknek a látása sérült egyaránt
előfordulhatnak olyanok, akiknek az olvasás és olyanok, akiknek a tájékozódás okoz nehézséget, vagy komo-
lyabb akadályt. Természetesen a látás súlyosabb mértékű sérülése esetén nehéz különbséget tenni aközött, hogy
a centrális (többnyire a részletlátás, olvasási nehézségben mutatkozik meg) vagy a perifériás látásveszteség (több-
nyire a tájékozódás, a térlátás zavarában nyilvánul meg) okozza-e a komolyabb adaptációs nehézségeket. Fontos
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kiemelnünk, hogy a látássérült emberek csoportjában a valamekkora mértékű látóképességgel élő személyek al-
kotják a nagyobb létszámú csoportot, vagyis a látássérültek csoportján belül körülbelül ők kb. 75-85%-ot képvi-
selnek, míg a teljes mértékben vak emberek a teljes csoportnak a 15%-át jelentik 

A látássérült emberek látáshasználata nagyon egyéni. Nincs két azonos korú és azonos diagnózisú személy,
aki egyformán látna. Ez abból adódik, hogy a látássérült személyek nem egyforma mértékben használják ki a
látórendszerükben rejlő lehetőségeket, nem egyformán képesek azoknak a vizuális feladatoknak a végrehaj-
tására, amelyet vizuális funkcióik lehetővé tesznek számukra. Csatlakozó sérülések jól elkülöníthetően jelen-
hetnek meg a gyengénlátás mellett. Különböző részképesség kiesések (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia), be-
szédhibák, figyelemzavar, hypermotilitás, vagy kóros lassúság, különböző szenzoros-integrációs zavarok és
magatartási problémák. 

Látássérült személlyel való találkozás, kommunikáció során:
– Mindig a látó személy köszönjön előre!
– Érthetően mutassa be magát és minden jelenlévőt! 
– Egyértelműen jelezze azt is, ki merre található!
– Kézfogás előtt kérdezze meg: „Foghatunk kezet?”
– Ha egy csoport előtt beszél, érdemes a címzett személyt a nevén szólítani.
– Segítségnyújtás előtt kérdezze meg, hogyan segíthet! 
– Engedje meg, hogy a személy megfoghassa a karját (a könyök környékén), de ne erőltesse!
– Ha látássérült személyt vezet, mindig Ön menjen elöl, és egy lépéssel maga mögött legyen a személy. Mondja

meg, mikor következik lépcső, járdasziget, rámpa vagy egyéb akadály, továbbá, hogy felfelé vagy lefelé kell-
e lépni! 

– Ha ülőhellyel kínálja meg a személyt, tegye az illető kezét a szék karfájára vagy háttámlájára!
– Ismeretlen helyre való belépéskor foglalja össze röviden a helyiség elrendezését!
– A vakvezető kutyát ne etesse, ne simogassa, és ne küldje ki!

2.5. MOZGÁSSÉRÜLÉS

A mozgáskorlátozottság mozgászavar következménye, ami tulajdonképpen mozgási funkciók kivitelezésének
nehézsége. Több ok miatt jöhet létre: pl. fejlődési rendellenesség vagy baleset következménye is lehet. A moz-
gáskorlátozottság többnyire idegrendszeri eredetű, az idegrendszeri struktúra sérülése vagy megbetegedése kö-
vetkeztében jön létre. A sérülés helye szerint lehet centrális (agyi) vagy perifériás (gerincvelői). A mozgászavarra
elsődlegesen a nagymozgások koordinálatlansága és ennek következtében a finommozgások kivitelezésének ne-
hézségei jellemzőek. 

Csoportosítási elvek:
1. A fogyatékosság kialakulása szerint (veleszületett, szerzett, később vált fogyatékosság)
2. Önellátó képesség szerint (önellátásra képes, részben önellátó, önellátásra csak külső segítséggel képes 
3. A szervezeti funkciókárosodás szerint 
4. A szervezeti struktúrák károsodása szerint 
5. Képesség szerint: (testhelyzet illetve helyváltoztatásra képes, részben, nem képes)
6. Szervrendszer károsodása, biológiai szempontok szerint 
7. Segédeszköz használat szerint (bot, mankó, kerekesszék, járókeret, önhajtós kerekes szék, portézis)
8. Fogyatékosság súlyossága szerint: kis mértékű, járóképes testtámasztékkal, járóképtelen önhajtós kerekesz-

székkel, járóképtelen elektromos kerekes székkel 
9. Részleges vagy teljes fogyatékosság 

A szomatopedagógia a gyógypedagógia egyik szakterülete, a mozgássérült emberek speciális pedagógiája. A
mozgásában sérült embert holisztikusan, képességeinek összességében tekinti. Kutatja fejlesztésük, nevelésük, ok-
tatásuk, személyiségük kibontakoztatásának lehetőségeit. Olyan speciális fejlesztés, mely a gyógypedagógia esz-
közeivel a gyógytorna aktív és passzív eljárásainak felhasználásával általános, pszichés, mentális és szomatikus
fejlesztést valósít meg. Feladata a károsodott mozgásfunkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja.

A konduktív pedagógia a gyógypedagógia ágaként alakult ki az 1940-es évek végén, később mint az ideg-
rendszeri eredetű mozgási zavarokban szenvedők pedagógiája fejlődött tovább, 1963-tól pedig elkülönült a
gyógypedagógiától és önállósult. Pető András orvos-pedagógus módszere új utat nyitott a központi idegrendszeri
mozgássérültek rehabilitációjában - a fejlesztés a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével valósítható
meg. A konduktív nevelés aktív tanulást jelent, a gyermek nem csupán passzív szenvedője, hanem tevékeny
résztvevője a saját fejlődésének. Feladata a változásra képes ember fejlesztése. 
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Területei:
– a mozgás, 
– az értelem, 
– a beszéd, 
– a manipuláció, 
– az önkiszolgálás, 
– a szociabilitás, 
– az érzelmi-akarati élet komplex fejlesztése.

Miben nyújthatunk segítséget a mozgássérült embereknek?
– alapvető szükségletek kielégítésében történő segítés (hygiénés-, testi szükségletek)
– hely-, és helyzetváltoztatásban történő segítés (szállítás, kísérés)
– felvilágosítás, információnyújtás, tanácsadás
– gyógyászati segédeszközökhöz történő hozzáférés segítése
– kommunikációs akadályok leküzdésében segítés.

A rehabilitáció során a szakember felismeri és kezdeményezi a foglalkoztató terápia szükségességét. Feltérké-
pezi az akadályozó tényezőket, amelyek gátolják a sérült ember önállóságát az otthoni, iskolai, munkatevékeny-
ségek, valamint a játék és szabadidős tevékenységek területén. Megállapítja melyek azok a fizikai, pszichés és kör-
nyezeti akadályok amelyek a kívánt tevékenységek elvégzését akadályozzák. Kiválasztja a megfelelő terápiás te-
vékenységeket, megfelelő megoldásokat javasol, kialakít és készít (környezeti adaptáció, technikai segédeszkö-
zökkel való ellátás, stb). Segíti a saját állapot elfogadását és a környezetbe való beilleszkedést, a család/környe-
zet befogadó és elfogadó magatartását

Integráció:
– Kb. az érintettek 3%-a tanul integráltan. 
– Az iskolák nem ismerik az integrált oktatással-neveléssel kapcsolatos lehetőségeket. 
– A tanárképzési programba egyáltalán nem vagy csak érintőlegesen épültek be a szükséges ismeretek, ami

rontja a gyerekek befogadásának esélyeit. 
– A szülőkben sem tudatosult még ez lehetőség, s ha élni akarnak vele, nehéz utat kell megtenniük a hiányzó

feltételek és a személyes meg nem értés miatt. 

Pedagógiai feladatok: 
– Kommunikációs hátrányok enyhítése.
– Mozgás javítása, terapeuta által meghatározott gyakorlatok, teendők végzése.
– Manipulációs tevékenység fejlesztése, eszközök kialakítása.
– Észlelés, figyelem fejlesztése.
– Értelmi fejlesztés.
– Önállóság kialakítása.
– Iskolában: tantárgyi ismeretek elsajátításának sajátosságai.

Mozgássérült emberrel való találkozás, kommunikáció során:
– Ha magas pult vagy asztal van a mozgássérült ember és a fogadó személy között, akkor az asztal vagy pult elé

kell menni.
– Ha néhány percnél tovább beszélget egy kerekesszékes emberrel, akkor próbáljon leülni, hogy szemeik egy ma-

gasságba kerülhessenek. 
– Ha beszélgetést kezdeményez egy harmadik emberrel, akkor ezt ne a kerekesszékes ember feje fölött tegye

meg, hanem látóterén belül álljon úgy, hogy ne érezze kirekesztettnek magát. 
– Az illető beleegyezése nélkül ne nyúljon a járókeretéhez, botjához, kerekesszékéhez, ne mozdítsa meg azokat.
– A kerekesszékben ülőhöz beszéljen, ne a kísérőjéhez!
– Ne legyen megsértődve, ha visszautasítják a felajánlott segítséget! A legtöbb mozgássérült ember, amikor csak

teheti, szeret önállóan közlekedni. 

A fejezet elkészítéséhez felhasznált, valamint a hallgatók illetve oktató ismereteit bővítő irodalom a speciális cso-
portok kommunikációja témakörében:
– Csató Zs. (szerk.): Egyszerűen, érthetően ÉFOÉSZ, Csupaszívek Társasága; Budapest, 2001
– Erdélyi Andrea: Nézd a kezem! Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005
– Fehérné Kovács Zsuzsa: Ismeretek a beszédfogyatékos személyekről és rehabilitációjukról (FSZK anyag)
– Illyés Sándor dr.: Gyógypedagógiai alapismeretek; ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, 2004
– Gaál Éva - Hámor Jánosné - Papp Gabriella: Anyanyelv és irodalom; Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000
– Gósy Mária Dr.: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak; Nikol GMK, Budapest, 1994.
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– Gósy Mária Dr.: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése (szóban, írásban) iskolásoknak; Nikol GMK,
Budapest, 1994.

– Gordosné Szabó Anna: Gyógyító pedagógia; Budapest Medicina 2004
– Hogyan segíthetek? Hasznos tanácsok arra vonatkozóan, hogyan tud Ön is segíteni MVGYOSZ;

http://mvgyosz.budapest.hu/engine.aspx?page=mvgyosz_hogyansegithetek (Letöltés ideje: 2008.11.30.)
– Kálmán Zsófia: Beszélgetések a konyhában - Sérült gyermeket nevelő családok speciális problémái; Bliss Ala-

pítvány, 2005
– Kálmán Zsófia: Mással – hangzók … Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai; Bliss Alapítvány, Bu-

dapest, 2006.
– Kovács K. (2000): A látássérülés gyógypedagógiai meghatározás, előfordulási gyakorisága, a sérült gyermekek

gyógypedagógiai szempontú csoportosítása. In: Illyés S.(szerk.): Gyógypedagógiai alapismertek; ELTE
BGGYFK, Budapest

– Radványi K. — Pléh Cs.(2002): Középsúlyos értelmi fogyatékos iskoláskorú gyermekek beszédének néhány
nyelvtani jellemzője; Pszichológia, 22. évf. 2002/3 sz. 245-263

– Radványi K: Az értelmi akadályozottak kommunikációja Szöveggyűjtemény Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola, Budapest, 1994

– Dr Rigler Ilona: Kommunikáció In: A Fecske Szolgálat Kézikönyve, Kézenfogva Alapítvány, Budapest 2008
– Salva Vita Alapítvány: Foglalkoztatja? Útmutató fogyatékkal élő személyek felvételéhez és alkalmazásához

vezetők, HR szakemberek és munkatársak számára Salva Vita Alapítvány, Budapest, 2007
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3.1. HOGYAN OLVASSÁK AZ EMBEREK A KORMÁNYTÓL SZÁRMAZÓ KÜLDEMÉNYEKET?
Eredeti cím: How people read Government writing (In:  PLAIN LANGUAGE, 
A HANDBOOK FOR WRITERS IN THE U.S. FEDERAL GOVERNMENT)

Az, ahogyan az emberek a kormánytól származó anyagokat olvassák, eltér minden más anyag olvasásának mód-
jától. A következőkben egy anekdota olvasható arra a néhány fontos kérdés illusztrálására, hogy mit várnak el
az olvasók, mire van szükségük, illetve miként viselkednek. Az anekdota tartalmazza a tanmesék minden lé-
nyeges összetevőjét.

A geológus nadrágja: egy igaz történet
Valahol a nyugati országrészben - talán Új-Mexikóban vagy Colorado államban - egy farmer benyúl a postalá-
dájába, és kivesz egy barna borítékot. A borítékon található embléma jelzi, hogy a levél az Egyesült Államok Ge-
ológiai Felmérő Szolgálatától érkezett. A borítékot bámulva azon gondolkodik, hogy: Miért is írtak ezek nekem?
Van valami tennivalóm?

Miközben ezeken a kérdéseken gondolkodik, kinyitja a borítékot, kiveszi belőle a levelet, és végigfut a szemével
a szövegen. Két hosszú bekezdést lát, amelyek olyan apró betűkkel lettek írva, hogy hunyorítania kell az olva-
sásukhoz. A levélben nem található TÁRGY kiemelés, amely jelezhetné a lényeget. Semmi sincsen vastag betű-
vel vagy bármely más módon kiemelve, hogy megragadhasson rajta a szeme. A levél szerkesztésmódjában nincs
semmi, ami arra utalna, hogy bármelyik gondolat fontosabb a többinél.

Észreveszi, hogy a megszólítás: „Tisztelt Földtulajdonos!”. Már számos ilyen „Tisztelt Földtulajdonos!”
megszólítású levelet kapott korábban, és azok mind tele voltak rövidítésekkel, bonyolult szavakkal és mon-
datokkal, amelyek (az ő gondolkodásmódja szerint) úgy hangzanak, mintha egy gép írta volna őket. Ami még
rosszabb, azok mind olyan témákat taglaltak, amelyek egyáltalán nem érdekelték. Csak vesztegette az idejét
az elolvasásukkal, és végül már úgy kezelte őket, mint a levélszemétként érkező reklámanyagokat. Továbbra
is kíváncsi. Még mindig nem tudja, hogy miről szól a levél, és - a többi olvasóhoz hasonlóan - elolvassa a
nyitó mondatot:

Tájékoztatjuk, hogy a Belügyminisztérium részeként az Egyesült Államok Geológiai Felmérő Szolgálata (USGS) be-
fejezte a Clearwater Canyon Területe Ércvizsgálatának I. fázisát (a Vizsgálat).

A farmer így reagál erre a mondatra: Rendben, és akkor mi van? Nem látja, hogy ennek az egésznek mi köze van
őhozzá. Elolvassa a következő két mondatot is:

A korábbiaknak megfelelően, a Vizsgálat célja az, hogy lelőhelyeket azonosítsunk különböző típusú és fajtájú ér-
cekre vonatkozóan, ideértve - többek között - az urániumot és az alumíniumot. Nemzeti érdekünk, hogy meghatá-
rozhassuk e természeti erőforrások esetleges létét, valamint ezek lelőhelyének potenciális méretét.

Az „arról” (régies kifejezés) szó olvastán összeráncolja a homlokát. Ismeretségi körében sohasem használják
ezt a szót. Miért nem mondják egyszerűen angolul, amit közölni akarnak? – gondolja. Az imént elolvasott két
mondatra ismét így reagál – bár ezúttal már kissé ingerülten –: Na és akkor? Mi közöm van nekem ehhez az
egészhez?

A farmer úgy gondolja, hogy jobb dolgokat is csinálhatna annál, hogy ott álljon, és olyan információkat ol-
vasson, amik nem is érdeklik. Ráadásul ő egy független ember, aki nem nagyon kedveli, ha a kormány belea-
vatkozik a mindennapi dolgaiba. Már elolvasott három mondatot, de továbbra sem tudja, hogy miről szól a levél.
Azt gondolja: Az ördögbe is! Ha akarnának tőlem valamit, akkor mostanra már közölték volna velem.
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Ezt követően már nem olvassa egymás után a mondatokat. Gyorsan átfutja a levél többi részét. Nézi, hogy
talál-e valahol dollár jelet (ami azt jelenthetné, hogy tartozik valamilyen díjjal). Egyet sem talál. Most számokat
keres (amik valamilyen dolog esedékességének az időpontjára utalhatnának). A számokból sem talál egyetlen
egyet sem. Mindenesetre rápillant az utolsó mondatra, hogy lássa, abban mit írnak. Ezt olvassa:

Őszintén köszönjük a Vizsgálat iránt mutatott érdeklődését.

De engem ez nem érdekel! – mérgelődik. Meghibbantak ezek? Belegyömöszöli a levelet az egyik zsebébe, mi-
közben azt gondolja: Azt hiszem, ezt majd később elolvasom. Aztán végleg elfelejti az egészet.

Két héttel később az USGS egyik geológusa halálra rémül, amikor egy hangos kattanást hall, felnéz, és egy
csőre töltött, fejének szegezett, nagy kaliberű lőfegyvert lát. „Mit csinál maga a földemen?” kérdezi mérgesen, fag-
gatózva a farmer. „Talajminták!” - sikítja a geológus. „Küldtünk Önnek egy levelet! Megírtuk benne, hogy el fo-
gunk jönni a farmjára!”

Ez pontosan így esett meg. (Bár a geológust végül nem lőtték le, élete legijesztőbb pillanatát élte át). Hasonló
(talán nem ilyen drámai) félreértések több alkalommal előfordultak. 

Ha hiszik, ha nem, a fenti farmer tipikus olvasóként viselkedett. Amikor minden rosszul sül el, ahogyan ez itt
történt, számos fontos dolgot megtanulhatunk. Idézzük vissza a farmer viselkedését pontról pontra, és nézzük
meg, hogy milyen leckét tanulhatunk meg a levélírásra vonatkozóan:

a) Észreveszi a borítékon az emblémát
Abban a pillanatban, hogy a farmer kiveszi a postaládából a levelet, rápillant a borítékra. A logo elárulja szá-
mára, hogy a levél az Egyesült Államok Geológiai Felmérő Szolgálatától érkezett. 

Az eredmény:
– A levélnek nem kellett volna azzal a tájékoztatással kezdődnie, hogy ki küldte. Mivel a boríték önmagában tá-

jékoztat a levél forrásáról, a farmer már tudja, hogy ki küldte.
– A boríték emblémája rögtön felvet egy kérdést az olvasóban. Az embléma miatt a farmer tudja, hogy a levél a

kormánytól jött. Mivel a kormánytól kapott iratok óhatatlanul is egy adott viselkedési formát idézhetnek elő,
a farmer rögtön azon kezd gondolkodni, hogy „Miről szól ez?” Van-e bármi tennivalóm?

b) Kiveszi a levelet, és megnézi a szerkesztési formáját
Mielőtt egy szót is elolvasna, a farmer meglátja a levél formátumát. A szerkezeti forma mindig az első dolog,
amit az olvasó észrevesz, és vagy ösztönzi őt az olvasásra, vagy pedig azt sugallja, hogy meg fogja dolgoztatni.
Jelen esetben az utóbbi érvényesült.

– A bekezdések túl hosszúak. A két hosszú bekezdés – senki sem szeret hosszú bekezdéseket végigolvasni –
rögtön azt sejteti, hogy a farmerrel, mint olvasóval nem fognak kesztyűs kézzel bánni. Mivel az írónak többet
kellene tudnia annál, mintsem hogy hosszú bekezdéseket írjon, de ennek ellenére leírta őket, a farmer arra a
következtetésre jut, hogy további nehézségekbe fog ütközni az olvasás során. Igaza van.

– Hiányzik a kiemelés. Az egész oldalon sehol sem található egy vastag betűs mondat, egy dőlt betűs kifejezés,
vagy egy aláhúzott szó. Nincs olyan vizuális jel, amely vonzaná a farmer szemeit, és arra utalna, hogy egy
adott gondolat fontosabb a többinél. Ehelyett a formátum az óceán titokzatosságához – és egyhangúságához –
hasonlítható valamit jelenít meg számára.

– Túl kicsi a betűméret. Ha írásunkat olvasó baráttá kívánjuk tenni, ne használjunk olyan kis betűméretet, amely-
lyel az olvasót hunyorogásra késztetjük. A hosszú bekezdésekhez hasonlóan, a kis betűméret nyomatékosan
arra utal, hogy nem sokat törődünk a szöveg olvashatóságával, vagy, hogy fogalmunk sincs arról, miként kell
egy tisztességes szöveget megírni. E következtetések egyike sem igazán vonzó.

– Az első mondat tele van rövidítésekkel. Az első benyomás nagyon gyorsan negatívvá válik, ha rápillantunk a
papírra, és azt látjuk, amit sokan „ábécélevesnek” hívnak. A szóképek és a rövidítések puszta jelenléte – ame-
lyeket egyébként már az olvasás előtt felfedezünk – azt sugallja, hogy: „Kedves olvasó, ez nem lesz egy könnyű
feladat – legalább is nem Önnek.”

– A levélíró nem használja ki, hogy a fejlécben már tájékoztatást kapott az olvasó. A nyitómondat egyetlen rö-
vidítésére sincs szükség. A levélíró megfeledkezett róla, hogy a levélpapíron már feltüntetésre kerültek a fel-
adó adatai. Ennek függvényében elég lett volna csupán annyit írnia, hogy „mi”. Természetesen arra sem volt
szükség, hogy hivatalosan bemutassa a „vizsgálatot”.

– Hiányzik a TÁRGY sor a téma meghatározásához. Érdemes egy sort arra használni (a megszólítás felett, kö-
zépre igazítva), hogy feltüntessük mi a tárgy vagy, hogy mire történik a hivatkozás. A tárgy, illetve a hivat-
kozás arról tájékoztatja az olvasót, hogy miről szól a levél; a levélírás ezen eszközei arra hívják fel az olvasó fi-
gyelmét, hogy milyen információkra számíthat a levél olvasásakor. Jelen esetben az alábbiakat kellett volna fel-
tűntetni - TÁRGY: Látogatás az Önök birtokára talajminta-vételezés céljából.
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– A megszólítás azt sugallja, hogy levélszemétnek számító reklámanyagról van szó. A „Tisztelt Földtulajdonos!”
megszólításból a farmer azonnal tudja, hogy a levelet nem személyesen neki írták. Várhatóan úgy viselkedik,
mint mi, amikor „Bérlő” vagy „Jelenlegi Lakó” megszólítású levelet kapunk. Jelen esetben a problémát még a
régebben kapott „Tisztelt Földtulajdonos!” megszólítású levelek is tetézik. Azok közül egyik sem érdekelte a
farmert, és egyik sem kötelezte őt semmire. Várható tőle, hogy erről a levélről is úgy gondolja, hogy hasonla-
tos az összes többihez.

Ez az, amit az első megfontolás után következtetésként levonhatunk – a formátum. Képtelenség eltúlozni a for-
mátum fontosságát. A szöveg elrendezése a levélpapíron nem csupán azt szolgálja, hogy egyértelművé tegye
gondolataink rendezettségét, illetve felhívja az olvasó figyelmét a különösen fontos gondolatokra, hanem befo-
lyásolja az olvasást. Az irányultság itt az olvasóban keltett azon általános benyomáshoz kapcsolódik (amely egy
pillanat alatt létre jön benne), hogy a szöveget számára tették-e könnyen érthetővé, vagy pedig a levélíró életét
tették-e könnyebbé vele.

c) Elolvassa a nyitómondatot
Mindenki elolvassa a váratlanul érkezett dokumentumok nyitómondatát. Nem számít, hogy hányszor vesztettük
már el minden reményünket, makacsul ragaszkodunk az elképzeléshez, hogy az első mondat esetleg felfedheti
a lényeget. Pontosan e tény miatt, hogy mindenki elolvassa az első mondatot, arra kellene használnunk, hogy kö-
zöljünk benne valami fontosat.

Itt érkeztünk el egy fontos válaszút elé. Amikor azt mondjuk, hogy valami „fontos” dologra van szükség a
nyitáskor, fel kell ismernünk, hogy az olvasó az, aki eldönti, hogy mi fontos, nem pedig az író. A farmer kérdé-
seket tesz fel, mielőtt nekiállna az olvasásnak: Van-e bármi tennivalóm? Ez az, amit elsőként tudni akar, és ez az,
ami fontos a számára. A nyers igazság az, hogy amíg nem kapja meg a választ erre a kérdésre, nem fog odafigyelni
semmi másra.

A nyitómondat hatására a farmer azt mondja magában, hogy: És akkor mi van? A nyitómondatnak semmilyen
körülmények között sem szabad tűnődésre késztetni az olvasót, hogy azt mondhassa: És akkor mi van? Mi közöm
van nekem ehhez az egészhez? Ehelyett inkább választ kell adnia az olvasó által feltett kérdésre. 

Hasonlítsuk össze az alábbi két nyitómondatot, kizárólag abban az értelemben, hogy a téma lényegnek megfo-
galmazásán keresztül mennyire ragadják meg az olvasó figyelmét.
– Tájékoztatjuk, hogy a Belügyminisztérium részeként az Egyesült Államok Geológiai Felmérő Szolgálata (USGS)

befejezte a Clearwater Canyon Területe Ércvizsgálatának I. fázisát (a Vizsgálat).
– Egy geológus valószínűleg látogatást fog tenni az Ön birtokán egy hónapon belül, talajminta-vételezés céljából.

A második mondat tiszta vizet önt a pohárba, vagy másképpen fogalmazva választ ad az olvasó által feltett kér-
désre. A második mondat megnyitja az ajtót a következetes fogalmazás előtt is, mivel további kérdéseket vet fel.
Hogyan történik a mintavételezés? Mélyásó kotrógépet hoznak, vagy dinamitot fognak használni? Mennyi ideig
lesznek itt? Fog mindez valami gondot okozni a takarmányt és az állatállományt illetően? Ott kell lennem velük,
amíg dolgoznak?

Azt akarjuk, hogy kérdések merüljenek fel az olvasóban. E kérdések kiváltásával és azonnali megválaszolásával
fenntarthatjuk az érdeklődését. Hasonlítsuk össze az alábbi két gondolatmenetet.
– Tájékoztatjuk, hogy a Belügyminisztérium részeként az Egyesült Államok Geológiai Felmérő Szolgálata (USGS)

befejezte a Clearwater Canyon Területe Ércvizsgálatának I. fázisát (a Vizsgálat). A korábbiaknak megfelelően,
a Vizsgálat célja az, hogy lelőhelyeket azonosítsunk különböző típusú és fajtájú ércekre vonatkozóan, ideértve
- többek között - az urániumot és az alumíniumot. Nemzeti érdekünk, hogy meghatározhassuk e természeti
erőforrások esetleges jelenlétét, valamint ezek lelőhelyének potenciális méretét.

– Egy geológus lehet, hogy látogatást fog tenni egy hónapon belül az Ön birtokán, talajminta-vételezés céljából.
A mintavételezés csupán egy napot vesz igénybe, melynek során kézzel fognak a talaj felső rétegéből talaj-
mintát gyűjteni. Ásás vagy robbantás nem lesz, és a folyamat nem okoz zavart az állatállomány életében. Az
Ön jelenlétére nincs szükség, de szívesen látjuk, ha szeretné megfigyelni a munkákat.

Az első változatban nincs megfelelő koherencia (a mondatoknak kevés közük van egymáshoz). A második vál-
tozat mondatai között van összefüggés, mert az író egyszerűen csak megválaszolja azokat a kérdéseket, amelye-
ket a nyitómondat provokált ki.
– Rosszul lett megválasztva a nyitórész hangneme. Egy dokumentumon belül tulajdonképpen minden hozzá-

járul az anyag hangulatának kialakításához. A szerkesztési formák helytelen megválasztása szörnyű indítást
eredményez, mert nyomatékosan arra utal, hogy a levelet nem az olvasó gondolatainak figyelembevételével
írták. Az alábbiak a nyitórész silány hangulatának további problémáit mutatják be:
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– „Tájékoztatjuk, hogy...” az első mondtat nyitószavai, olyan hírekre készítik fel az olvasót, amelyek nem fog-
ják elnyerni tetszését. A „Tájékoztatjuk, hogy…” szerkezetet kizárólag abban az esetben használatos, ha a hír
negatív jellegű - tájékoztatjuk, hogy megkezdődött hat hónapos próbaideje; tájékoztatjuk, hogy hét napon belül
el kell hagynia az országot. Az olvasó rossz hírt vár, de nem éri ilyen. Egyáltalán nem indokolta semmi, hogy
ezzel a kifejezéssel induljon a szöveg, és számos egyéb jó ok van rá, hogy ne ez legyen a kezdés.

– A rövidítések nem tesznek jót az alaphangnemnek, mert azt sugallják, hogy az író az olvasó rovására meg-
könnyítette a saját életét. Hiányoznak a névmások. A „mi” és az „Ön” használata helyett (amelyek nem csu-
pán személyes hangnemet hoznak létre, hanem rendkívüli módon meg is könnyítik a dolgokat), a levélíró a
„személytelen” hangnemet alkalmazta.

A „személytelen hangnemű” szöveg elbeszél az olvasó mellett. A farmer egy intelligens fickó, és nem szereti, ha
prédikálnak neki. A nyitórészben viszont pontosan ez történik - prédikáló hangot tapasztal, mintha hangszóró-
ból szólna hozzá egy személytelen hang, szentbeszédet tartva valamilyen vallás nevében. Nagyon kevés emberi
vonással rendelkezik ez a hang. Önelégült és figyelmetlenül énközpontú.

d) Átfutja a szemével a levél többi részét.
A farmernak nem muszáj egymás után végigolvasni a mondatokat, ha ezt nem akarja. Kezében tartja a lapot, és
kedve szerint bármit tehet vele. Végigfuthatja a szöveget, érintőlegesen átolvashatja a mondatokat, vagy ide-oda
cikázhat közöttük.

– Az olvasók elviselhetetlen vágyat éreznek az iránt, hogy rögtön megismerhessék a lényeget. Amikor egy hosz-
szú jelentés „Háttérinformációk” fejezetcímmel kezdődik, mindannyian az utolsó oldalhoz lapozunk, hogy
lássuk, mit tartalmaz a „Következtetések” fejezet. Ha elfoglaltak vagyunk (és legjobb azzal a feltételezéssel
élni, hogy minden olvasó az), akkor a következtetések azok, amiket elsőként meg akarunk ismerni. 

– Sohasem szabad azt feltételeznünk, hogy az olvasót egy „ráerőltetett” gondolati elrendezés rabjává tehetjük.
Ha magyarázó jellegű információkkal kezdünk, az olvasó átugorja őket, mert azt akarja tudni, hogy: „Kell-e
valamit tennem?” Egy példája ennek az, ahogyan a farmer olvassa a levelet.

– Elolvassa az első három mondatot. Addigra már biztos benne, hogy háttérinformációkat olvas. Fogalma sincs,
hogy a levélíró hova akar kilyukadni, a kérdésére pedig még nem kapott választ. Természetesen azt gondolja:
„Ha akarnának tőlem valamit, akkor mostanra már közölték volna velem”. 

– A biztonság kedvéért – arra az esetre, ha valahol tényleg el van rejtve egy kérés a szövegben – az olvasó elkezdi
végigfuttatni a szemét a szövegen. Ugyanazokat a dolgokat keresi, amiket mindannyian keresünk, amikor át-
siklatjuk a szemünket a sorokon – pénznem megnevezése, számok, az „Ön” szócska. A farmer a gyors átolvasás
közben nem talál semmilyen támpontot, ezért átugrik az utolsó mondathoz. Semmi sem tiltja, hogy ezt tegye.
Mint a legtöbb olvasó, azt feltételezi, hogy ha nem tértek rá a lényegre az elején, akkor ezt a végén majd meg-
teszik. Ehelyett a semmilyen segítséget sem nyújtó „Őszintén köszönjük a Vizsgálat iránt mutatott érdeklő-
dését” mondatot olvassa.

Ki okolhatná őt, ha mindettől egy kissé hisztérikussá válik? Ki okolhatná őt azért a következtetésért, hogy a levélnek
nincs semmi értelme – hogy ez nem több mint egy olyan témának a felfrissítése, ami egyáltalán nem is érdekli? Meg-
lepő-e, hogy belerakja a levelet az egyik zsebébe, miközben azt gondolja, hogy majd visszatér rá később? És meglepő,
hogy végül megfeledkezik az egészről? Nos, dióhéjban így néz ki, ahogyan az emberek igazából olvasnak. Alapve-
tően fontos megérteni ezt a viselkedésmódot, és észben kell tartani, miközben írunk, mert az Egyszerű Nyelvezetet
más nyelvezetektől az különbözteti meg, hogy olvasóközpontú. Ez a kifejezés sokkal többet jelent annál, hogy „egy
bizonyos olvasó felé irányul”. Azt is jelenti, hogy annak ismerete irányítja, ahogyan az emberek valójában olvasnak.

e) Mit érdemes leszűrni ebből az elemzésből?
– Az, ahogyan az emberek a kormányzati anyagokat olvassák, eltér attól, ahogyan egy regényt, egy folyóirat-

cikket, egy esszét vagy bármilyen más anyagot olvasnak.
– Amikor egy levél a kormánytól jön, egy fontos kérdés fogalmazódik meg az olvasóban: Van-e bármi tenniva-

lóm ezzel kapcsolatban?
– Ha erre a kérdésre nem jön gyors válasz, az olvasó figyelmen kívül hagyja az író által sugallt gondolatmene-

tet, és végigfutja szemével a szöveget.
– Amikor az emberek végigfuttatják a szemüket a sorokon, elmulaszthatják a lényeget.
– Az emberek önérdekből olvasnak. Nincs olyan író, aki irányítani tudná az olvasó viselkedését. A legtöbb, amit

tehetünk, hogy gondolatainkat, az olvasót érdeklő témák és gondok szerint rendezzük el.
– Az olvasók látják a logot, és tudják, hogy ki a feladó. További magyarázatra nincs szükség. A „mi” használata

elegendő, kivéve, ha egy olyan levélre válaszolunk, amelyet eredetileg másnak címeztek.
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– A formátumnak jelentősége van. Ez az első dolog, amit az olvasó észrevesz, és azonnal jelzi, hogy a szöveg ol-
vasóbarát-e vagy sem.

– Az olvasók az első pillantásra észreveszik a rövidítéseket is. Az „ábécéleves” kinézet közismerten elkedvetle-
nítő.

– A TÁRGY vagy a HIVATKOZÁS rendkívül fontos az olvasó számára, és érdemes valamelyiket alkalmazni a
levélben (mert olvasóbarát).

– Mindenki elolvassa a nyitómondatot.
– A nyitómondatnak semmilyen körülmények között sem szabad arra késztetnie az olvasót, hogy feltegye az „És

akkor mi van?” kérdést.
– Az alaphangnemnek jelentősége van. A régimódi kormányzati iratokra oly gyakran jellemző „személytelen”

hangnem elriasztja az olvasókat.
– A szavak jelentőséggel bírnak. Egyetlen szónak sem szabad figyelemelterelő hatást okoznia. 

3.2. ÚTMUTATÓ

Eredeti cím: Introduction to the guidance
Az útmutató www.easyinfo.org.uk honlapon található, készítette 2004 februárjában a Bristoli Egyetem Norah
Fry Kutatóközpontjának „Információt mindenkinek” kutatócsoportja és az RNIB Halmozottan Sérülteket Meg-
segítő Szolgáltatása.

3.2.1. Miért írtuk ezt az útmutatót?
Kiknek íródott az útmutató?
A jelen útmutató azok számára íródott, akik szeretnék az általuk közölt információkat könnyebben érthetővé, il-
letve hozzáférhetővé tenni a tanulási zavarokkal élő emberek számára. Egyre több emberben tudatosul, hogy az
átadandó információkat megfelelő formába kell eljuttatni a fent jelzett populációhoz is. Szeretnének többet tudni
arról, hogy ezt miként lehet megvalósítani, de sokak számára még mindig újat jelent az információs akadály-
mentesítés gondolata. Mindez nem csupán az egészségügyi és szociális szolgáltatásokban, hanem számos egyéb
szolgáltatási területen, így a pénzügyi, rekreációs, és lakhatási kérdésekkel foglalkozók számára is fontos.

Miért fontos az, hogy az  információkat  könnyen érthetővé tegyük?
Jogszabályba került, hogy a szolgáltatóknak a közölt információt akadálymentesebb formában kell a tanulási
problémákkal élők felé eljuttatni. A Fogyatékosok Diszkriminációja Elleni Törvény (1995) kimondja, hogy a szol-
gáltatóknak gondolniuk kell arra, miként tehetik egyszerűbbé kommunikációjukat. Azon szolgáltatók ellen, akik
nem valósítják meg a törvény által előírt „elfogadható módosításokat”, bírósági pert indíthatnak a tanulási za-
varral élők vagy egyéb típusú fogyatékosok.

Az egyes szervezetek más módokon is előnyt kovácsolhatnak a tanulási zavarral élők felé irányuló egysze-
rűbb kommunikációból. Az érthetőbb információ előnyösebb lehet minden ember számára, akiket el kívánunk
érni. Az olvasók előnyben részesítik az egyszerű nyelvezetet. A könnyen értelmezhető információk létrehozása
idő- és pénzmegtakarítást is eredményezhet. Az információs akadálymentesítés az adott szervezet hírnevének is
javára válhat.

A tanulási nehézséggel élő embereknek az élet minden területén szükségük van információkra. Az informá-
ciókhoz való hozzáférés a társadalomban fontos részét képezi a teljes életnek. Az információk abban segítik az em-
bereket, hogy az egyes lehetőségek közül választani tudjanak, és gyakorolhassák jogaikat. Tanulási nehézségek-
kel élő emberek csoportjai kampányt folytatnak az információs akadálymentesítésért. Nekik ugyanazokra az in-
formációkra van szükségük, mint bárki másnak. Ne hagyjuk ki őket!

3.2.2. Hogyan írtuk ezt az útmutatót?
Jelen útmutató alapját az „Információ Mindenkinek” kutatási projektben szerzett tapasztalatok képezik. A pro-
jektet a Tanulási Nehézségeket Célzó Kutatási Kezdeményezés részeként az Egészségügyi Minisztérium finan-
szírozta, és a projekt 2004 februárjában fejeződött be. 

A tanulási problémával élő emberek egy csoportja segítséget nyújtott a projekthez, amely magába foglalta a
könnyen érthető részek elkészítését, valamint közreműködést az interjúk lebonyolításában. 

Az információk egyszerűsítésére vonatkozó, rendelkezésre álló összes információt begyűjtöttük. Egyeztettünk
30 olyan szervezettel, amelyek ezzel a tevékenységgel foglalkoznak, közülük többet tanulási problémával élő
személyek vezetnek. 

Számos könyvet és újságcikket is elolvastunk az információs akadálymentesítésről. Az útmutató tervezetét
különböző embereken és szervezeteken teszteltük, beleértve egyes érdekképviseleti szerveket is. Az általuk el-
mondottak alapján hajtottunk végre változtatásokat.

Reméljük, hogy sikerült mások számára időt megtakarítanunk azzal, hogy összegyűjtöttük az itt található in-
formációkat. Tudjuk, hogy még mindenki csak tanulja, hogyan lehet ezt a munkát jobban végezni. Nem sikerült
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minden apró információt összegyűjtenünk, de reméljük, hogy mindez jó kiindulópontul fog szolgálni. Tudjuk,
hogy bizonyos esetekben az idő és a pénz hiányában nem képesek az emberek megtenni mindent, amit szeret-
nének. Mégis reméljük, hogy mindenki, a legjobb tudását beleadva, megtesz megpróbál annak érdekében, hogy
az általa közölt információk könnyen érthetőek legyenek.

3.2.3. Mit tartalmaz az útmutató?
Az útmutató bevezetőből, valamint 12 további részből áll. Az első rész címe: „Megfontolandó, fontos dolgok”,
amely elgondolkodtató kérdéseket vet fel. Egy másik rész címe „Dolgozzunk együtt”. Itt ötletek találhatók arra
vonatkozóan, hogy miként lehet tanulási problémákkal élő emberekkel együtt dolgozni az információk egysze-
rűsítése és tesztelése érdekében. 

A további részek a következőket tartalmazzák:
– Információk tanulási problémával élő látássérültek számára;
– Információk sötétbőrű, illetve etnikai kisebbségi csoportokhoz tartozó, tanulásban akadályozottak számára;
– Információk „Kommunikációjukban súlyosan akadályozott személyek számára” (emberek egyedi kommuni-

kációs szükségletekkel és eszköztárral)
– Szavak és nyelvezet;
– Tervezés és megjelenítés;
– Képek alkalmazása;
– Szimbólumok alkalmazása;
– Hanganyagok;
– Videofilmek;
– Számítógépes információk.

3.2.4. Mit jelent az, hogy valaki tanulási zavarral küzd?
A tanulási zavarokkal (vagy másként fogalmazva tanulási nehézségekkel) élő személyek száma az Egyesült Ki-
rályságban hozzávetőleg 1,4 millióra tehető. A tanulási zavarokkal élők számára rendszerint nehézséget okoz,
hogy megértsék az új vagy nehezen érthető információkat. Egyesek számára az is nehézséget okozhat, hogy új
képességeket sajátítsanak el, illetve, hogy bizonyos dolgokat saját maguk, segítség nélkül oldjanak meg (például
felszállás egy buszra). 100 tanulási zavarral küzdő személyből nagyjából 50-nek feltehetően jelentős nehézséget
okoz az információk értelmezése, és a másokkal történő kommunikáció. 

A tanulási zavarokkal küzdő személyek közül sokaknak nem volt esélyük arra, hogy megtanuljanak írni vagy
olvasni, ezért minden bizonnyal nehezen értik meg az olyan nyomtatott információkat, mint a vonatjegyen ta-
lálható feliratok, vagy a gyógyszeres üvegen található utasítások. A tanulási zavarokkal élő személyek közül
sokan a számítógépek használatát is nehéznek találják. 

A tanulási zavarokkal küzdő személyek esetében gyakran előfordul, hogy nem áll módjukban választani, vagy
saját életüket irányítani. Ez azért fordulhat elő, mert a szolgáltatók, illetve a szakemberek nem kérdezik meg
tőlük, hogy mit szeretnének, illetve nem kommunikálnak velük könnyen érthető módon. Ennek következtében
kimaradnak az életüket és a szélesebb környezetüket érintő döntésekből. 

3.2.5. A tanulási problémával élő embereknek eltérőek a szükségleteik
Fontos észben tartani, hogy a tanulási zavarokkal küzdő személyek elsősorban emberek. Különböző emberek
különféle szükségletekkel rendelkeznek. A tanulási zavarokkal élő emberek egy része valamely sötétbőrű, illetve
etnikai kisebbségi csoportokhoz tartozik. A tanulási zavarokkal küzdő személyek közül sokan valamilyen testi-
vagy érzékszervi fogyatékossággal is rendelkeznek. 

Így például, a tanulási zavarokkal küzdő emberek közé az alábbiak tartozhatnak:
– látássérültek, akik nehezen látják meg az adott oldalakon található nyomtatott szöveget, illetve képeket;
– siketek, vagy akik alapnyelvként a brit jelnyelvet használják;
– azok, akik nem képesek látni az írott szöveget, a képeket vagy a mozgó tárgyakat; 
– azok, akik nem tudnak színeket megkülönböztetni, nincs számfogalmuk;
– az olyan testi fogyatékossággal rendelkezők, akik számára nehézséget okoz, hogy kezükben tartsanak nyom-

tatott dokumentumokat, illetve, hogy használják a számítógépeket.

Számos segédeszköz és berendezés létezik az olvasás, illetve az információk értelmezésének elősegítéséhez. A ta-
nulási rendellenességgel küzdő emberek számára azonban ezek nem állnak minden esetben rendelkezésre.

Bármik is legyenek egyedi igényeik, a tanulási zavarokkal küzdő embereknek kivétel nélkül könnyen érthető
információkra van szükségük, hogy választani tudjanak az egyes lehetőségek közül, és képesek legyenek életük
irányítására. Mivel a tanulási zavarokkal küzdők szükségletei széles skálán mozognak, a formátumok széles vá-
lasztékára van szükségük. Az információszolgáltatók számára ez azt jelenti, hogy tanácsos elgondolkodni azon,
hogy miként lehet többféle formátumot használni a kívánt üzenet eljuttatására. Beszéljenek tanulási zavarokkal
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küzdő személyekkel, hogy meghatározhassák melyik formátumokat részesítik ők előnyben. Egyesek hasznosnak
találhatják, hogy a nekik szánt információk videofilm formátumban jelenjenek meg, míg mások a nagyméretű, át-
láthatóan módon nyomtatott szöveget, és a képeket szeretik jobban. Arról is tájékoztatni kell a fogyatékossággal
élő személyeket, hogy egyszerre többféle formátum is rendelkezésre áll.

Fontos átgondolni, hogy a létrehozandó információk személyre szabottan, vagy egy bizonyos csoportra vo-
natkozóan készülnek-e. Ha egyetlen személy számára hozzuk létre az információkat, akkor könnyebben fogjuk
tudni meghatározni az ő egyedi információs igényeit, illetve azt, hogy melyik formátumokat részesíti előnyben.
Amennyiben az információkat a tanulási zavarokkal küzdő személyek egy helyi, kisebb vagy jól meghatározott
csoportja számára hozzuk létre, szintén meg lehet határozni, hogy melyik formátumokat kedvelik jobban.

Nagyobb vagy nem helyi érdekeltségű csoportok esetén nehezebb meghatározni az igényeket. Az azonban
segítséget nyújt, ha tanulási zavarokkal küzdő emberekkel együttesen végezzük a munkát, annak érdekében,
hogy létrehozhassuk és próbának vethessünk alá a kialakított információkat. 

3.2.6. A tanulási problémákkal élő emberek közül sokan hallás- vagy látássérültek is
Sokan hallás- vagy látássérültek is a tanulási problémák mellett. A tanulási problémákkal élő emberek esetén 10-
ből 3 látássérült, illetve 10-ből 4 hallássérült. Egyeseknek látás- és hallássérülése is van. A hallássérültek nehezen
képesek meghallani a hangokat. Ők magukat siketnek vagy nagyothallónak nevezik. A látássérültek nehezen lát-
nak meg bizonyos dolgokat, és vaknak vagy gyengénlátónak nevezik magukat.

A tanulási zavarokkal élő emberek közül sokan nem tudják, hogy hallás- vagy látássérültek is. Mivel születé-
süktől fogva sérültek, így a fogyatékosságuk nem tudatosul bennük. A hallás- és látássérülés típusa és súlyossága
egyénenként különbözik. A legtöbbjüknek van látás- vagy hallásmaradványuk, csupán néhányukról mondható
el, hogy teljesen vakok vagy siketek.

A tanulási zavarokkal élő látássérült emberek közül nagyon kevesen tanulták meg tapintás alapján a Braille- és a
Moon-írást. Legtöbben az írott vagy vizuális anyag hanganyag változatára támaszkodnak. A tanulási zavarokkal élő
hallássérült emberek közül nagyon keveseknek volt lehetőségük elsajátítani anyanyelvként a Brit Jelnyelvet (BSL).
Sokan azonban a Makaton és a Signalong jelnyelvet használják, hogy jobban kifejezhessék magukat, illetve jobban
megértsék mások beszédét. A tanulási zavarokkal és egyben hallássérüléssel küzdő emberek legtöbbjének képek,
szimbólumok vagy videofilmek segítségére van szükségük, hogy megértsék a számukra közölt információkat. 

3.2.7. A tanulási nehézségekkel élő embereknek gyakran segítségre van szükségük az információk
használatához
A családok, a szakemberek és a támogatók gyakran fontos szerepet játszanak abban, hogy segítsék az informá-
ciókhoz történő hozzáférést a tanulási zavarral élők számára, illetve, hogy segítséget nyújtsanak nekik a kapott
információk alapján cselekedni. Még abban az esetben is, amikor az információkat könnyen érthető formátu-
mokban biztosítják, sokan jobban szeretik, ha megoszthatják a kapott információkat egy ismerősükkel, aki el-
magyarázza számukra a bonyolult gondolatokat, vagy segít a dolgok nyomon követésében. A látás- és hallássé-
rülteknek gyakran van szükségük arra, hogy mások értelmezzék a világot számukra. Ez azokra a tanulásban aka-
dályozottakra is igaz, akik nem az angolt használják anyanyelvként. Szükségük lehet egy-két emberre, akik fel-
olvasnak nekik, vagy lefordítják, illetve tolmácsolják az információkat számukra. Előfordulhatnak azonban olyan
esetek, amikor nincs senki a közelben, aki segíteni tudna.

Gyakran előfordul, hogy a tanulási problémákkal élő személy az édesanyja, édesapja, vagy egy közeli rokon
segítségére támaszkodik az információk értelmezésében. A családtagoknak jelentősen eltérő reményeik, elvárá-
saik, és értékrendjük lehet a fiukkal vagy lányukkal szemben. Ezt fontos észben tartani, amikor tanulási problé-
mákkal élő emberek számára biztosítunk információkat. Egyesekben lehet, hogy nem tudatosul valaminek a sze-
mélyes vagy bizalmas volta, egészen addig, amíg valaki fel nem olvassa számukra. Ez zavarba ejtő lehet. Lehet,
hogy inkább saját maguk, vagy egy családon kívüli segítő igénybevételével szeretnék elolvasni, megtekinteni
vagy meghallgatni a személyes jellegű információkat. Mások pedig esetleg jobban szeretik, ha saját maguk dol-
goznak fel minél több információt. 

Fontos, hogy a segítők tisztában legyenek a szerepükkel, a tanulási problémákkal élő emberek információfel-
dolgozásával kapcsolatban. A családtagoknak, a szakembereknek és a támogatóknak ismerniük kell, hogy az
egyes témákra vonatkozóan milyen könnyen érthető információk állnak rendelkezésre. Azt is biztosítaniuk kell,
hogy ezek az információk olyan helyen legyenek tárolva és megjelenítve, ahol a tanulási zavarokkal élő emberek
számára hozzáférhetőek.

Irodalomjegyzék
– Evidence from Information for All interviews, 2003. 
– Gregory W. Let’s make it accessible. Improving government information for disabled people. London: De-

partment for Education and Employment/COI Communications; 2001.
– www.plainlanguagenetwork.org
– Young D, Pringle J. Message sent, message received: a plain language approach to communication. Rehabili-

tation Review (The Vocational and Rehabilitation Research Institute) 1996: 7(12).
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– Department of Health. Valuing People (White Paper). London: The Stationery Office; 2001.
– Hopkins G. Pictures of health in community care. Community Care 2002: 11-17 July: 40
– Moffatt V. Life without jargon. London: Choice Press; 1996.
– Clark L. Accessible Health Information. Liverpool: Central Liverpool NHS Primary   Care Trust; 2002.
– Mencap. Making your website accessible for people with learning difficulties. 2002. www.mencap.org.uk
– Basic Skills Agency. Making reading easier (post-16 version). 2002. www.basic-skills.co.uk
– Social Services Information Network. Public information: getting the message. 2000. www.ssin.org.uk
– NHS Executive. Signposts for success: commissioning and providing health services for people with learning

disabilities. London: Department of Health; 1997.
– RNIB. Understanding and using sight: issues for work with people with severe disabilities. Focus Factsheet.

London: RNIB; undated
– Townsley R, Gyde K. Plain Facts. Information about research for people with learning difficulties. Bristol:

Norah Fry Research Centre; 1997.
– City of Salford. Guidelines on producing information for the public. 1999. www.ssin.org.uk/resources/salford.htm

3.3. KÖNNYEBB HOZZÁFÉRÉS A SZABADIDőVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKHOZ
Eredeti cím: Lisa Abbott: Making leisure information accessible Enabled London
www.enabledlondon

Az Enabled London nevű vállalkozás célja az, hogy felkeltse a fogyatékosok figyelmét, illetve tájékoztassa és ösz-
tönözze őket arra, hogy aktív részt vállaljanak közösségük életében, fokozza szociális részvételüket és integráci-
ójukat, valamint csökkentse elszigeteltségüket és kirekesztettségüket. A vállalkozást valószínűleg leginkább a
www.enabledlondon.com című honlapjáról ismerik, amely egy felhasználók által működtetett honlap. Itt infor-
mációkat szolgáltatnak szociális- és szabadidős események helyszíneire vonatkozóan - ideértve olyan helyszíne-
ket, mint a sörözők, színházak, mozik, éttermek, illetve sportközpontok -: hozzáférhetőségről, kényelmi fokoza-
táról és a vendéglátói hozzáállásról stb.

3.3.1. Főbb pontok
– A tanulási zavarokkal élő embereknek egyértelmű információkra van szükségük ahhoz, hogy megalapozott

döntést tudjanak hozni szabadidejük eltöltésével kapcsolatosan.
– Az Enabled London tanulási problémákkal élő emberekkel és jogalkotókkal dolgozott együtt, hogy ezáltal is

jobban megértse a Londonban felmerülő problémákat.
– Hozzáférhetőbbé tesszük az információkat mindenki számára, azon keresztül, hogy tanulási problémákkal

élő emberekkel dolgozunk együtt.
– Az információkat a leghozzáférhetőbb módon jelenítjük meg, hogy csökkentsük a kirekesztettséget, és báto-

rítsunk, illetve inspiráljunk más szervezeteket is hasonlók megtételére.

Talán kevésbé ismertek tanácsadói szolgáltatásaink, és azok az eszközök, amelyeket más szervezetek alkalmaz-
nak honlapjaikon. Amióta 2002 júliusában megkezdtük munkánkat, tudomásunk van az információkhoz történő
hozzáférés korlátairól és - különösképpen a tanulási zavarokkal élők esetében - nagyobb szervezetekkel dolgo-
zunk együtt annak érdekében, hogy rávilágítsunk a problémákra, illetve, hogy gyakorlati megoldásokat ajánljunk. 

Hozzáférhetővé tenni a szabadidő eltöltésével kapcsolatos információkat

3.3.2. Miért fogtunk bele?
Az Enabled London (Akadálymentes London) vállalkozás egy közvetlen igényből, valamint egy egyértelmű meg-
oldásból nőtt ki. Alick Mackenzie fejlesztette ki a koncepciót 2001-ben, arra a frusztrációra és csalódottságra vá-
laszul, amit gondozóként tapasztalt azzal kapcsolatban, hogy kliensek nem tudtak szabadon részt venni London
szociális és szabadidős programjaiban. Négy hasonlóan gondolkodó barátját nyerte meg az ügynek, név szerint
Andrew Mason-t, Richard Franks-et, Steven Breen-t és Lisa Abbott-ot. Támogatásért folyamodtunk a Millennium
Commission’s Champions for Change (A Milleniumi Bizottság Bajnokai) Alaphoz, hogy a közösségen belül ku-
tathassuk és fejleszthessük ki a koncepciót.

3.3.3. Hogyan növekedtünk?
A www.enabledlondon.com mozgássérültek számára létrehozott információforrásként indult 2002 júliusában.
Perspektívánk azonban az integrációnkról gyorsan fejlődött. Sikerült kísérleti (pilot) projectekre anyagi támoga-
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tást biztosítanunk a szolgáltatás létrehozásához, és fogyatékosokkal egyeztettünk annak pontos megértésére,
hogy milyen információkra van szükségünk tőlünk az emberek eléréséhez. Hamar tudatosult bennük, hogy a fo-
gyatékosoknak (pl. az érzékszervi sérülteknek és a tanulási nehézséggel küzdőknek) sürgősen szükségük van
őket is integráló szabadidős és szociális programokra. Számos tanulási nehézséggel élő emberrel beszélgettünk.
Elmondták, hogy egyéb tényezők ugyanolyan fontosak a hozzáférhetőség javításában, illetve abban, hogy meg-
alapozott döntéseket tudjanak hozni. Legtöbbjüket nem igazán érdekelték a BS 8300-as tervezési útmutatók (egy
adott hely akadálymentesítésére vonatkozó műszaki útmutatások – habár tartottunk tréninget ebben a témakör-
ben), ellenben világos gondolataik voltak arról, hogy mi teszi az egyes helyeket hozzáférhetővé. 

Vitacsoportoktól nyert információk, illetve mások tapasztalataira vonatkozó reagálások alapján megértettük,
hogy a szórakozóhelyek általános vendégattitűdjére vonatkozó információk közlése ugyanolyan fontos az em-
berek számára, mint az akadálymentes megközelíthetőség kérdése. Az emberek tudni akarták, hogy az adott
hely általános atmoszférája (a személyzet és a többi vendég viselkedésmódja) befogadó, elfogadó és a szüksége-
ikre és sérüléseikre válaszol-e. Mindannak felhasználásával, amit megismertünk az emberek hozzáférési igé-
nyeiről egy „hozzáférési értékelést” készítettünk. Ez egy részletes ellenőrző lista volt az emberek által szüksé-
gesnek tartott információkról, többek között arról, hogy miként lehet bizonyos helyekre eljutni, belső és külső aka-
dálymentesítésről, hozzáállásról és támogatásról, árengedményekről, ételárakról, elérhetőségi adatokról, stb. A
honlapon felsorolt helyszínek mindegyikére vonatkozóan elvégeztük a hozzáférési értékelést.

3.3.4. Az Enabled London korábbi projektjei
Az információk begyűjtésének fázisát az információk átadásának fázisa követte. A megkérdezettek az interneten
található információkhoz történő hozzáférés nehézségeivel összefüggő tapasztalataikat is megosztották velünk,
úgymint a kis betűmérettel rendelkező szövegek olvasása, vagy a bonyolult szavak, illetve hosszú mondatok el-
olvasása. Ennek hatására kifejlesztettük az EWaPics (könnyen érthető szavak és képek) szoftvert, amely a hon-
lapra látogatók számára lehetővé teszi, hogy saját igényeiknek megfelelően átalakítsák az oldal megjelenését. A
szoftver a honlap minden részén működik, oly módon, hogy a látogató a „hozzáférési menüben” található lehe-
tőségekre kattintgat – a lehetőségek között található számos, nagy kontraszthatással rendelkező szövegformá-
tum és háttérszín, különböző betűméretek, illetve annak lehetősége, hogy kiegészítő képeket jeleníthessünk meg
a szöveg jobb megértéséhez. Azt is biztosítottuk, hogy a Browsealoud (hangos böngészőeszköz), illetve saját tu-
lajdonú képernyőolvasók is alkalmazhatók legyenek a honlapunkon.

A King’s Fund (Királyi Alap) és a Bridge House Trust (Bridge Ház Letét) által nyújtott pénzügyi támogatáso-
kon keresztül meg tudtunk látogatni számos londoni, tanulási nehézségekkel küzdő emberekből álló csoportot,
és megkértük a csoporttagokat, hogy tekintsék meg a honlapunkat (más honlapokkal együtt), és mondják el vé-
leményüket ezek hozzáférhetőségéről és tartalmáról. A csoporttagok részt vettek a szabadidős tevékenységeik fel-
térképezésében is, melynek során elemzésre került, hogy mit csináltak szabadidejükben, mit élveztek, illetve mi-
lyen tevékenységekre tartottak igényt, függetlenül a földrajzi akadályoktól.

Minden megjegyzést és javaslatot értékeltünk. Elmondták, hogy mely további helyszíneket lenne tanácsos
meglátogatnunk és kiértékelnünk a honlapunk céljára. Közölték velünk, hogy mik azok a dolgok a honlapunkon,
amik nem felelnek meg az igényeiknek, melynek segítségével módosításokat tudtunk végrehajtani, hogy min-
denki számára használhatóbbá tegyük a honlapot. Megtudtuk, hogy mely szórakozóhelyek hiányoztak a honla-
punkról, mennyire értékesek voltak számukra a hozzáférhető információk, illetve, hogy melyik szórakozóhe-
lyekről kívántak információkat megtudni. Fokozatosan áttekintést kaptunk a londoni fogyatékosbarát szabadidős
programokról, illetve szórakozóhelyekről, és egyéb hasonló profilú szervezetekkel alakítottunk ki kapcsolato-
kat, így például a London Sports Forum for Disabled People (Fogyatékosok Londoni Sport Fóruma) és a Valu-
ing People Support Team (Embertisztelő Támogatócsoport) szervezetekkel.

Azon dolgoztunk, hogy – a számunkra elmondottakat beépítve – pozitív változásokat segítsünk megvalósítani
a rekreációval foglalkozó szolgáltatóknál. Jó munkakapcsolatot alakítottunk ki az alkalmazottakkal és a veze-
tőkkel, azon keresztül, hogy beépítettük a fogyatékosokkal összefüggő irányelveikbe az általunk megkérdezet-
tek igényeit, úgymint egy pihenő biztosítását, egyértelmű jelölések és könnyen érthető információk alkalmazá-
sát. Kifejtettük az árengedmények biztosításának szükségességét (pl. a „rejtett” fogyatékosságok és az alacso-
nyabb jövedelem miatt), miközben figyelembe vettük a szabadidős tevékenységekre vonatkozó önkormányzati
pénzügyi támogatások csökkentésének, és a magánvállalkozások működtetésének problémáit is.

Az Embertisztelő Támogatócsoporttal közösen tartottunk egy „Mindent a szabadidő eltöltésről” elnevezésű
nyílt napot, amelyen az emberek kis csoportokba tömörülve eszmecserét folytattak a Londonban elérhető sza-
badidős tevékenységekről. A napot tombolával fejeztük be, melynek során London kiemelkedő turisztikai neve-
zetességeinek megtekintéséhez osztottunk ki ajándékokat – London Eye óriáskerék, Duck Tours városnéző túra
kétéltű járművel és a Londoni Közlekedési Múzeum.

3.3.5. WordBank
Az Enabled London vállalkozás kifejlesztésével kapcsolatos egyik legélvezetesebb dolog azoknak a munkamű-
helyeknek a lebonyolítása volt, amelyeken segítséget nyújtottunk a tanulási nehézségekkel küzdő embereknek
(valamint gondozóknak, támogatóknak, illetve a családtagoknak) az Enabled London honlapjának használatához.
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A műhelymunkák nagy örömet okoztak, és ösztönöztek minket, mivel olyan emberekkel találkoztunk 2002-2003-
ban, akik korábban még sohasem léptek fel az internetre, és nagyon izgatottan várták, hogy megtudják, miről is
szól ez az egész dolog.

Azt tapasztaltuk, hogy bizonyos szavakat nehéz megérteni, pl. „árengedmény” vagy „csúcsidő”. A csopor-
tokkal történt eszmecserék alapján két lehetséges megoldást találtunk: vagy „kibontjuk” a szavakat (pl. az „ár-
engedmény” helyett az „olcsóbb árak” kifejezést használjuk), vagy pedig megmagyarázzuk őket. Minél többet be-
szélgettünk együtt e szavak jelentéstartalmairól, annál többen érezték azt, hogy mindenkinek szükséges e szavak
megfelelő megértése, hiszen segítséget nyújtanak a mindennapi életben. A hagyományos módszert követve, a szó-
szedetek tűntek a legáltalánosabban alkalmazott megoldásnak. Tudtuk azonban, hogy a honlapunkat látogatók
közül sokaknak nehézséget okozott a szavak betűzése, vagy az abc-sorrend felidézése, így egy adott szó önálló
megtalálása és jelentésének emlékezetben tartása nehéznek bizonyulhat.

Előteremtettük az anyagi alapot arra (a Local Network Fund-nak köszönhetően), hogy három kisegítő iskola
tanulóival közösen továbbfejleszthessük az eredeti ötleteket. Kreatív és szójátékokra épülő közös műhelymunkába
kezdtünk, annak meghatározására, hogy miként kell a szavakat egyértelműen megmagyarázni, illetve, hogy meg-
ismerjük a tanulók véleményét arról, hogy szerintük milyen megoldások működnének. Olyan egyértelmű és kö-
vetkezetes definíciókat kerestünk közösen, amely segítséggel és segítség nélkül is értelmezhető. Az is fontos szem-
pont volt, legyen ugyanúgy elérhető, amikor vagy amennyiben szükséges, de ne akadályozza az embereket, ha
már megértették a szavakat. Megszületett a WordBank (szóbank) koncepciója!

A WordBank egy olyan webes eszköz, amely az adott honlapon, a nehezen érthető szavakat gondolatjelek
közé teszi, aláhúzza, és egy hivatkozással látja el. E szavakra kattintva egy felugró ablak jelenik meg, amelyen az
érintett szó egyértelmű definíciója található, kiegészülve egy mozgóképpel (az állóképek – úgy tűnik – elbi-
zonytalanítanak, és félreértelmezhetőek lehetnek). A jobb hozzáférés érdekében úgy döntöttünk, hogy a Word-
Bank-ban található definíciókat egy hangalapú megoldással is kiegészítjük. Ha a felhasználó rákattint egy hang-
szórót ábrázoló szimbólumra, akkor hangfelvételről egy emberi hang felolvassa az adott szó definícióját. 

A honlapunkon elérhetővé tettük a WordBank megoldást, majd hosszú ideig ezzel kapcsolatosan nem tör-
tént semmilyen előrelépés. Honlapunk látogatóitól kapott visszajelzések alapján úgy éreztük, hogy az eszköz
teljes potenciáljának kihasználása érdekében további fejlesztést kell végrehajtanunk, és biztosítanunk kell, hogy
az szélesebb körben legyen alkalmazható. 2005-ben csatlakoztunk a London Metropolitan University által in-
dított Accelerator programhoz, amely támogatást nyújtott ahhoz, hogy az eszközt egy olyan szolgáltatássá fej-
leszthessük, amelyet más honlapokon is alkalmazhatnak. Ma már a WordBank saját, www.word-bank.com
című honlappal rendelkezik, ahol példákon keresztül bárki megtekintheti a működését, illetve kiegészítheti
vele saját honlapját.

3.3.6. Egyéb tanácsadói projektek
A WordBank kezdeti fejlesztésével párhuzamosan tanácsadói munkánkat is elindítottuk. A Cross River Part-
nership (Át a Folyón Partnerség) megbízásában felhasználóbarát és egyben hozzáférhetőséget biztosító útvonal-
térképeket terveztünk a londoni Lambethban, Southwarkban, Westminsterben található turisztikai nevezetessé-
gekhez. A tanulási nehézségekkel élő emberekkel kapcsolatos tapasztalataink idézték emlékezetünkbe, hogy az
ismeretlen útvonalakon történő tájékozódás segítik a tereptárgyakról készített fényképek, szemben a nyomon
követő térképek használatával.

22 útvonalat terveztünk meg, amelyek fő közlekedési csomópontokból kiindulva értek el olyan helyeket, mint
a Buckingham Palota, a Westminster Apátság vagy a London Eye, óriáskerék. Ezt követően egy diktafonnal és
egy fényképezőgéppel felszerelkezve végiggyalogoltuk az összes útvonalat. Útközben információkat gyűjtöt-
tünk arról, hogyan lehetne a lépcsőket elkerülni, illetve a kockázatos, bonyolult átkelőhelyeket, és elhagyatott,
sötét aluljárókat, és vonzóbb alternatívákat kutattunk fel, ahol akadálymentesített illemhelyek és kávézók állnak
rendelkezésre.

A térképek az adott útvonalat, az egyes szakaszait ábrázoló képekkel illusztrálták, és további rajzokat, illetve
az útirányt magyarázó, egyszerű szöveget tartalmaznak. Az útvonal mindegyik szakaszához egy időjelző sáv
tartozik, amely mutatja az addig megtett utat, illetve a célpontig még hátralevő utat. A fényképes, akadálymen-
tes útvonalakat tartalmazó térképekkel a Cross River Partnership a 2006-os Visit London's Tourism (Látogasd meg
London turisztikai nevezetességeit) – díjátadáson a „Legjobb kerületi kezdeményezés”– kategóriájában aranyér-
met kapott, amely jelzi, hogy az ilyen jellegű megoldások mindenki számára hasznosak. Ha szeretné megtekin-
teni vagy használni a fényképes, akadálymentes útvonalakat tartalmazó, véglegesített térképeket, akkor PDF do-
kumentumokként letöltheti őket a http://uk.visitlondon.com/city_guide/accessible_london/f_access_ maps.html
címről. Belekezdtünk fényképes hozzáférési térképek készítésébe más szervezetek számára is.

3.3.7. Miért fontos a tanulási nehézségekkel küzdő emberek számára, hogy könnyebben hozzáférhes-
senek az információhoz?
A különböző szerepkörökben és tevékenységekben való aktív részvétel, így például az otthoni környezet el-
hagyása, és szocializáció pozitív hatást gyakorol az emberek teljes fizikai és mentális egészségére, illetve jó-
létére. A fogyatékos, szociális korlátokkal körülvett, és a tervek készítéséhez, illetve megalapozott döntések
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meghozatalához szükséges, megfelelő információkat nélkülöző emberek esetében nagyobb a valószínűsége
annak, hogy ezen emberek kiegyensúlyozatlanságokat tapasztalnak fizikai és mentális egészségükben, illetve
életminőségükben.

A saját magunk, illetve partnerügynökségeink által tapasztaltak azt bizonyítják, hogy amikor az embereket
megerősítik abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak társas életükkel kapcsolatban,  az magasabb szintre
emeli jelenlegi, illetve jövőbeni törekvéseiket. Ez javítja életminőségüket, fokozza jólétüket, és támogatja az egész-
séges életmódot. Arra is ösztönzőleg hat, hogy érdeklődést mutassanak a helyi közösségek iránt, és részt vegye-
nek tevékenységeikben, amely csökkenti a szociális kirekesztettség és elutasítás miatti mentális zavarok kiala-
kulását, ugyanakkor növeli a közösséghez való tartozás érzetét.

Bár munkánkat a szabadidős tevékenységekre, és egy használható forrás biztosításával kezdtük, azt is meg-
tapasztaltuk, hogy mindez mennyire fontossá vált azok számára, akik igénybe veszik szolgáltatásunkat, ideértve
családtagjaikat és gondozóikat is. Az adatbázis közös használata – az érdeklődési terület feltérképezésére, arra,
hogy barátokkal, akadálymentes környezetben lehessen találkozni, és az otthoni környezettől távol lehessen időt
eltölteni – esélyt adott az embereknek arra, hogy új kapcsolatokat hozzanak létre, illetve szorosabbra fűzzék kap-
csolataikat, valamint, hogy lehetőséget kaptak közösségi és egyéni élmények megélésére. Ez fokozza az egyénre
összpontosító támogatást, és az egyéniség jobb megértését, illetve csökkenteni tudja a depresszióra, az elhagya-
tottság és értéktelenség érzésére, valamint a reményvesztettségre való tendenciákat.

A meglevő kutatási eredmények arra a következtetésre jutottak, hogy az egyszerűen fogalmazott angol nyelv,
a könnyen olvasható formátum és a képek növelik a hozzáférhetőség mértékét a tanulási nehézségekkel élő, és
egyéb csoportok számára. A mi vállalkozásunk célja az, hogy olyan szervezetekkel dolgozzunk együtt, amelyek
szeretnének ringbe szállni az információs akadálymentesítés érdekében.
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4.1. RÁDIÓMŰSOR A KÖNNYEN ÉRTHETő NYELVRőL – A FORDÍTÓ IRODÁRÓL
Eredeti cím, melyből a fordítás készült:
Büro für leichte Sprache Übersetzungshilfe für Institutionen-Kauderwelsch Von Folkert Lenz

Kinek ne lenne ismerős a következő helyzet? 
Találunk egy levelet a postaládánkban – a hatóságoktól, az áramszolgáltatótól, vagy épp a biztosítótól. Elolvasás
után értetlenül nézünk magunk elé: Mit akarnak tulajdonképpen tőlem?! A fogyatékos személyeknek, vagy ol-
vasásukban, tanulásukban akadályozottaknak ilyen helyzetekben még sokkal nehezebb dolguk van. A brémai
„Könnyen Érthető Nyelv Módszertani Központja” („Büro für leichte Sprache”), akkor szeretne segítségükre lenni,
ha értetlenül állunk a zagyva hivatalos szövegekkel szemben. Ez a szolgáltatás ugyanakkor nem csak a fogyaté-
kos személyek számára érdekes!

Mustermann asszony módszerével szemben a Lebenshilfe által nyújtott segítség személyreszabott, igazodik az
egyéni szükségletek fajtájához, mértékéhez. A szolgáltatás alapja az egyéni segítségnyújtási terv, amit a Szociá-
lis Osztály, valamint a Lebenshilfe – Mustermann asszony közreműködésével – állítanak össze. A Lebenshilfe a
terv megvalósításáért, ellenőrzéséért, illetve annak továbbfejlesztéséért kezeskedik. 

Érthető már mindez? A brémai Lebenshilfe intézményének jó néhány lakója számára eleinte nem volt az. Mi-
féle szerződést is kellene neki itt most aláírnia? Mi is az értelme a szerződésben leírtaknak? 

A fogyatékos személyekkel foglalkozó szervezet évtizedek óta olyan szerződésekkel dolgozott, amik nehéz-
kes és hosszú körmondatokkal voltak tele. Még egy átlagos képességű ember sem tudta, akár még a második ol-
vasás alkalmával sem kibogozni, mi az értelme és célja az adott résznek. Megalakulása után a Módszertani Köz-
pont azt tűzte ki céljául, hogy az ilyenfajta mumusokat és nyelvi szerkezeteket száműzi a szövegekből – magya-
rázza Claudia Wessels Projektvezető.

A német hivatalos nyelv a következők szerint jellemezhető: hosszú, bonyolult mondatok és sok olyan fogalom,
ami tulajdonképpen csak hivatali körökben használatos. – Ezek azok a főbb pontok, amik természetesen megne-
hezítik a megértést.

Kétértelmű elutasítás a Lakásügyi Hivataltól? Az új mosógéphez mellékelt bonyolult használati útmutató?
Nehezen érthető figyelmeztetések a gyógyszeres dobozon? 

Azok a brémai fogyatékos személyek, akiknek problémáik adódnak a címkékkel, különféle információs leírá-
sokkal, nyomtatványokkal kapcsolatban, ma már bátran fordulhatnak segítségért a Könnyen Érthető Nyelv Mód-
szertani Központjához. Itt személyre szabott tanácsadással szolgálnak a hivatalos levelek, az orvosi jelentések,
szakvélemények, vagy épp a szerződések megértéséhez. Ez egyben a fogyatékos személyek egyenrangúságát is
hivatott szolgálni –mondja a pedagógus, Wessels.

Csak az tudja követelni a jogait, aki ismeri is azokat. Ha a fogyatékos személyeknek megvan a lehetőségük,
hogy ők maguk lássák, mik a számunkra fontos információk, mely témában szeretnének tovább tájékozódni, csak
akkor lehet azt mondaniuk, hogy „most pedig élek a jogaimmal”. A középpontban tehát az önrendelkezés áll -
mondja Claudia Wessels projektvezető. Mindenekelőtt az intézmények hivatalos és gyakran komplikált nyelvét
igyekszik kiiktatni az iroda, hogy a nagyothalló, vak, értelmileg akadályozott, illetve tanulási nehézségekkel
küzdő emberek megérthessék ezeket a szövegeket. 

Hogy milyennek is kell lennie egy könnyen érthető szövegnek, az már ismeretes. 
Vannak világos irányvonalak:
– Rövid mondatok, melyek csupán egy tartalmat közvetítenek, vagyis egy új információt tartalmaznak,
– Egyszerű mondatszerkezetek: vagyis kevés hosszú mondat, kevés összetett mondat, (kevés vessző alkalma-

zásával),
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– Ismert fogalmak használata – tehát az olvasó előzetes ismereteinek figyelembevétele,
– A bonyolult fogalmak, megkerülhetetlen idegen szavak, kiegészítésben történő magyarázata,
– A fogalmak gyakorlatias, mindennapi példákkal való szemléltetése.

Ezáltal egy kezdetben például érthetetlen lakásszerződés olyan új formát ölthet, ami az érintettek számára már
érthető. Kevésbé bonyolultan – ugyanakkor formailag helyesen – ez így hangzik: 

Ön annyi segítséget kap, amennyire szüksége van. Hogy mennyi segítséget kap, az az egyéni segítési tervben
áll. Egy ilyen segítési terv magában foglalja mi az, amiben segítségre van szüksége, és mi az, amire Ön egyedül
is képes. Találkozik valakivel a Szociális Ügyek hivatalától, majd valakivel a Lebenshilfetől. Ezekkel az ember-
ekkel beszél az Ön által igényelt segítségről, majd a Szociális Osztályon elkészítik a segítési tervét. 

Miért kell körülményesnek lenni, ha ilyen egyszerűen is mehet? – tehetnénk fel a kérdést. A fordító, Wessler
mindazonáltal óva int attól, hogy a könnyen érthető nyelvet a gyermeknyelvvel vagy a hétköznapi nyelvezettel
összetévesszük.

Minden esetben a felhasználók csoportját kell a figyelem középpontjába állítani. Ez a koncepció magába fog-
lalja, hogy a kialakulás folyamatába a felhasználói csoportot is bevonják, vagyis a felhasználók próbaolvasásokon
mennek keresztül, olvassák a javítást és a szövegeket, hogy visszajelzést adjanak, értik-e az adott szakaszt, vagy
nem. Vagy éppen a leegyszerűsített nyelvezet miatt az az érzésük, nem veszik őket komolyan.

Szintén a könnyebb megértést szolgálják a kis képek, szimbólumok a szöveg szélén. Az egészségügyi reform
során beálló változásokat összefoglaló brosúra például nagy betűkkel íródott, széles margókat használ, nyom-
tatványokat mutat be, és egyszerű szavakkal írja le, mibe kerül majd a jövőben az orvosi ellátás: 

Ha orvoshoz megyünk, háromhavonta tíz eurót kell fizetnünk. Ezt a tíz Eurót akkor is ki kell fizetni, ha csupán egyet-
len gyógyszer receptjét hozzuk el, vagy, ha az orvostól telefonon kérdezünk meg valamit. Kapunk az orvostól egy
nyugtát. Ez egy olyan papíros, amin szerepel, mennyi pénzt fizettünk. Ha csak ellenőrzésre megyünk a fogorvoshoz
nem kell fizetni. Csak akkor kell kifizetni a tíz Eurót, ha a fogorvos valamilyen beavatkozást végez a fogainkon. 

Egy ehhez hasonló pontos konyhanyelvi tájékoztatást az ellátás anyagi vonzatairól annak idején sok betegbizto-
sító szeretett volna magának. Ezen példa nyomán a Módszertani Központ azt is szeretné elérni, hogy a hivatal-
nokok, hatóságok, szerkesztők már a szöveg létrejötte előtt elgondolkozzanak azon, hogy mindenki számára ért-
hető-e amit leírtak. Mert nem csupán a fogyatékos személyek esetében találkozunk megértésbeli problémákkal
– véli C. Wessels. Ilyen helyzet előfordulhat az országban élő külföldi személyekkel is, akik még nem beszélik jól
nyelvünket, de lehetnek olyan emberek is, akiknek nehézségeik adódnak az olvasással, vagy a helyesírással.
Tehát gyakorlatilag bárkinek, akinek problémái adódnak társadalmunk komplikált hivatalos nyelvezetével.

4.2. MIÉRT VAN SZÜKSÉG A KÖNNYEN ÉRTHETő NYELVRE?
Eredeti cím, melyből a fordítás készült: Leichte Sprache
http://www.lebenshilfe-bremen.de/html/content.php?mainID=3&subID=23

Nap mint nap találkozunk bonyolult szövegekkel – hatóságoktól érkező levelekben, szerződésekben, használati
utasításokban –, melyek megértése nehézséget okoz. Ahhoz, hogy önállóan és határozottan élhessünk, fontos,
hogy a nyelvet és a szövegeket megértsük. Az olyan emberek számára, akik az élet különféle területein hátránnyal
indulnak – legyen szó itt értelmi-, képességbeli-, avagy tanulási zavarokról –, a megértés még nehezebb, vagy
éppen lehetetlen is lehet. 

Ahhoz, hogy a különböző területeken gyengén teljesítő egyének számára a szövegek érthetőek legyenek, a
nyelvezetnek az egyéni olvasási képességekhez kell igazodnia. Ez történhet például az egyszerűbb kifejezések
használata által, vagy kiegészítő illusztrált képes magyarázatok segítségével. 

A Könnyen Érthető Nyelv Módszertani Központja (Büro Für Leichte Sprache) tanácsadó- és fordítóiroda. Itt a
nehezen érthető szövegeket könnyen érthetőre fordítják. 

4.3. MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT A KÖNNYEN ÉRTHETő NYELV MÓDSZER-
TANI KÖZPONTJA? 
– Különféle dokumentumok fordítása, pl. törvényszövegek, munkaszerződések, bérleti szerződések, információs

füzetek, házirendek, internetes szövegek, jegyzőkönyvek.
– Különböző anyagok összeállítása könnyen érthető nyelven.
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– Olyan szerződések készítése, melyek a könnyen érthető nyelv szükségességét mutatják be, és egyben az al-
kalmazhatóságra is kitérnek.

– Továbbképzések, képzések a könnyen érthető nyelv témakörében. A képzéseken a résztvevők megtanulják, ho-
gyan tudnak Ők maguk is a saját célcsoportjuk számára könnyen érthető szövegeket alkotni, alakítani. 

Munkánk során fontos, hogy a célcsoport tagjaival együtt dolgozzunk. Ők ellenőrzik a fordításainkat, tájékozta-
tóinkat az érthetőség szempontjából. 

4.4. KIKNEK NYÚJT SEGÍTSÉGET A KÖNNYEN ÉRTHETő BESZÉD MÓDSZERTANI
KÖZPONTJA? 
– Értelmi sérült vagy tanulásban akadályozott embereknek, akik egy szöveget könnyen érthető nyelvre szeret-

nének lefordítani,
– A gyengén teljesítő, fogyatékos személyek hozzátartozóinak,
– A fogyatékos személyek megsegítéséért dolgozó szervezeteknek,
– Érdekképviseleteknek, önsegélyező szervezeteknek,
– Hivataloknak, hatóságoknak, pártoknak,
– Betegbiztosítóknak, orvosoknak,
– Médiáknak, kiadóknak,
– Cégeknek.

4.5. MÁSNAK LENNI NORMÁLIS (KÖNNYEN ÉRTHETő NYELVEN)
Eredeti cím, melyből a fordítás készült: Es ist normal, verschieden zu sein
http://www.fachtagung.club82.de/downloads/leichtesprache2007.pdf 

A Lebenshilfét 1960-ban szülők alapították. A szülők, hozzátartozók, fogyatékos személyek és szakemberek el-
kötelezték magukat azért, hogy a fogyatékos személyek és az ép emberek tudjanak együtt élni. A brémai Le-
benshilfe azért száll síkra, hogy a fogyatékos személyek, amennyire lehet, önállóan élhessenek, illetve az ehhez
szükséges összes segítséget megkapják. 

A brémai Lebenshilfe kínálata: 
– Tanácsadás
– Beszélgető csoportok
– Információs rendezvények
– Családtámogatási ajánlatok
– Korai fejlesztés, játékos foglalkozások
– Személyre szabott kínálat gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek
– Különböző lakhatási formák
– Gondozószolgálat
– Gyógytorna
– Szabadidős- és utazási ajánlatok
– Könnyen Érthető Nyelv Módszertani Központ

4.6. A KÖNNYEN ÉRTHETő NYELV MÓDSZERTANI KÖZPONT 
(Das Büro für Leichte Sprache)

Mi is az a Könnyen Érthető nyelv Módszertani Központja? 
A levelek és szövegek néha bizony nehezen érthetőek. Az iroda célja az, hogy ezeket könnyen érthetővé tegye.
Mert ha Ön sokat megért az olvasottakból, akkor sokkal inkább képes lesz maga döntéseket hozni. Ezért írjuk mi
át a szövegeket könnyen érthető nyelvre. Mit takar a „könnyen érthető nyelv”? Egyszerű szavakat használunk.
A mondatok rövidek. Emellett a szöveget képek is magyarázzák.

Mivel foglalkozik a Könnyen Érthető Nyelv Módszertani Központ?
– Szövegeket fordítunk könnyen érthető nyelvre. 

Pl. szerződéseket, törvényeket, jegyzőkönyveket, leveleket, házirendeket, információs kiadványokat. 
– Mi magunk is írunk szövegeket – könnyen érthető nyelven. 

Ezek a szövegek fontos dolgokat magyaráznak. Pl. hogyan írjon meg Ön egy kérvényt. Mi is az a személyes
költségvetés? 
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– Megmagyarázzuk másoknak, miért is fontos a könnyen érthető nyelv. 
Azt szeretnénk, ha minél több ember használna könnyen érthető nyelvet. Ezért is tartunk például előadásokat
ezzel kapcsolatban.

– Megtanítjuk másoknak is, hogyan lehet a könnyen érthető nyelvet használni. 
Ezért tanfolyamokat szervezünk, tanácsokat adunk. 

Mi az, ami számunkra fontos? 
Fogyatékos személyekkel dolgozunk együtt: 
– Ők ellenőriznek minket, hogy szövegeink könnyen érthetők-e, 
– Mindent megvizsgálnak, amit írunk, 
– Emellett felülvizsgálják az ügyfelek szövegeit is. 

Kinek ajánljuk szolgáltatásainkat? 
– Bárkinek, aki gyengén olvas. 
– De azoknak is, akik könnyen érthető nyelven valamit el szeretnének magyarázni. Például lakótársaiknak vagy

munkatársaiknak, vagy a hivatalok munkatársainak.
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I. ANGOL LINKGYŰJTEMÉNY
– Könnyen érthető kommunikáció definíciója: http://en.wikipedia.org/wiki/Plain_language
– Könnyen érthető kommunikáció hálózat: http://www.easy-to-read-network.org/
– Svéd könnyen érthető kommunikációs centrum: http://www.llstiftelsen.se/
– Szociális területen való felhasználás - alkalmazás: http://www.csci.org.uk/
– Nemzetközi Könyvtárszövetség leírása a módszerről: http://www.ifla.org/IV/ifla62/62-trob.htm
– Inclusion Europe többnyelvű szakmai anyaga: http://www.inclusion-europe.org/publications.htm
– Washington Állam egészségügyi szakmai anyagainak elkészítéséhez szánt útmutató:

https://fortress.wa.gov/doh/here/howto/images/easy2.html#1openmind
– A könnyen érthető kommunikáció szakmai know-how-ja: http://ncadi.samhsa.gov/govpubs/MS499/
– Közlekedés megkönnyítése - video angol nyelven: http://www.sciencedaily.com/videos/2005/1202 new_

road_signs.htm
– Közlekedés megkönnyítése - video angol nyelven: http://www.sciencedaily.com/releases/2004/12/

041219171930.htm
– Könnyen érthető weboldalak szerkesztése: http://www.grantasticdesigns.com/easytoread.html
– Könnyen érthető weboldalak szerkesztése: http://www.netmechanic.com/news/vol6/usability_no17.htm
– Lehetséges piktogramok, weboldal megértési nehézséggel élők számára: http://www.learningdisabilityde-

von.org.uk/symbols/easyto-readinfo.htm
– Könnyen érthető kommunikációhoz szükséges fényképek használata: http://www.photosymbols.com/
– Könnyen Érthető Kommunikáció know how: http://medicine.osu.edu/ahec/8492.cfm
– Angol website easy to read (KÉK) nyelven:http://easyinfo.org.uk/index.jsp
– Szótári adatbank angol nyelven, magyarázatokkal: http://www.word-bank.com
– Könnyen érthető kommunikáció megértési nehézséggel élők számára. Az élet különböző területein segíti a tá-

jékozódást: http://www.oneforus.com/Housing.24.0.html

Amennyiben valamelyik megadott link már nem működik, az alábbi szavakkal kereshetnek rá az angol nyelvű
könnyen érthető oldalakra vagy azzal kapcsolatos anyagokra:
– plain language, 
– easy to read language. 

II. NÉMET LINKGYŰJTEMÉNY

– Könnyen érthető dokumentum: http://www.lb.rlp.de/fileadmin/masgff/downloads/Behindertenbeauft-
ragter/LeitfadenLeichteSprache.pdf

– Könnyen érthető dokumentum: http://www.teilhabe-gestalten.rlp.de/cms/filewrapper.php?md5id=
749b3dec12dee44c9594af615a9de86b&objid=22&media_id=186&filename=ZV%20Wohnen%20leichte%20Spra-
che%20Newsletter.pdf

– Mi a könnyen érthető nyelv? http://www.holtz-und-faust.de/redaktion.html
– Mi a könnyen érthető nyelv? http://www.aktiv-text.ch/pdf/EasytoRead-aktiv-text.pdf
– A könnyen érthető nyelvről: http://www.iktforum.at/IKTforum2007/Vortragsunterlagen_pdf/Easy-to-

Read_und_Web%20-%20Peboeck.pdf
– Rádió interjú a könnyen érthető nyelvről – Fordító irodáról: http://www.dradio.de/dlr/sendungen/bil-

dungszeit/333163/
– A brémai fordító irodáról: http://www.lebenshilfe-bremen.de/html/content.php?mainID=3&subID=23
– Interjú a brémai fordító irodáról : http://www.lags-bremen.de/download/pdf/Artikel-InterviewHoops-Be-

ilage.pdf
– A könnyen érthető kommunikációt segítő szervezet munkája: http://www.holtz-und-faust.de/
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– A Lebenshilfe vonatkozó honlapja a könnyen érthető nyelvről: http://www.lebenshilfe.de/wDeutsch/suche/
index.php?searchTerm=leichter

– Könnyen érthető oldal: http://www.people1.de/nachrichten/2007-10-29.php
– Könnyen érthető oldal: http://web.efhd.de/profs/rohrmann/Text-Internet.pdf
– Könnyen érthetően az interneten: http://www.qualiboxx.de/ww3ee/on-line-on.php
– Könnyen érthető brossura: http://www.lb.rlp.de/fileadmin/masgff/downloads/Behindertenbeauftrag-

ter/Persoenliches_Budget_leichte_Sprache.pdf
– Diszkrimináció elleni vitanap beszámolója: http://www.lags-bremen.de/download/pdf/Artikel-PT2006.pdf
– Könnyen érthető online szótár: http://www.hurraki.de/wiki/index.php?title=Hauptseite
– Rövid leírások a könnyen érthető nyelv neten megtalálható pár anyagárról http://www.bildungsserver.de/ze-

igen.html?seite=1870

Amennyiben valamelyik megadott link már nem működik, az alábbi szavakkal kereshetnek rá a német nyelvű
könnyen érthető oldalakra vagy azzal kapcsolatos anyagokra:
– Leichte Sprache, 
– Büro für Leichte Sprache, 
– Lebenshilfe, 
– Beeinträchtigung, 
– Behindertenhilfe, 
– Lernbehinderungen. 

III. MAGYAR LINKGYŰJTEMÉNY

Könnyen érthető oldalak:
– Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége: www.efoesz.hu
– Magyar Nemzeti Múzeum: www.mnm.hu
– Országos Fogyatékosügyi Portál: www.fogyatékosugy.hu
– Salva Vita Alapítvány: www.salvavita.hu
– Mosolyország Alapítvány: www.mosolyorszag.hu
– Dél – dunántúli Munkaügyi központ: http://www.mys.hu/ddrmk/konnyen/default.asp?id=6
– Down Alapítvány: www.down.hu
– Szociális és Munkaügyi Minisztérium: www.szmm.gov.hu
– Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány: www.fszk.hu
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A kommunikációbeli akadályozottság következmé-
nyei: Sérülnek, ill. nem fejlődnek a meglévő intellek-
tuális képességek; az érzelmi élet előbb agresszióban,
majd súlyos apátiában megnyilvánuló zavarai jelent-
keznek; szociális társaskapcsolati zavar nehezíti a tár-
sadalmi beilleszkedést.

AAK- Altenatív és Augmentatív Kommunikáció:
Augmentatív kommunikáció: az érthető beszéd hiá-
nya következtében súlyosan károsodott kommuniká-
ciós funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló
kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy
hiányzó beszéde helyett a sérült személy nonverbális
úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehető-
séget, amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális
rendszerek, jelnyelv stb. és/vagy a betűket, rajzokat,
jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kom-
munikációs táblák, valamint a hangadó gépek (kom-
munikátorok) bizosítanak. Az augmentatív kommu-
nikációs rendszereknek a meglévő kifejezési eszköz-
táron kell alapulniuk, felhasználva minden beszéd-
maradványt és vokalizációs kísérletet, a hagyomá-
nyos és az attól eltérő gesztusokat, jeleket, jelzéseket
is. Minden augmentatív kommunikációs rendszer
több, egyénre szabott, térben és időben eltérő hasz-
nálhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek
tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot nö-
velő valamennyi üzenethordozót, segédeszközt, stra-
tégiát és technikát. Az augmentatív kommunikáció
hatékony használata megteremti a társadalmi integ-
ráció, az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szo-
ciális fejlődés lehetőségeit. Pedagógiai Lexikon (szó-
cikkely: Kálmán, 1997, 122. o.)

AAK-t használó személyek: Olyan kommunikációs
módszereket és eszközöket használó személyek, akik a
hangzó beszéd  beszélt nyelv) elsajátítására vagy ér-
telmezésére nem képesek vagy ennek elsajátításában
súlyosan akadályozottak.

ABA (applied behavior analysis): Az alkalmazott vi-
selkedéselemzés módszere az autizmus kezelésére. Ezt
a megközelítést alkalmazza többek között a Lovaas
módszer.

Absztrakt: elvont, valóságtól elvonatkoztatott 

Adaptálni: alkalmassá tenni, átalakítani 

Adaptív: alkalmazkodást elősegítő 

ADI-R: Autizmust Diagnosztizáló Interjú -(Autism Di-
agnostic Interview-Revised; ADI-R; LeCouteur et al.,
2003) a szülőtől/gondozótól származó, a fejlődésme-
netet és a jelen állapotot egyaránt részletesen feltérké-
pező és értékelő, félig strukturált, kérdező alapú, cél-
zott interjú. 

ADOS: Autizmust Diagnosztizáló Obszervációs Séma
(Autism Diagnostic Observation Schedule; ADOS;
Lord et al., 1999). Játékos aktivitásokra és beszélgetésre
épülő, elsősorban a szociális és kommunikációs terüle-
tet felmérő, sztenderdizált vizsgáló eszköz. Négy mo-
duljának segítségével felmérhető a szociális és kom-
munikációs sérülés mértéke és minősége széles életkori
sávban és intellektuális szinten (kisgyermekkortól a fel-
nőttkorig), illetve bármilyen expresszív nyelvi szinten
(a beszéd teljes hiányától a folyékony beszédig).

Adó-vevő készülék: Hallókészülékhez csatlakoztat-
ható eszköz, mely jó erősítést biztosít, akkor is, amikor
az adó és a vevő személy egymástól távolabb helyez-
kedik el. Pozitív tulajdonsága, hogy a beszélő hangját
a háttérzajok kiszűrésével juttatja el a hallókészülékbe.

Affektív: érzelmi, hangulati, indulati 

Agytörzsi implantátum: Műtéti úton beülettett eszköz,
amit (a hallóidegpálya sérülése esetén alkalmazzák)
lásd még: implantált készülékek.

Akadálymentesítés: A környezethez, az információk-
hoz való teljes hozzáférés biztosítása minden ember
számára.

Alternatív kommunikáció: Az adott kultúra és annak
értékei által meghatározott konvencionális kommuni-
kációs rendszeren kívüli kommunikációs formák ösz-
szessége.

Analóg jelfeldolgozású hallókészülék: Olyan hallóké-
szülék, amely a hangokat eredeti formájuk megtartá-
sával (digitalizálásuk nélkül) erősíti fel.

Arousal: éberség, izgatottság, készenléti állapot

ASL: American Sign Language (amerikai jelnyelv)

Glosszárium – a téma szempontjából jelentős 
szakkifejezések és magyarázatuk
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Aspektus: nézőpont

Asperger-szindróma: A pervazív fejlődési zavarok
vagy autizmus spektrum zavarok körébe tartozó fejlő-
dési zavar. Az autizmus spektrum zavarokra jellemző,
egyértelmű, minőségi eltérés a kommunikáció, a szo-
ciális fejlődés, a rugalmas gondolkodás,a viselkedész-
szervezés területén, ugyanakkor a nyelvi fejlődés üte-
mében és az értelmi képességek terén nem tapasztal-
ható zavar. Markáns specifikus érdeklődési kör, és a
gondolkodás,  viselkedés merevsége jellemző. Vita tár-
gyát képezi, hogy elkülöníthető-e az úgynevezett „ma-
gasan funkcionáló” (high functioning) autizmustól.

Asszociáció: képzettársítás 

ASZK: autista személyek kulcsembere

Atípusos: A jellegzetes, típusos, klasszikus megjelenési
formától néhány elemében eltérő. 

Atípusos autizmus: A BNO pervazív fejlődési zavarok
diagnosztikus csoportjába sorolt állapot. A korszerűbb
fogalom meghatározással az autizmus-spektrumzava-
rok alcsoportja. Jelentése: „nem típusos” autizmus. A tí-
pusos autizmustól eltér abban, hogy a fejlődési zavar 3
éves kornál később is kezdődhet és/vagy az, hogy nem
meríti ki teljes mértékben a gyermekkori autizmus di-
agnózisához szükséges feltételeket. Atípusos autizmust
gyakran súlyos értelmi fogyatékosság mellett észlelünk. 

Audiológiai állomás: hallásvizsgálatot végző hely

Auditív: hallási, hallással kapcsolatos 

Augmentatív: kiegészítő

Augmentatív kommunikáció: Az érthető beszéd hiá-
nya következtében súlyosan károsodott kommuniká-
ciós funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló
kommunikációs rendszerek csoportja.

Autista: Az autizmussal élők, autizmus-spektrumza-
varban szenvedők megjelölésére használt jelző. Hasz-
nálata nem szerencsés, törekedjünk az autista, mint
jelző, vagy különösen mint főnév („autisták”) haszná-
latának elkerülésére. Helyesebb és elfogadottabb pél-
dául az „autizmussal élő” kifejezés. 

Autista jellegű viselkedés: Olyan magatartási és visel-
kedési mutat, ami nagyon hasonlít az autista szemé-
lyek viselkedésére. Hátterében súlyos értelmi akadá-
lyozottság, szociális, deprivációs okok, szenzoros sé-
rülések és / vagy ezek együttes hatása is állhat. Jel-
lemző a taktilis hárítás, interakciós kezdeményezések
hiánya, vagy hárítása, passzivitás. Ezek a személyek
mégis megfelelő kommunikációs stratégiák alkalma-
zásával interakcióba vonhatók, ebből az állapotból
részben, vagy egészben kihozhatók, megközelítési
módjukban eltérhetnek az autista személyek számára
alkalmas kommunikációs megközelítési módoktól.

Autisztikus: Jelző, mely az autizmus spektrum zavar-
ral élő személyt vagy viselkedését jelzi. Gyakran ad
okot félreértésre, mely abból fakad, hogy a jelzőt gyak-
ran a „csak” autisztikus értelemben használják, arra
utalva, hogy a háttérben nem „igazi” autizmus áll. Ja-
vasolt, hogy egy személy viselkedésére, fejlődésére ki-
zárólag akkor használjuk az „autisztikus” jelzőt, ha va-
lóban ebben a sajátos fejlődési zavarban szenved, még
akkor is, ha esetleg csak enyhébb formában.

Autizmus: Minden, ami az autizmus spektrum zava-
rok közé tartozik. Jelentését, a fogalom tartalmi leírását
ld. „autizmus spektrum zavar” -nál. A fogalom hasz-
nálata gyakori, a legelterjedtebb, ugyanakkor nem min-
dig egyértelmű. A fogalom használatát érdemes az
adott közegben tisztázni! Leggyakrabban az autizmus
spektrum zavarba tartozó fejlődési zavarok jelölésére
használjuk összefoglalóan. Nem ritka azonban, hogy a
fogalmat szűkebb értelemben használják, a súlyosabb
vagy „klasszikus” megnyilvánulású autizmus jelzésére.

Autizmus-spektrumzavar: Nemzetközileg a legelterjed-
tebb és elfogadottabb fogalom a jellegzetes fejlődési zavar
leírására, mely egyszerre fejezi ki az állapotra jellemző
homogenitást és heterogenitást. Homogenitás jellemző
erre a fejlődési zavarra, amennyiben mindig megtalálható
a sajátos, minőségi zavar a kommunikáció, a szociális fej-
lődés és viselkedés terén, valamint a képzeleti működés
zavarát kísérő eltérő, beszűkült, repetitív, sztereotip ér-
deklődés és tevékenység. Hetereogenitás jellemző erre a
fejlődési zavarra, amennyiben az állapot rendkívül vál-
tozatos viselkedéses és fejlődési képben nyilvánul meg.
Az autizmus spektrumon belül jól körülírható alcsopor-
tokat különíthetünk el, de továbbra is vita folyik az egyes
alcsoportok validitásáról és elkülöníthetőségéről. Az au-
tizmus spektrum zavarba tartozó alcsoportok: gyermek-
kori autizmus, atípusos autizmus, Asperger szindróma,
nem meghatározott pervazív fejlődési zavar.

Autoagresszió: önmagára irányuló agresszió 

Bazális kommunikáció: Olyan feltételek nélküli talál-
kozás kialakítása a sérült személy és a vele foglalkozó
személy között, mely alapja lehet annak, hogy az FSA
személy megtapasztalhassa, hogy megértik, elfogad-
ják, képes kommunikálni. Segít elérni egy olyan
pontra, ahonnan eredményes tréning/foglalkozás/fej-
lesztés indítható. Csatornái az elemi életmegnyilvánu-
lások, kiemelten a légzésritmus, hangadás, érintés,
mozgás. (W. Mall) 

Behaviorizmus: A viselkedéssel foglalkozó pszicholó-
giai irányzat.

Beszédképtelenség: A „beszédképtelenség“ kifejezés
klinikai végállapotot takar. A kóreredet megjelölése
nélkül a beszédzavar olyan súlyossági fokát jelenti,
amelyben a meglévő beszéd nem képes kielégíteni az
adott illető kommunikációs igényeit. (Nem azonos az
afáziával: aki afáziás, az mindig beszédképtelen, de aki
beszédképtelen, az nem feltétlenül afáziás.)

Glosszárium – a téma szempontjából jelentős szakkifejezések és magyarázatuk
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Beszédképtelenség: A „beszédképtelenség” összefog-
laló, kóreredet megjelölése nélküli elnevezése a  ver-
bális (szóbeli) kommunikáció megvalósulásának teljes
korlátozottságára, amelynek következtében az érintett
egyén nem képes  kommunikációs szándékainak  (köz-
lés, kifejezés, felszólítás, kapcsolattartás)  beszélt nyelv
szintjén történő megvalósítására, azaz az anyanyelv
beszédhangjaiból  felépülő szavak, szókapcsolatok  lét-
rehozására. (A „beszédképtelenség” elnevezés a nyelv
lehetséges használati  módjai közül csak az „expresz-
szív”, a beszéd kivitelezésének, létrehozásának, képte-
lenségére utal, amely nem feltétlenül jelenti a nyelv
másik használati módjának, a beszéd értésének a kép-
telenségét is: azaz lehetséges úgy nem beszélni, hogy
értjük az anyanyelvünket, és az is lehetséges, hogy
nem is értjük azt.) Ez a szóbeli kompetenciahiány lét-
rejöhet úgy, hogy a beszéd létrehozásának képessége
soha nem alakul ki (súlyos értelmi akadályozottság, si-
ketség) illetve úgy is, hogy már a birtokolt beszélt
nyelvi képesség veszik el (afázia), épül le (demencia).

Beszédképtelenség eredete: A leggyakoribb okok: szü-
lési agyi károsodás, baleseti koponyasérülés, értelmi fej-
lődésbeli zavar, súlyos halláskárosodás, előrehaladó
idegrendszeri betegségek, agyi történések (agyvérzés,
daganat, vérrög), ismeretlen eredet. Ide sorolhatók bi-
zonyos autizmusfajták, egyes pszichiátriai kórképek is. 

Beszédtartomány: A beszéd megértése szempontjából
a legfontosabb frekvenciák a 250-3000 Hz közötti han-
gok, 30 és 65 dB közötti hangerősségen. 

Beszédterapeuta: Elsősorban kommunikáció- és be-
szédfejlesztéssel foglalkozó szakember. 

Beszédzavar súlyosságának fokozatai (gyakorlati, kli-
nikai mérce)
1. Nincs beszéd.
2. Minimális, érthetetlen beszédkezdemény van.
3. Van valamelyes beszéd, de csak annak a számára

érthető, aki megszokta.
4. A beszéd érthetőségét súlyos artikulációs hibák ne-

hezítik, de azért bárki megérti.

Bizarr: különös, furcsa, szokatlan, eltérő 

Bliss-nyelv: Nonverbális kommunikációs módszer.
Nemzetközi, grafikus jelképrendszer (amolyan "grafi-
kus eszperantó"), amelyben a tárgyakat, fogalmakat,
nyelvtani kategóriákat, tehát a beszélt és írott nyelv va-
lamennyi elemét jelképekkel fejezzük ki. A jelképeket,
azok könnyen felfogható, belső logikájuk miatt a bal fél-
tekei károsodottak is könnyen megtanulják. A jelképe-
ket mindig az írott szó kíséri, így az ép kommunikáló
partnernek nem kell ismernie azokat. A kommuniká-
ciós tábla elkészítése az oktatás folyamatában történik,
az egyes jelképek jelentésének megtanítása után.

BNO-10: Betegségek Nemzetközi Osztályozása (ICD-
10). A betegségek diagnosztikus osztályozására hasz-
nált egységes, nemzetközi kód és leírás rendszer. 

A WHO javaslatára került kidolgozására, jelenleg a 10
verzióját használjuk, melyet 1989-ben fogadtak el.

Braille: Speciális technikát alkalmazó ábécé, amelyben
a betűk tapinthatóak. Minden egyes Braille- betűka-
rakter hat pontból áll, téglalap alakban elrendezve, két
oszlopban. A pozíciók bármelyikén lehet pont, mely
által összesen 64 variáció lehetséges.
A francia Louis Braille találta ki 1821-ben vak emberek
számára. Írásra és olvasásra egyaránt alkalmas.

Braille konvertáló program: Számítógépes szoftver,
amelynek célja, hogy a síkírás betűit Braille betűként
jelölje a kijelző.

BSL: British Sign Language (Angol Jelnyelv)

Centrális koherencia: A kognitív működéseknek az a
jellemzője, hogy az észlelt (rész)információkat a kon-
textus figyelembevételével jelentésteli egésszé szer-
vezzük a kognitív folyamatok különböző szintjein.

CHAT: Checklist for Autism in Toddlers 18 hónapos
korban elvégezhető szűrővizsgálat az autizmus korai
felismerése érdekében, felhívja a figyelmet az ezirányú
nyomonkövetésre és speciális szakvizsgálatra.

Cochleáris implantáció: A cochleáris implantátum egy
olyan összetett technikai eszköz, amely közvetlenül a
hallóidegre küld elektromos impulzusokat – tehát
ugyanazt a feladatot végzi el, mint az ép hallószerv
esetében a csigában lévő szőrsejtek.

Cochleáris implantátum: Műtéti úton beülettett esz-
köz, amely közvetlenül a hallóidegre küld elektromos
impulzusokat – így ugyanazt a feladatot látja el, amit
az ép hallószervben a csigában lévő szőrsejtek.

Daktil: Ujj-ABC, melynek betűi az írott betűk formá-
jára emlékeztetnek (ls Lancz).

Demencia: Az intellektuális képességek (elsősorban az
emlékezet, gondolkodás ítélőképességek, figyelem, ta-
nulási képességek) fokozatos elvesztésének organikus
eredetű, szerzett, romló állapota.

Destruktív: romboló, pusztító 

Deviáns: Biológiai szabálytól, normától (társadalmi
szokásoktól is) eltérő fejlődés.

Diagnosztika: tünetcsoportok, betegségek felismerése,
megállapítása 

Digitális jelfeldolgozású hallókészülék: Hallókészülék,
amely a beérkező hangokat először digitalizálja, az-
után a digitális jeleket felerősíti, majd ezeket alakítja
vissza analóg, hallható jelekké.

DIR modell, Foortime: Developmental, Individual-Diffe-
rence-Relationship Based (Fejlődési-Egyénre szabott-
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Interakciós). Az autizmus komplex fejlődési szempontú
terápiás megközelítése, alapvetően a korai fejlesztésben
alkalmazzák. Stanley Greenspan és munkatársai dolgoz-
ták ki. A modell központi eleme a floortime terápia („pad-
lón töltött idő”), mely intenzív, egyénre szabott, játékos
interakción alapuló megközelítés. A terápia során vissza-
térnek a gyermeki fejlődés hiányzó mérföldkövéhez.

Diszfázia: Más elnevezései: fejlődési diszfázia, esszen-
ciális diszfázia. A gyermekkori beszéd-és nyelvfejlő-
dés specifikus zavara, amely átlagos intellektus, ép hal-
lás, ép beszédszervek, megfelelő beszédkörnyezet mel-
lett alakul ki. A beszéd-és nyelvelsajátítás képessége
nem a megszokott lépésekben, tipikus sorrendben fej-
lődik. A beszéd és nyelv észlelésének, értésének, fel-
dolgozásának (receptív), létrehozásának (expresszív)
nem csak mennyiségi, időbeli zavara, hanem ez a tipi-
kus nyelvfejlődéstől minőségileg  és strukturálisan is
eltérő nyelvi és kognitív zavar, amely a nyelv bármely
szintjét érintheti  a fonológiaitól a pragmatikaiig. A
nyelven kívüli képességek, a pszichikus szerveződés
egyéb zavaraival  (részképességek halmozott zavarai-
val: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ) is társulnak.  Is-
kolás korban, részképesség zavaraik és nyelvi zavaraik
miatt tanulási zavarok léphetnek fel, egy részüknél a
maradványtünetek egész életen át fennmaradnak.

Diszkrimináció: Minden olyan megkülönböztetés
vagy kizárás, amelynek következtében az egyén etni-
kai származása, vallása, nemre, életkora vagy fogyaté-
kossága miatt hátrányt szenved.  

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, az Amerikai Pszichiátriai Társaság nemzet-
közileg elfogadott és használt kód és leírás rendszere a
mentális zavarok leírására. A jelenlegi verzióját 1994-
ben fogadták el.

EarlyBird Program: Az Angol Nemzeti Autizmus Tár-
saság (NAS) 3 hónapos, szülőknek szóló, képzési prog-
ramja.

Echolália: „Visszhangszerű” ismétlés. A hallott monda-
tok, szavak, fordulatok visszaismétlése többnyire ugyan-
olyan hangsúllyal, hangszínnel. Azonnali echolália: a
hallottak azonnal szó szerinti visszaismétlése. Késlelte-
tett echolália: korábban – órákkal, hetekkel, hónapokkal
– hallottak visszaismétlése, beépítése a saját beszédbe. 

EEG (Elektro-enkefalográfia): Az agy elektromos mű-
ködésének műszeres, fájdalmatlan vizsgálata.  

Egyéni kommunikációs „doboz“ (ls kommunikációs
eszközök): Tartalmazza a személy kommunikációs
szótárát, az egyén tárgykészletét és/ vagy eszköztárát,
képi szimbólumait.

Egyenlő hozzáférés joga: A közszolgáltatás egyenlő
eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az
igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal –
mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentá-

lis és kommunikációs funkciókban sérült emberek szá-
mára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és ér-
zékelhető; továbbá az az épület, amelyben a közszol-
gáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető,
a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható,
vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az
épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára
rendeltetésszerűen használhatók és a szolgáltatások
egyformán igénybe vehetők. 

Egyenlőség, hátrányos megkülönböztetéstől való men-
tesség: A törvény előtt minden személy egyenlő, és
mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül jogo-
sult a törvények által nyújtott védelemre és kedvez-
ményre. Tilos a fogyatékosság alapján történő bármi-
nemű hátrányos megkülönböztetés, és minden téren
szükséges biztosítani a fogyatékossággal élő szemé-
lyek számára a hátrányos megkülönböztetéssel szem-
beni egyenlő és hatékony jogi védelmet.

Egyetemes tervezés: A termékek, a környezet, a progra-
mok és szolgáltatások oly módon történő tervezése, hogy
azok minden ember számára a lehető legnagyobb mér-
tékben hozzáférhetőek legyenek: adaptálás, vagy speciá-
lis tervezés szükségessége nélkül. Az egyetemes tervezés
nem zárhatja ki a fogyatékossággal élő személyek cso-
portjai számára szükséges támogató-segítő eszközök és
technológiák indokolt esetben történő használatát.

ELA – mindennapos tevékenységek fotósorozat: A J.
Stark által kidolgozott fotósorozat 3000 fényképkár-
tyából áll, amely mindennapos élethelyzeteket, tevé-
kenységeket tartalmaz. Lehetővé teszi a szövegértés és
szöveghasználat gyakorlását, vizsgálatát is. Alkalmas
többek között a metakommunikáció-értés-és használat
fejlesztésére, ill. emberi kapcsolatok, viszonyok, gya-
kori szociális interakciók elemzésére, a szociális meg-
értés fejlődésének segítésére.

Elhárító mechanizmus: A szorongás enyhítésére, a
belső konfliktusok kontrollálására irányuló, nem tu-
datos belső lélektani folyamatok összessége.

Emocionális: érzelmi 

Empátia: Olyan képesség, amely lehetővé teszi mások
helyzetének képzeleti-érzelmi úton történő átélését.

Értelmileg akadályozott: lásd II-es témacsoport

Esélyegyenlőség: ld egyenlő hozzáférés joga

Esélyegyenlőség (…. szempontú): Mindenki számára
egyenlő és diszkrimináció mentes élettér és feltételek
biztosítása az élet minden területén. 

Expresszív: Kifejező, nyelvészetben a beszélt nyelv ter-
vezése, létrehozása, kivitelezése.

Feladatanalízis: Különböző folyamatok, cselekvésso-
rok apró lépésekre bontása.
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Fenotípus: A genotípus által meghatározott, annak
külsőleg is megnyilvánuló összessége, melyet környe-
zeti faktorok is befolyásolnak. Ez alatt értjük például
az egyén fizikai megjelenését, és a megnyilvánuló vi-
selkedéses jegyek összességét. 

FHS: felnőtt korban hallássérültté vált személy

fMR/fMRI: Funkcionális mágneses rezonancia vizs-
gálat, mellyel az adott test-területet működését is vizs-
gálni lehet bizonyos körülmények között.

Fogyatékos személy (gyógypedagógiai megközelítés):
Fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különö-
sen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képes-
ségeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birto-
kolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a tár-
sadalmi életben való aktív részvétel során.

Fogyatékosság: A fogyatékosság fogalmának legálta-
lánosabb jelentéstartalma a biológiai állapot megvál-
tozása, a testi, lelki, idegrendszeri tulajdonságterüle-
tek körében fennálló visszafordíthatatlan sérülés, ká-
rosodás. A fogalom jelentéstartalma egyrészt attól
függ, hogy a fogalom értelmezési köre milyen tulaj-
donságterületekre terjed ki, másrészt attól, hogy a fo-
galom az egyes tulajdonságterületek milyen összefüg-
gését jelöli meg. (Dr. Illyés Sándor 2000). 

Fragilis X-szindróma (törékeny X-szindróma, Martin-
Bell-szindróma): X kromoszómához kötött, öröklődő be-
tegség, a családi halmozódást mutató értelmi fogyaté-
kosság leggyakoribb oka. Külső jegyek alapján (jellegze-
tes arc, vaskos ajkak, elálló fülek, kissé nagyobb kopo-
nya, mérsékelt növekedési elmaradás) és a pszichomo-
toros fejlődési késés alapján felmerül a gyanúja, mely
kromoszóma vizsgálattal igazolható. Az autizmus spekt-
rum zavarok előfordulása ebben a kromoszóma rendel-
lenességben gyakoribb az átlag populációhoz képest. 

Frusztráció: Szándékban, törekvésben, tevékenység-
ben való akadályozottság, sikertelenség érzése.

FSA: A súlyosan halmozottan sérült személyek csoport-
ján belül azok, akik egész életen keresztül, a mindennapi
tevékenységeikben folyamatos, komplex és speciális
megsegítésre szorulnak. A súlyos akadályozottság leg-
gyakrabban a központi idegrendszer komplex károso-
dása következtében kialakult állapot, melynek folytán
érzékszervi, és/vagy mozgásos sérülés, illetve ezeken a
területeken jelentős elmaradás tapasztalható, ezek a sé-
rülések különféle kombinációkban és súlyossági foko-
zatokban jelenhetnek meg, de közös tünetként az értelmi
akadályozottság súlyos és legsúlyosabb foka tekinthető.

FSA: Fejlődésmenetükben súlyosan akadályozottak

Funkcionális kommunikáció: Bárki számára érthető,
személyhez intézett, szociálisan elfogadható, spontán
kommunikáció.

Generalizáció: Általánosítás

Genotípus: Az egyed genetikai felépítése, (a genetikai
állomány összessége).

Gesztusnyelv: Kézjelek gyűjteménye nem beszélő, ér-
telmileg akadályozott személyek számára.

Grafikus szimbólum: Kézzel rajzolt, vagy számítógé-
pes képi szimbólumot ábrázoló jelkép. Tágabb érte-
lemben az AAK-ban ide sorolhatóak a kommunikációs
céllal használt fotók, illetve a viszonylag lapos tárgyak,
vagy tárgyak egy darabját felhasználó „képszerű”
kommunikációs eszközök.

Gyermekkori autizmus: Az autizmus spektrum zava-
rok klasszikus „alaptípusa”, minőségi és súlyos zavar
észlelhető a kommunikáció, szociális kapcsolatok
terén, melyet típusos, szűk körű, repetitív, sztereotip
érdeklődés és aktivitás kísér. A zavart fejlődés 3 éves
kor előtt jelentkezik. Társulhat értelmi fogyatékosság-
gal, vagy megjelenhet anélkül.

Gyermekkori dezintegratív zavar: Legalább két év
korai, ép fejlődést követően a már megszerzett készsé-
gek elvesztése figyelhető meg (nyelvi készségek, szo-
ciális készségek, motoros készségek, játék, hólyag és
végbél kontroll), aminek következtében jellegzetes au-
tisztikus viselkedéses kép alakul ki.

Gyógypedagógiai habilitáció: Fogyatékos személyekre
irányuló komplex tevékenység, melynek célja a fiziká-
lis-mentális képességek, a szociálisan alkalmazkodó
viselkedés fejlesztése.

Habilitáció: Képesítés, alkalmassá tétel – az egyéni ké-
pességek javítása érdekében szervezett tevékenységek
és támogatások rendszere. 

Hallás: Akkor hallunk valamit, amikor a hanghullá-
mok – azaz a légnyomás hullámként terjedő kisebb –
nagyobb változásai – elérik fülünket. 
Hallószervünk ezeket a hanghullámokat elektromos
impulzusokká (ingerületekké) változtatja, és az agyba
továbbítja őket, az agy pedig ezeket a jeleket értel-
mezi: „kiolvassa“ a hangokat, jelentéssel ruházza fel
a hallottakat.

Hallásfejlesztés: Hallássérültek hallási képességének
fejlesztése gyógypedagógi eljárásokkal.

Hallási fájdalomküszöb: Az a hangerő, ami már meg-
haladja a kellemetlen szintet és fájdalmat kelt.

Hallásküszöb: Az a legkisebb hangerő, ami még éppen
hangérzetet kelt - azaz amit éppen meghallunk.

Hallássérülés: A hallószerv valamely részének vele-
született vagy szerzett sérülése, illetve fejlődési rend-
ellenessége, ami az éptől eltérő hallásteljesítményt
eredményez. 
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Hallássérült: Gyűjtőfogalom, mely a halláscsökkenés
minden fokát hivatott kifejezni. A hallássérülés, mint
állapot – súlyosságot illetően – nagyothallásban és si-
ketségben nyilvánul meg. A kettő között húzódó át-
meneti állapot a hallásmaradvány.

Hallástartomány: Az egészséges emberi fül a 20 és
20.000 Hz közötti hangrezgések felfogására képes a 0
és 120 dB közötti hangerősségen. 

Hallókészülék: Hangerősítő berendezés – a hangot
olyan szintre erősíti fel, ami mellett a hallássérült ha-
tékonyan használni tudja az akusztikus jelet.

Halmozott fogyatékosság: Olyan állapot, amely egy
vagy több azonos, vagy egymástól független időben
fellépő biológiai sérülés / károsodás következmé-
nyeként jön létre és több funkcióterületre kiterjedő fo-
gyatékossággal jár. (Lányiné E. Á. Gyógypedagógiai
Lexikon)

Hangadó gépek (Voice Output Communication Aids:
Speech Generating Devices), másképpen kommuniká-
torok. Olyan számítógépek, amelyek egy adott jel
(betű, szó, kép, jelkép) bevitelére kimondják a megfe-
lelő szót. Ismert a szintetikus beszédet produkáló gép
(beszédszintetizátor), valamint a digitális beszédet
produkáló rendszer (ezek magnetofonszerűen mű-
ködve, előre felvett üzeneteket játszanak vissza).

Haptikus jelnyelv: Speciális testkontaktussal átadott
jelzések, melyek üzenetet hordoznak.

Hiperaktív: nyughatatlan, túlzott mértékben aktív,
mozgékony 

Hiperszelektív: A környezetből jövő ingerek közül
szélsőségesen keveset feldolgozó. 

Idegi eredetű hallássérülés: A belsőfülben, a csigában
elhelyezkedő szőrsejtek, vagy az agyhoz vezető ideg-
rostok szenvednek károsodást.

Identitás: Önazonosság; az egyén szerepeinek összes-
sége és önmagáról való tudása. 

Idioszinkretikus nyelvhasználat: A nyelv vagy egyes
szavak specifikusan az egyénre jellemző, sajátos hasz-
nálata, mely olykor csak az egyén vagy a legközelebbi
hozzátartozók számára bír jelentéssel.

Idiot savant: Ma már kevésbé használt kifejezés, in-
kább a savant képességekkel rendelkező személy hasz-
nálatos. Egy területen különösen kiemelkedő képessé-
gekkel rendelkező, de más fejlődési területeken elma-
radást mutató személy. 
Ritka állapot, leginkább az autizmus spektrum zava-
rokban fordul elő. 
A kiemelkedő képességek jellemzően egy igen szűk te-
rületen mutatkoznak meg, például matematikai ké-
pességek, zenei tehetség. 

Ikonicitás skála: E skála az üzenethordozó kép-, ill. jel-
képrendszerek képszerűségének mértékét mutatja.
Baloldalán helyezkednek el a transzparens jelképek,
amelyek értelme ránézésre azonnal felismerhető (pl.
Oakland-képszótár elemei, PCS, piktogramok a Bliss-
nyelvből). Középütt találhatók a transzlucens jelképek,
amelyek értelme magyarázattal könnyen megvilágít-
ható (pl. ideogramok a Bliss-nyelvből) és a skála jobb
szélén a homályos, vagy nehezen értelmezhető, ún.
opaque jelképek, amelyeknél a tartalom és forma ösz-
szefüggése önkényes, logikus magyarázata nincs (pl.
betűk vagy a mesterséges Bliss-jelképek).

Imitáció: utánzás 

Inadekvát: nem megfelelő, nem odaillő 

Indirekt: nem közvetlen 

Individualizáció: egyéni sajátságok, személyiség ki-
alakulása 

Indukciós hangerősítő rendszer : Az adó-vevő elvén
működő berendezés, melynél az erősítésre szánt hang
megfelelő továbbítását a helyiség padlóján vagy meny-
nyezetén körbefutó, hurkot alkotó vezeték biztosítja.
(A hurok – mint adó – mágneses indukciós teret hoz
létre a belsejében.)

Indukciós hurok: lásd. Indukciós hangerősítő rendszer

Info-kommunikációs akadálymentesítés: Az informá-
ciós és kommunikációs technikák, technológiák
egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása.

Inklúzió: Teljes befogadás. Az inklúzió a kirekesztés
ellentétes irányú folyamata. Alapvető célja, hogy esz-
közrendszerével csökkentse a kizárásra irányuló nyo-
másokat az iskolában és a társadalomban.

Integráció (pedagógiai): Többségi közösségbe történő
beillesztés.

Interakció: Kölcsönös – általában személyek közötti –
egymás felé irányuló cselekvés, gesztus stb. 

Internalizáció: Befogadás, elsősorban a külső, csoport-
, társadalmi- szülői értékek, szabályok teljes elfoga-
dása, befogadása, belső irányítókká alakulása.

Intervenció: beavatkozás 

Intuíció: megérzés 

IQ: Intelligencia-hányados (értéke átlagos értelmi szín-
vonal esetén 100) 

Jelnyelv: A jelnyelv a vizuális kódrendszerek egyik
legfejlettebb formája, amelyet a siketek használnak.
Rendelkezik  saját "hangtannal", alaktannal, mondat-
tannal, általában a hasonló nyelvtani kategóriák jelle-
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zik, mint a beszélt nyelveket. Szókincse pontos nyelv-
tani szabályok szerint rendeződik, így létrejövő rend-
szernek pedig éppúgy vannak regionális és szociális
változatai, mint a beszélt nyelvnek. (ls Lancz)

KÉK: könnyen érthető kommunikáció

Képernyőolvasó: Látássérültek számára kifejlesztett
szoftver, amely a képernyőn megjelenő információkat
hangzó beszéddel felolvassa.

Képesség: Az egyén pszichikus tulajdonsága, amely
valamilyen  tevékenység gyakorlása révén fejlődik ki,
és a tevékenység végzésében nyilvánul meg. Kifejlesz-
tésének alapját az adottságok képezik. Többféle fel-
osztásuk létezik  pl. általános képességek (kreativitás,
kommunikációs, tanulási) és a speciális képességek (ol-
vasási, nyelvi).

Képi szimbólum: Kézzel rajzolt, vagy számítógépes
grafikát ábrázoló jelkép. Tágabb értelemben az AAK-
ban ide sorolhatóak a kommunikációs céllal használt
fotók, illetve a viszonylag lapos tárgyak, vagy tárgyak
egy darabját felhasználó „képszerű” kommunikációs
eszközök.

Készség: Egy adott feladat, vagy munka elvégzéséhez
szükséges tudás és/vagy tapasztalat, ami oktatás, kép-
zés, vagy fejlesztés eredménye.

Kevert típusú hallássérülés: Az idegi és vezetéses hal-
lássérülés együttes megjelenése.

Kéz a kézbe jelelés: Jelnyelv vagy gesztusnyelv speci-
ális alkalmazási módja, amikor a „beszélő” és a  „hall-
gató” egymás keze alatt jelel. Van egykezes és kétkezes
változata is.

Kiejtésjavítás: A beszédben előforduló  artikulációs
hibák javítása, korrigálása.

Kliens: ügyfél

Kognitív: gondolkodási, megismerési

Kognitív és viselkedés terápia: Célja a nem eredmé-
nyes, hibás vagy kóros gondolkodási és viselkedési
mintázatok, sémák megváltoztatása.

Kognitív folyamatok: A megismerést szolgáló össze-
tett pszichológiai folyamatok, melyek magukba fog-
lalják például a memóriát, figyelmet, képzeletet, ér-
zelmi információ feldolgozást, végrehajtó működése-
ket, mentalizációt vagy a nyelvi apparátust. 

Kognitív pszichológia: A pszichológiai ága, a kognitív
folyamatok működését vizsgáló tudomány.

Koherencia: összetartás, összetartozás 

Koherens: összefüggő, összeilleszkedő, egységes 

Kommunikáció: Társas viselkedés közlési céllal, mely
a reflexektől a nyelvig terjedhet. (Hebb)

Kommunikációs diszkrepancia: A kellő és a való, a kí-
vánt és a lehetséges kommunikációs szint közötti kü-
lönbség. Embernél az esetek legnagyobb részében a
funkcionális beszéd hiánya okozza, amelynek követ-
keztében a rendelkezésre álló beszéd nem képes a
kommunikációs igények kielégítésére.

Kommunikációs igény: Minden élőlény veleszületett,
elemi sajátossága. Amelyik élőlény nem tud megfele-
lően kommunikálni (tehát a számára kívánatos környe-
zeti reakciókat előidézni, pl. éhséget, fázást, fájdalmat
csillapítani, lényeges információkat megszerezni, a faj-
fenntartáshoz szükséges ingereket adni és kapni stb.,
vagy nem képes adekvátan reagálni a környezet kihí-
vásaira, pl. veszélyhelyzetbôl elmenekülni, igényeit ki-
elégíttetni stb.), az elpusztul. Beszédképtelen emberek-
nél, az ismétlődő kommunikációs kudarcok miatt igen
gyakori a kommunikációs igény jelentős csökkenése.

Kommunikációs képességek felmérése: A hagyomá-
nyos teszthelyzettel szemben a diagnosztika célja nem a
“mínuszok” feltérképezése, hanem a készség-szótár el-
készítése. Ennek számba kell vennie minden olyan jelet,
jelzést, jelzésértékű megnyilvánulást, amely szokatlan-
sága vagy szabálytalansága ellenére az adott beszéd-
képtelen személy kommunikációs célú megnyilvánulá-
sának tekinthető. A felmérésnek a mindennapok spon-
tán interakciói során jelentkező, kommunikációs szük-
ségletek megismerését kell szolgálnia. A felmérés soha
nem egyszeri aktus, hanem olykor a diagnosztikus pró-
batanítást is magában foglaló folyamat ismétlődő eleme.

Kommunikációs kompetencia: A társas tudás és -kész-
ség gyakorlati alkalmazása a kapcsolatok kontextusában.

Kommunikációs kompetencia: Az illető tudja, hogy
mikor kell beszélni/kommunikálni és mikor nem, miről
érdemes megnyilvánulni és miről hallgatni. Mindemel-
lett birtokában van annak a tudásnak is, hogy mindezt
kivel, milyen körülmények között és hogyan tegye
ahhoz, hogy partnernek tekintsék (Hymes, 1972). A
kommunikációs kompetencia feltételei a készség (skill)
és a stratégia, megnyilvánulási formái a spontán kezde-
ményezés, valamint a kommunikációs folyamatok irá-
nyának, tárgyának, ütemének, menetének, céljának stb.
megváltoztatására irányuló, sikeres aktusok. 

Kommunikációs rövidzárlat: Ha alacsony a készség
szintje vagy hiányosak, esetleg rosszak a kommuniká-
ciós stratégiák, a kommunikáció elakad: félreértés,
zavar, kínos csend, kétértelműség, a befejezetlenség ér-
zése stb. zavarja meg a feleket. Jellemző módon, min-
dig a beszélő partner érzi úgy, hogy a rövidzárlatot
meg kell törnie, anélkül, hogy elegendő időt, minimum
10-20 másodpercet adna az augmentatív kommuniká-
ciót használó személy számára a “biztosítékcsere” (a
beszélgetés fonalának felvétele, újrakezdés, témavál-
tás stb.) céljaira.
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Kommunikációs segítő: Kommunikációban akadá-
lyozott személyek segítője kommunikációs folyama-
tok során.

Kommunikációs stratégiák: Azt a specifikus használati
módot jelenti, amely lehetővé teszi, hogy az adott esz-
közt, módszert, rendszert, gépet stb. az illető hatéko-
nyan tudja használni. Nehezen tanítható, természetes
körülmények között nem modellálható, csak tudato-
san kialakított, mesterséges modellek révén növelhető.
Megfelelő stratégia nélkül nincs hatékony kommuni-
káció, s az augmentatív kommunikáció oktatása el-
veszti a célját és értelmét. 

Kommunikációs szótár: Egyén által használt kom-
munikációs módszerek és jelzések leírásának ösz-
szessége.

Kommunikatív kompetencia: A kompetencia kifejezés
eredeti értelmének megfelelően azt jelenti, hogy valaki
tudatosan, hatékonyan és hatásosan alkalmazza bizo-
nyos készségeit, tudását egy adott cél elérése érdeké-
ben. Az AAK terén különválik az oktatás és a haszná-
lat hatékonysága. Az oktatás hatékonysága mérhető pl.
az elsajátított üzenethordozó elemek számával, a hasz-
nált mondatok hosszának és nyelvtani bonyolultságá-
nak mérésével, a nyelvtani hibák előfordulási számá-
val, a hibák, tévedések számának csökkenésével. A
használat terén mutatott kommunikatív kompetencia
azt jelenti, hogy az AAK-használó személy képes ter-
mészetes közegben funkcionálisan kommunikálni, és
megfelelni a napi élet kommunikációs követelménye-
inek (Light, 1989), azaz képes a rendelkezésére bocsá-
tott AAK-eszköz segítségével az élet legkülönbözőbb
színterein és helyzeteiben értelemszerűen, egyértel-
műen, közérthetően, bárkivel, továbbá szociálisan el-
fogadhatóan kifejezni magát. 

Kommunikátor: Olyan kommunikációs segédeszköz,
melybe szöveges üzenetek programozhatóak, majd
szükség esetén előhívhatóak. Az üzenetek száma esz-
közönként változhat. Az üzeneteket kis ablakokban
képek, vagy tárgyak szimbolizálják, ezek megnyomá-
sával hallgatható le az üzenet.

Kompenzálás: hiányosságok kiegyenlítése, pótlása 

Kompetens: hozzáértő, szakértő, illetékes 

Koncentráció: összpontosítás 

Koncepció: felfogásmód, átfogó elgondolás, nézőpont,
meglátás 

Kontaktus: érintkezés, kapcsolat 

Konzultáció: Tanácsadás, megbeszélés, szakértők ta-
nácskozása valamilyen kérdésről.

Kortikális látássérülés: Agyi eredetű vizuális feldolgo-
zási zavar.

Könnyen érthető beszéd: Egyszerű nyelvezettel, rövi-
den, bonyolult szavak, kifejezések használata nélkül
ad át információt vagy magyaráz el dolgokat a megér-
tési problémával élők számára.

Könnyen érthető írásbeli szöveg: Olyan írott anyag,
mely egyszerű nyelvezettel, lényegre törően magyaráz
el fogalmakat, ad át információkat az értelmi sérült
emberek számára.

Könnyen érthető kommunikáció: A szóbeli vagy írásbeli
tájékoztatásnak az a módja, amely információt ad olyan
emberek számára, akik (meg)értési problémával élnek.

Könnyen érthető környezet: A fogyatékossággal élő
emberek számára egy olyan környezet kialakítása,
mely többféle eszközzel (pl. térkialakítással, tájékozta-
tókkal, szimbólumokkal, rajzokkal stb.) segíti minden-
napi tevékenységük sikeres elvégzését, tájékozódásu-
kat, ezzel biztonságot adva a mindennapokhoz.    

Középfüli implantátum: Műtéti úton a beültetett esz-
köz, a középfülbe, az egyik hallócsontra épített lengő
jelátalakító biztosítja a megfelelő erősítést.

Közszolgáltatás: 4. § E törvény alkalmazásában

f) közszolgáltatás:
fa) minden közhatalmi tevékenység – ideértve a ható-

sági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási,
valamint igazságszolgáltatási tevékenységet –, to-
vábbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek be-
számolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság,
az országgyűlési biztosok, az ügyészség, valamint
a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatás-
körük gyakorlása során kifejtett tevékenység,

fb) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott
közszolgálati műsorszolgáltatás, továbbá oktatási,
közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudo-
mányos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi,
egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szol-
gáltatás, ellátás, illetve tevékenység,

fc) a helyi és kisebbségi önkormányzat hatásköre gya-
korlása során kifejtett minden tevékenység – ide-
értve különösen a hatósági és egyéb közigazgatási
tevékenységet –, valamint a helyi és kisebbségi ön-
kormányzat, a nem állami és egyházi fenntartó, il-
letőleg az általa fenntartott közfinanszírozásban ré-
szesülő intézmény által nyújtott fb) szerinti szol-
gáltatás, ellátás, tevékenység,

fd) minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett
szolgáltató tevékenység, továbbá

fe) minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kö-
telezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató te-
vékenység, amely település vagy településrész kö-
zellátását szolgálja, használata nem korlátozott, il-
letve nem korlátozható.

Kreativitás: Az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy
rugalmasan gondolkodva, korábbi tapasztalatainkból
valami újat hozzunk létre. 
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Kronológiai kor: életkor 

KS: kommunikációs segítő

Kvalitatív: minőségi 

Kvantitatív: mennyiségi 

Látássérült: Gyűjtőfogalom, mely a látássérülés min-
den fokát hivatott kifejezni. A látássérülés, mint álla-
potot – súlyosságtól függően gyengénlátás, aliglátás
vagy vakság lehet. Látásmaradványnak nevezzük a
megmaradt vizuális érzékelést.

Látó-vezető technika: Látássérültek speciális techniká-
val való kísérése, segítése a mindennapos önkiszolgá-
lás és közlekedés során.

Leiter-R: Nemzetközi Nonverbális Teljesítményskála
– Módosított változat

Ling-teszt: Hallókészülékek ellenőrzésére alkalmas 
gyors eljárás, amely hat beszédhangot (m, ú, á, í, s, sz)
használ a vizsgálathoz.

LORM: Speciális kommunikációs módszer siketvakok
számára. A tenyér meghatározott pontjai jelölnek egy-
egy betűt. Ezek megérintésével betűről betűre adható
át az üzenet.

Malossi kesztyű: Siketvakok kommunikációs akadá-
lyainak leküzdésére használt, speciális jelzésekkel el-
látott kesztyű, melynek használatával bárki képes
kommunikálni a módszert ismerő siketvak személlyel.

MAWGYI: A Wechsler-féle verbális intelligencia teszt
magyar, gyermek-változata. 1991.

Megerősítés: Lehet pozitív vagy negatív, fenntartja
vagy kiváltja a viselkedést. 

Mentálhigiéné: Lelki egészségtan, a lelki egészséggel,
illetve annak védelmével foglalkozó tudományág.

Mentális: értelmi, szellemi, gondolati 

Mentális kor: Az a kor, amelynek az egyén értelmi fej-
lődési szintje megfelel. 

Mentális retardáció: értelmi elmaradás 

Mentalizáció: Magas szintű kognitív működés, az a ké-
pességünk, hogy másoknak mentális állapotokat (tu-
dást, szándékot, érzelemeket stb.) tulajdonítsunk és ez
alapján viselkedését be tudjuk jósolni.

Mesterséges augmentatív kommunikációs módszerek:
Mesterségesen kialakított, a beszédet kiegészítő, ill. azt
pótló módszerek olyan személyek számára, akik fizi-
kai korlátozottságaik miatt nem képesek élni a termé-
szetes beszédkiegészítő vagy pótló elemekkel.

Metakommunikáció: A nyelvi kommunikáción kívüli
és/vagy azt kísérő kommunikációs jelzések összes-
sége, például testtartás, mimika, hanghordozás.

Moon-féle írás: William Moon találta fel 1847-ben. Be-
tűnkénti írás, mely kilenc alapkaraktert tartalmaz.
Ezek értelmezése attól függ, hogyan helyezkednek el,
felfelé vagy körben. A karaktereket nagyjából a latin
betűk körvonali alkotják. (Ezeket az un. Moon-írógép-
pel hozzák létre.)

Morális: erkölcsi 

Motiváció: belső késztetés, cselekvés elindítója 

Motiváció: A latin movere „mozogni, mozgatni, ki-
mozdítani“ igéből származik. Jelentése is ez: kimoz-
dító, mozgató „erő“. A pszichológiában gyűjtőfoga-
lom. Beletartozik minden cselekvésre, viselkedésre
késztető belső tényező.

Motoros, motorikus: mozgási, mozgással kapcsolatos 

MR/MRI: Mágneses rezonancia vizsgálat. Képalkotó
vizsgálat, mellyel az adott testterület finom strukturá-
lis eltérései észlelhetők.

Multikomponensű (multimodális) augmentatív kom-
munikációs rendszer: Az augmentatív kommunikáci-
óra szoruló személy minden igényét, minden élethely-
zetben s az élet minden helyszínén kiszolgáló rendszer
(tehát pl. van olyan eleme, amely iskolában, tanulás-
kor használható, van sportoláskor alkalmazható esz-
köze, s van olyan, amely mozgás, utazás stb. közben
szolgálja a közlés lehetőségét). Elemei az üzenethor-
dozók (képek, jelképek, betűk stb.), a transzmissziós
technikák (produkció vagy választáson alapuló) és a
stratégiák (a hatékony kommunikációt lehetővé tévő
fordulatok, sebességnövelő technikák stb.).

Munkarend és munkaszervezés: Megmutatja, hogy
mennyi ideig tart egy adott tevékenység, milyen sor-
rendben és hogyan kell elvégezni, és azt is, hogyan jut-
hat a személy a szükséges anyagokhoz és eszközökhöz. 

Munkavállaláshoz való jog: A fogyatékossággal élő
személyeknek másokkal azonos alapon joga van a
munkavállaláshoz; ez magában foglalja egy, a fogya-
tékossággal élő személyek számára nyitott, befogadó
és hozzáférhető munkaerő-piacon szabadon választott
és elfogadott munka révén nyerhető megélhetés lehe-
tőségének jogát.

Napirend: A hellyel és idővel kapcsolatos informácók ért-
hető közlésére szolgáló, egyénre szabott segítő eszköz. 

NAS: National Autistic Society, az Angol Nemzeti Au-
tizmus Társaság

Negatív megerősítés: Ennek során eltávolítunk vala-
mit, amit a személy nem kíván.
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Neologizma: Az érintett személy által kitalált – több-
nyire önmagában értelmetlen – szó vagy kifejezés,
mely csak az ő adott gondolkodásában, rendszerében
értelmezhető

Neologizmus: Saját, egyedi, a személy alkotta szó,
amely csak az egyén számára hordoz jelentést.

Nonverbális kommunikáció: beszédet, beszédértést
nem igénylő kommunikáció

Normalizáció: A társadalmilag elfogadott normákhoz
közelítés elve.

Nyelv: Nyelv: Az emberi társadalomban a hangok,
jelek vagy írott szimbólumok megegyezéses használa-
tának szisztematikus rendszere, amely magába foglalja
annak beszélt nyelvi, írott nyelvi, jelnyelvi változatait,
valamint a nem beszélt nyelv egyéb formáit.

Operáns kondicionálás: Próba-szerencse alapú válasz-
tanulás, melynek során véletlenszerűen megjelent vi-
selkedés azért marad fenn, mert kedvező a következ-
ménye, azaz pozitív megerősítés követi.

Optacon: Látó betűk érzékelésére készített speciális ké-
szülék, mely az ujjbegyet az eszköz érintőmonitorja alá
kerülő betű formáján stimulálja.

Optikai karakterfelismerő szoftver
Síkírásos szövegek beolvasására készített program.

Optimális beszédmező: A beszéd megértése szem-
pontjából a  optimális frekvenciák a 250-6000 Hz kö-
zötti hangok, megközelítőleg 30 dB közötti hangerős-
ségen. A hallókészülék megfelelő beállításának opti-
málisan elvárt szintje.

Organikus: szervi, szervrendszeri 

PCS: Picture Communication Symbols – Képi kom-
munikációs szimbólumok gyűjteménye.

PDDNOS (Pervasive Developmental Disorder Not Ot-
herwise Specified): Nem meghatározott pervazív fej-
lődési zavar. Összességében típusos autisztikus fejlő-
dés- és viselkedés-jellemző, mindhárom terület jelleg-
zetes sérülésével, de a tünetek enyhébb formában nyil-
vánulnak meg, jobb kognitív és kommunikációs kész-
ségekkel. (Az atípusos autizmust és a nem meghatáro-
zott pervazív fejlődési zavart a BNO külön a DSM
együtt tárgyalja.)

PECS (Picture Exchange Communication System, A.
Bondy és mtársai): A spontán, funkcionális kommuni-
káció fejlesztésére kimunkált autizmus-specifikus
módszer, a vizuális eszközökkel történő kommuniká-
ciótanítás komplex módszertana- képcserés kommu-
nikációs rendszer.

Percepció: észlelés

Perszeveratív: merev és ismétlődő

Pervazív fejlődési zavar: Pervazív – jelentése „átható”.
A BNO-10 és a DSM-IV összefoglaló diagnosztikus ka-
tegóriája, mely egy spektrumba tartozó több fejlődési
zavart ír le, melyekre a kommunikációs és szociális fej-
lődés, a képzeleti működés, rugalmas gondolkodás és
viselkedés  fejlődésének átható – több területre és kon-
textusra vonatkozó - , minőségi zavara jellemző. A fo-
galom nem teljes mértékben, de lényegében átfedést
mutat az érthetőbb, egyértelműbb „autizmus spekt-
rum zavar” fogalmával, mely elterjedt a hazai és nem-
zetközi szakirodalomban.

Pica: Nem ehető anyagok rágása, fogyasztása.

Posztlingvális hallássérülés: A beszéd kialakulása után
keletkezett hallássérülés.

Pragmatika: A pragmatika elsősorban a nyelv külön-
böző kontextusokban különböző célok érdekében tör-
ténő társas, szociális használata. 
A beszélő különféle társas helyzetekben kommuni-
kációs célja és szándéka megvalósulása érdekében ak-
tuálisan alkalmazott nyelvi és kommunikációs kom-
petencia.

A nyelv szociális használata magában foglalja:
– a kérdésre való válaszolni tudást; 
– a párbeszéd alatti szerepváltakozásban való részvé-

tel képességét,
– a nyelv non-verbális aspektusaira való figyelem és

reagálási képességét, 
– a téma megértésének elősegítése (a hallgató támo-

gatása) érdekében 
– a párbeszéd tárgyában meglévő tudatosság képes-

ségét,
– a párbeszéd témájához kapcsolódó szavak, kifeje-

zések ismeretét és használatát, amelyeket a társal-
gás alatt mond vagy megválaszol az aktuális helyzet
függvényében, 

– a téma megtartásának vagy az udvarias  témaváltás
szükségességének megítélési  képességét, 

– a szemkontaktus fenntartásának képességét (nem
túl merev nézés, vagy a túlzott félrenézés), 

– azt a képességét, hogy felismerje és tudja, hogy ho-
gyan kell a különböző kommunikációs partnerek-
kel, formális vagy informális helyzetben, egyéni,
megkülönböztető módon  viselkednie és beszélnie.

Preferencia: Előnyben, megkülönbözetett figyelemben
részesített, másoknál jobban kedvelt tárgy, személy, te-
vékenység, stb. 

Prelingvális hallássérülés: A beszéd kialakulása előtt
keletkezett hallássérülés.

Prenatális: születés előtti, magzati

Pre-szociális: még nem szocializált 
Prevenció: megelőzés
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Preverbális: a szavak megjelenése előtti

Prioritás: elsőbbség, elsőbbséget élvező 

Prognosztika: előrejelzés

Prompt: Késztetés, mely éppen elégséges a kívánt cse-
lekvés, viselkedés kiváltásához. 

Protetikus környezet: A segítő (protetikus) környezetben
a beszédet konkrét, látható dolgok egészítik ki, helyette-
sítik. Kialakítása egyénre szabott. A vizuális környezeti
támaszok funkció szerint: időbeli, térbeli, proceduális és
megerősítő jellegűek. A protetikus környezet strukturált
tér és a vizuális környezeti támpontok összefoglaló neve. 

A protetikus környezet elemei: 
– A tér strukturálása.
– Napirend. (tér-idő struktúra)
– Munkarend.
– Munkaszervezés. 
– Egyéb vizuális segítségek. 

Pszichogén: pszichés hatásokra kialakuló, lelki eredetű 

Pszichológia: lélektan

Pszichomotoros: lelki funkciók működésének intenzi-
tásával kapcsolatos

Pszichoszomatikus: lelki eredetű testi tünetben meg-
nyilvánuló 

Receptív nyelv: A beszélt, az írott és a jelnyelv észle-
lése, értése.

Reciprok: A képzésen használt értelemben „kölcsö-
nösségen alapuló”.

Rehabilitáció: Az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási,
képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális rendszerek-
ben megvalósuló folyamat, amelynek célja a személy ké-
pességének fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi élet-
ben való részvételének, valamint önálló életvitelének elő-
segítése; az a szervezett tevékenység, amelyet a társada-
lom biztosít a huzamosan vagy véglegesen fogyatékos
vagy rokkant embereknek, hogy megmaradt képessége-
ikkel ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben. A re-
habilitáció orvosi, nevelési, foglalkoztatási és szociális in-
tézkedések tervszerû, együttes és összehangolt, az
egyénre szabott alkalmazása, amelyben a rehabilitálandó
ember tevõleges részvétele nélkülözhetetlen.” (Könczei); 

Repertoár: Már elsajátított, rendelkezésre álló pl. kész-
ségek, tudás, stb. összessége. 

Repetitív: ismétlődő

Rigiditás: merevség
Sematikus: vázlatos; valamilyen elfogadott séma,
minta szerint ábrázolt 

SHS: súlyosan halmozottan sérült

Siketvak: Azok a személyek, akiknél a látás- és hallás-
sérülés egyidejűleg fennáll. Speciális módszerekkel
lehet velük felvenni a kapcsolatot, a kommunikációt
kialakítani, fenntartani. 

SON: Snijders-Oomen Nonverbális Intelligencia Teszt

Son-Rise megközelítés: A Kaufmann házaspár által
kidolgozott megközelítés. Gyermekközpontú, inten-
zív egyéni fejlesztés, mely a gyermek által irányított
szociális interakción alapul. 
Ebben a programban elsősorban a szülőket készítik
fel gyermekük teljes elfogadására és intenzív fejlesz-
tésére.

Spektrum: tartomány, választék 

Stratégia: Valamilyen cél elérésére irányuló, megter-
vezett cselekvési rendszer.

Stressz: Ártalmas (elsősorban lelki, környezeti) beha-
tásokra, nyomásra válaszként létrejövő állapot.

Struktúra: felépítés, forma, rendszer 

Súlyos halmozott fogyatékosság: A súlyos és halmo-
zott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot,
amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása
következtében a speciálisan humán funkciók – mint a
kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az
érzékelés-észlelés – minimálisan két területén súlyos
vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki.

SV: siketvak

Szájról olvasás: A beszédszervek artikulációs mozgá-
sának látás útján történő felfogása, a beszédmozgások
vizuális érzéklése, ennek alapján a beszéd  megértése.

Szegregáció: elválasztás, elkülönítés, szétválás (gyógy-
pedagógiában: külön, speciális intézményben nevelés) 

Szemantika: jelentéstan

Személyi segítés: A fogyatékos személy saját lakóhe-
lyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének
megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szol-
gáltatások elérésének segítségével, valamint önállósá-
gának megőrzése mellet a lakáson belüli speciális se-
gítségnyújtás biztosítása. 

Szenzomotoros: érzékelési motoros/ mozgási egység 

Szenzoros: érzékelési, érzékszervi 

Szerzett siketvak: Szerzett siketvakságról akkor beszé-
lünk, ha a már meglévő látás- vagy hallássérüléshez a
későbbi életkorban társul a másik érzékszerv súlyos
fokú károsodása.
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Szimbólum: Jelkép: olyan lény vagy tárgy, ami valami
elvont dolgot ábrázol, idéz vagy jelez hagyományos
gondolattársítások révén.

Szociabilitás: Társas kapcsolatok kialakítására, fenn-
tartására irányuló készség, igény.

Szociális hallásküszöb: 30 dB sávon, 250-3000 Hz-nek
megfelelő terület

Szociális történetek: A szakemberek vagy szülők által
egyénre szabottan készített, a szociális készségek fej-
lesztésére szolgáló történetek. A módszert Carol Gray
dolgozta ki. A történetek gyűjteménye hasznos esz-
közrendszer az autizmus terápiájában, mivel rugal-
masan alkalmazható a szociális megértés és viselkedés
fejlesztésére. 

Sztereotípia: Merev egyformaság, gépiesen ismétlődő
viselkedés, beszéd, stb. elem.

Tadoma: A beszélő szájállásának speciális letapintásá-
val megértett kommunikációs módszer. 

Taktilis kommunikáció: Azok a kommunikációs mód-
szerek, amelyek testkontaktus útján adják át az infor-
mációkat.

Támogató szolgálat: A fogyatékos személy önálló
életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielé-
gítését célzó – személyes közreműködés által megva-
lósuló – szolgáltatás.

TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program

Tárgyjelek: Olyan tárgyak, melyek egy tevékenységet,
személyt reprezentálnak. Lehetnek tapinthatóak, hall-
hatóak, láthatóak, szagolhatóak, ízlelhetőek, érezhe-
tőek. Alkalmazásuk célja a kommunikáció támogatása. 

TEACCH: Eric Schopler és Gary Mesibov vezetésével
Észak-Karolinában kidolgozott, komplex, az egész
életútra és az autizmus teljes spektrumára kiterjedő ál-
lami program az autista emberek kezelésére, fejleszté-
sére (Treatment and Education of Autistic and Related
Communication Handicapped Children).

Tér strukturálása: Az egyes terek funkciójának látha-
tósága, átláthatósága, funkcionalitása. Minden alap-
vető tevékenység helyének meghatározása pl. szabad-
idő, étkezés, öltözés, tanulás stb. Az egyes tevékeny-
ségek helyén csak olyan eszközök kerülnek elhelye-
zésre, amelyeket valóban használnak vagy aminek
funkciója van és segíti a tevékenységek elvégzését. A
kialakítás fontos szempontja a biztonság.

Természetes augmentatív kommunikációs módszerek:
Azon nonverbális kommunikációs eszközöket sorol-
juk ide, amelyek segítségével beszédünket normál
esetben kiegészítjük, pótoljuk, mondanivalónkat meg-
erősítjük, hansúlyozzuk, kiemeljük a mondanivalót kí-

sérő érzelmeket, színezzük a mondandónkat stb. (pl.
gesztus, mimika, hangsúly, testtartás, hangerősség,
mozgás, írás stb.).

Testjelek: Testen mutatott jelzések, melyek üzenetet
hordoznak és szorosan kapcsolódnak a hozzá kapcso-
lódó tevékenység során tapasztalt érzülethez.

Totális kommunikáció: Az információátadásnak azon
egyénre szabott módja, amikor az üzenetet minden, a
befogadó személy számára értelmezhető kommuniká-
ciós csatornán egyszerre – nem feltétlenül egy időben –
megerősítünk.

Tudat-teória: Az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy
mások mentális állapotaira (érzelmeire, gondolataira,
ismereteire, szándékaira, vágyaira) következtessünk, il-
letve, hogy viselkedésüket megjósoljuk.

Univerzális: egyetemes, általános, sokoldalú haszná-
latra alkalmas

Validitás: érvényesség

Végrehajtó működés
Magas szintű kognitív működés, mely magába foglalja
például a tervezést, hosszabb távú következmények
felmérését, a célnak megfelelő viselkedések kiválasz-
tását, megkezdését, a figyelem fenntartását és meg-
osztását, vagy a viselkedés módosítását az adott cél-
nak megfelelően. 

Veleszületett siketvak: Veleszületetten siketvak az a
személy, akinek már születésekor olyan mértékű látás-
és hallássérülése van, mely állapot számára speciális,
siketvakok számára kialakított gondozást, fejlesztést
tesz szükségessé.

Verbális: szóbeli, beszédet, beszédértést igénylő

Vezetéses hallászavar: A hallásprobléma oka a külső
vagy a középfülben van, akkor a hanghullámok nem
vezetődnek át kellő mértékben a belső fül felé.

Vineland (VABS – Vineland Adaptive Behavior Scales):
Sztenderdizált, félig strukturált szülői/gondozói interjú.
Az adaptív viselkedések (szocializáció, kommunikáció,
mindennapi készségek) feltérképezésére szolgál. 

Viselkedésterápia: lásd kognitív- és viselkedésterápia

Vizuális: látható, látással kapcsolatos

Vizuális segítség: A személy számára jelentésbeli, ért-
hető, térben és időben állandó, konkrét jelentésű, nem
tünékeny környezeti támpont (lehet pl. tárgy, kicsi-
nyített tárgy, tárgy metszete, fotó, rajz, írott instruk-
ció). A vizuális segítségek szimbólum szintje, komple-
xitása egyénre szabott.

Vokalizáció: hangadás
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