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ELŐSZÓ	A	MONDO	SEGÉDANYAGÁHOZ	

	

MI	A	MONDO?	

A	MONDO	TÉMAKÖREI	

ELŐZMÉNYEK	

A	SEGÉDANYAG	

CSILLAGHÁZ-REFLEXIÓ	

	

MI	A	MONDO?	

A	Társaság	a	Szabadságjogokért	által	megálmodott	játék	fogyatékos	gyermekek	számára.		

A	 MONDO	 megvalósulásához	 elengedhetetlen	 volt	 a	 Csillagház	 EGYMI	 gyógypedagógusainak	

szakértelme	 és	 Hitka	 Viktória,	 grafikus	 kifejező	 illusztrációja.	 	 A	MONDO	 tulajdonképpen	 egy	

segédeszköz,	 amelynek	 célja,	 hogy	 a	 fogyatékos	 gyerekek	 tanuljanak	 azokról	 a	 veszélyes	

helyzetekről,	amelyeket	el	kell	kerülniük,	meg	kell	előzniük,	vagy	amelyekben	meg	kell	védeniük	

magukat.		

	

A	 TASZ	 Fogyatékosügyi	 Programja	 és	 Jogsegélyszolgálata	 közel	 10	 éve	 nyújt	 jogi	 tanácsadást	

érintett	személyek	számára.	E	munka	során	tapasztaltuk,	hogy	az	érintetteknek	sokszor	még	a	

nem	 fogyatékos	embereknél	 is	 kevesebb	 tudásuk	van	arról,	milyen	 jogok	 illetik	meg.	Ez	pedig	

megakadályozza	őket,	hogy	megvédjék	magukat.	A	beérkező	megkeresések	szolgáltak	alapul	a	

MONDO	 10	 témájához;	 ezek	 azok	 a	 területek,	 melyeken	 leginkább	 segítséget	 igényeltek	 és	

igényelnek	a	TASZ-hoz	fordulók.		

	

A	 kártyajáték	 konkrét	 helyzeteket	 mutat	 be,	 és	 útmutatást	 ad	 ahhoz,	 hogy	 mit	 tehet	 a	

fogyatékos	 fiatal	 és	 felnőtt	 az	 adott	 szituációban.	 A	 témák	 közül	 sok	 érinti	 az	 iskolák	

mindennapjait	 (például	 gondozás,	 ellátás,	barátság,	 szerelem).	 Emellett	 azonban	a	 játék	olyan	

területeket	 is	 bejár,	 amelyek	 átgondolására,	 átbeszélésére	 eddig	 igen	 ritkán,	 illetve	 csak	 a	

felmerülő	 problémák,	 egyéni	 élethelyzetek	 miatt	 került	 sor	 a	 gyermekek	 nevelése	 során	

(gondnokság,	 intézményi	 élet).	 A	 gondnokság	 kérdése	 például	 a	 legtöbb	 fogyatékos	 ember	
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életében	 felmerül,	 legkésőbb	 akkor,	 amikor	 elérik	 a	 nagykorúságot	 és	 a	 szüleik	 már	 nem	

írhatnak	 alá	 helyettük.	 A	 kártyák	 érintik	 azt,	 hogy	 mit	 jelent	 a	 gondnokság,	 illetve	 milyen	

alternatívái	 vannak.	 A	 MONDO	 célja,	 hogy	 segítséget	 adjon	 a	 téma	 feldolgozásához:	 az	

érintettnek,	rokonaiknak	és	a	szakembereknek	is.	

	

Hiszünk	 abban,	 hogy	mindenki,	 így	 a	 fogyatékos	 emberek	 életében	 is	 nagyon	 fontos	 szerepet	

töltenek	be	a	 szülők,	barátok	és	pedagógusok.	A	gyermekek	 tőlük	 sajátítanak	el	 számos	olyan	

tudnivalót,	amely	meghatározó	lesz	az	életvezetésükre,	az	érzéseikre.	Ezen	kapcsolatokra	építve	

szeretnénk	a	fogyatékos	gyerekekhez	és	felnőttekhez	szólni.		

	

Ugyanakkor	a	MONDO	megközelítése	egyértelműen	a	sérült	személy	önállóságának	támogatását	

helyezi	 előtérbe.	 Abban	 is	 hiszünk,	 hogy	 a	 szülők,	 szakemberek	 és	 barátok	 nagyban	

hozzájárulhatnak	ahhoz,	hogy	a	korlátokkal	küzdő	ember	is	tudjon	önállóan	döntéseket	hozni,	és	

minél	aktívabb	életet	éljen.	A	MONDO-nak	nem	célja	a	csoportok	szembeállítása:	a	főszereplő	

egyértelműen	a	fogyatékos	ember,	de	ő	sokszor	támaszkodik	segítőkre.		

	

Az	egyes	MONDO-témakörök	feldolgozásának	kezdetén	úgy	tűnhet,	olyan	evidenciákról	van	szó,	

amelyek	az	iskolai	lét	részét	képezik,	így	azokra	nem	kell	külön	figyelmet	fordítani.	A	feldolgozás	

során	azonban	olyan,	eddig	 ismeretlen	 információkhoz	 juthatnak	a	pedagógusok	a	tanulókról,	

amelyek	 segíthetik	 a	 további	munkát.	 Feltárulhatnak	 a	 gyermekek	 előzetes	 negatív	 és	 pozitív	

tapasztalatai,	fény	derülhet	arra,	mi	az,	ami	jól	esik	számukra,	és	mi	az,	amit	bizonytalansággal,	

feszültséggel,	esetleg	szégyennel	tűrnek	a	mindennapokban.	

	

A	 szétszedhető,	 témákra	 osztott	 kártyaformátum	 lehetőséget	 ad	 arra,	 hogy	 csak	 egy	 adott	

témát,	vagy	akár	csak	egy	konkrét	szituációt	leíró	kártya	kerüljön	a	gyermek/gyermekek	elé.	Ez	

segíti	 az	 életkorhoz,	 életeseményhez,	 értelmi	 képességhez,	 és	 lehetőségekhez	 történő	

adaptációt.		

A	 kártya	 hangulata,	 mesekönyvet	 idéző	 kedves,	 letisztult	 grafikája	 lehetőséget	 ad	 a	 sokszor	

nehéz	témák	játékos	feldolgozására.	
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A	MONDO	TÉMAKÖREI	

1.	Tisztelettel	segítsenek,	gondozzanak	

2.	Ne	bántsanak!	

3.	Miért	ne	helyezzenek	gondnokság	alá?	

4.	Az	intézetben	is	megvédhetem	magam	

5.	Élhetek	a	közösségben	

6.	Ismerkedhetek,	barátkozhatok	

7.	Lehet	párom	és	saját	családom	

8.	Intézhetem	az	ügyeimet	

9.	Dönthetek	a	kórházban	

10.	Szavazhatok	

	

ELŐZMÉNYEK	

A	 TASZ	 Fogyatékosügyi	 Programja	 vezetőjének,	 Verdes	 Tamásnak	 fejében	 2014-ben	

fogalmazódott	 meg	 erőteljesen:	 ahhoz,	 hogy	 minél	 inkább	 érvényesüljenek	 a	 fogyatékos	

emberek	 jogai,	 szükség	 van	 arra,	 hogy	 az	 érintettek	 tisztában	 legyenek	 ezekkel.	 Ebből	 a	

gondolatból	 született	 meg	 a	 MONDO-kártyák	 ötlete.	 Hamar	 világossá	 vált,	 hogy	 olyan	

formátumot	 kell	 találni,	 amivel	 könnyen	 el	 tudunk	 jutni	 a	 célcsoporthoz.	Mivel	 az	 iskola	 az	 a	

hely,	ahol	 leginkább	megtalálhatóak	az	érintettek,	 így	elsősorban	a	gyerekeket	határoztuk	meg	

célcsoportnak.	 Annak	 érdekében,	 hogy	 a	 legjobban	 használható	 formátumot	 találjuk	 meg,	 a	

TASZ	 megkeresett	 egy	 olyan	 általános	 iskolát,	 ahol	 fogyatékos	 gyerekek	 tanulnak	 és	

gyógypedagógusaik	nyitottak	az	új	módszerekre.		

	

A	 Budapest	 III.	 Kerületi	 Csillagház	 Általános	 Iskola	 és	 EGYMI-ben	 2015	 októberében	 indult	 a	

játék	 tesztelése.	 A	 kollégák,	 akik	 a	 témakörök	 kialakításánál	 is	 segítettek	 a	 TASZ-nak,	 a	

módszertani	 lehetőségeket	 keresték,	 hogyan	 lehet	 az	 iskolai	 életbe,	 a	 tanmenetekbe,	 majd	

esetlegesen	hosszú	távon	a	tantervekbe	elhelyezni	a	játékot,	illetve	annak	témáit.		
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A	 felső	 tagozatos	 pedagógusok	 egy-egy	 témát	 választottak	 ki	 a	 teszt	 során.	 Próbálták	

megkeresni	 az	 adott	 téma	 helyét	 a	 saját	 osztályuk	 mindennapjaiban.	 Elsősorban	 az	

Osztályfőnöki	órák	adták	meg	a	MONDO	kereteit,	de	például	a	magyar	nyelv	és	irodalom	vagy	a	

történelem	tantárgyak	 is	 lehetőséget	kínáltak	az	egyes	témák	feldolgozására.	Készültek	óra-	és	

tematikus	tervek,	prezentációk	a	munkafolyamat	során.			

	

A	 valódi	 felismerések	mégis	a	 kevésbé	 formális	 (bár	a	pedagógus	 részéről	 „MONDO-tudatos”)	

együttlétek	 során	 születtek.	 A	 gondozási	 tevékenységek,	 a	 gyermekek	 egy-egy	 felmerülő	

személyes	 problémája,	 a	 szabadidős	 tevékenységek	 adtak	 alkalmat	 a	 tanulók	 eddigi	

tapasztalatainak,	elképzeléseinek	és	nehézségeinek,	esetleges	rossz	érzéseinek	feltérképezésére.	

Fény	 derült	 arra,	 hogy	 mi	 a	 kellemetlen	 számukra	 a	 gondozási	 tevékenységek	 során,	 mit	

gondolnak	 a	 barátságról,	 érezték-e	már	 úgy,	 hogy	 bántják	 őket,	 hogy	 nem	 tudják	megvédeni	

magukat.	 Kötetlen	 beszélgetések	 és	 szituációs	 játékok	 vitték	 közelebb	 a	 felnőtteket	 a	 tanulók	

belső	világához.	

	

A	SEGÉDANYAG	

A	 folyamattal	 párhuzamosan	 –	 a	 beérkező	 észrevételek	 alapján	 –	 elkészült	 a	 pedagógiai	

segédanyag,	mely	jogi-társadalmi	és	pedagógiai	útravalóul	szolgál	a	MONDO	használói	számára.	

Ennek	 részét	 képezik	 azok	 a	 rendszerező	 dokumentumok	 is,	 amelyek	 táblázatos	 formában	

láttatják	 a	 lehetséges	 kapcsolódási	 pontokat	 az	 enyhén	 értelmi	 fogyatékos	 tanulók	 számára	

készült	kerettanterv	felső	tagozatos	tantárgyi	témakörei	és	a	MONDO	tíz	témája	között.		

	

A	 segédanyag	 segítségével	 láthatóvá	 válik,	 hogy	 számtalan	 esetben	 illeszthető	 a	 játék	 a	

kerettantervbe,	mégis	akkor	 lehet	 igazán	sikeres	a	program,	ha	a	pedagógusokat	és	a	szülőket	

úgy	tudjuk	megsegíteni,	hogy	elhivatottá,	kompetenssé	tesszük	őket	a	témák	átadása	terén.	A	

MONDO	 használatával	 komplexebbé	 tehető	 a	 segítők	 és	 a	 gyermekek	 világról	 alkotott	 képe,	

közelebb	kerülhetnek	azokhoz	az	életszituációkhoz	is,	melyek	nem	feltétlenül	jellemzik	a	család	

vagy	a	szegregált	intézmények	zárt,	védő-óvó	környezetét.	
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A	legfontosabb	cél	mégsem	az,	hogy	magát	a	MONDO-t	tegye	mindennapos	tanítási	eszközzé	a	

pedagógus,	 hanem,	 hogy	 a	 játék	 jogvédő	 filozófiája	 váljon	 sajátjává,	 segítségével	 reflektáljon	

munkájára,	formálja	azt	teljesebbé,	és	vizsgálja	felül	azokat	a	koncepciókat,	melyek	nem	a	valós,	

hanem	egy	idealizált,	optimális	társadalmi	helyzetre	készítik	fel	a	tanulókat.	

	

A	 nevelési	 folyamat	 során	 a	 pedagógus	 feladata	 és	 felelőssége	 -	 a	 szülővel	 közösen	 -,	 hogy	 a	

fogyatékos	 személyt	 komplexen	 figyelje	 és	megalkossa	 pedagógiai	 koncepcióját	 a	 képességek,	

lehetőségek,	jogok	és	kötelességek	(a	társadalom	elvárásai,	az	együttélés	szabályai)	tükrében.	A	

MONDO,	 akár	 egy	 személyiségfejlesztő	 játék,	 ehhez	 a	 komplex	 figyelemhez	 járul	 hozzá.	 A	

jogvédő	szemléletre	nyitott	szakembereknek	segíthet		

- kialakítani	 a	 tanulókban	 az	 egyensúlyt	 az	 elvárt	 alkalmazkodás	 és	 az	 önérvényesítés	

között,		

- megtanítani	 értelmezni	 a	 külvilágot,	 illetve	 annak	 eltéréseit	 a	 gyermek	 belső	 (érzelmi)	

világától,	

- és	 felkészíteni	 olyan	 (veszély)helyzetekre	 is,	 melyek	 védett	 környezetben	 nem	

történhetnek	meg.		

	

CSILLAGHÁZ-REFLEXIÓ	

A	közel	egy	éves	közös	TASZ	-	Csillagház	munka	eredményeként	fontos	tapasztalatokkal	lettünk	

gazdagabbak.	 Halmozottan	 fogyatékos	 mozgáskorlátozott	 tanulók	 esetében	 jelentkező	 súlyos	

hiányosságokat,	nehézségeket	fedeztünk	fel	a	következő	területeken:	

- alapvető	 testérzetek,	 érzések	 megfogalmazása	 (például	 „hogy	 vagyok?”,	 „hogy	 érzem	

magam?”,	vagy	a	szégyenérzet	szavakba	öntése,	ha	le	kell	vetkőzni	az	orvosi	vizsgálat	kapcsán)	

- mások	 nonverbális	 jelzéseinek,	 testbeszédének,	 gesztusainak,	 attitűdjének	 felismerése	

és	 megértése,	 a	 másik	 ember	 érzelmeinek	 detektálása	 (képek	 elemzése,	 szituációs	 játékok	

során)	

- így	 az	 agresszivitás	 felismerése	 és	 a	 negatív	 attitűddel	 közeledő	 személy	 és	 szituáció	

elkerülése,	 azaz	 bizonyos	 önvédelmi	 „fogások”	 hiánya,	 illetve	 ebből	 következően	 a	

konfliktushelyzet	felismerése,	konfliktuskezelés	(kortársakkal,	segítőkkel	szemben)	



 
 

8 

- saját	igények	megfogalmazása	(mit	várok	és	mit	várok	el	másoktól)	–	annak	tudatosítása	

és	megfogalmazása,	 hogy	mi	 az,	 ami	 kellemes	 és	 elfogadható	 számomra,	 és	mi	 az,	 ami	 rossz	

érzést	kelt	bennem,	ami	frusztrál,	bánt	engem		

- az	érzések	árnyalása,	a	fogalmak	hiánya	

- 	segítségkérés	 és	 egyéni	 vészjelzések	 kialakulatlansága	 (különösen	 beszédképtelen	

gyermekek	esetében)	

- önálló	 döntés,	 önkifejezési	 eszközök	 hiánya	 (rácsodálkozás,	 hogy	 „most	 tényleg	 azt	

mondok/teszek,	amit	akarok?”	–	passzivitás,	tehetetlenség	a	korábbi	rossz	tapasztalatok	miatt).	

	

Ennek	 tükrében	 feladatunk	 adott.	 A	 felsorolt	 tényezők	 kialakítása,	 gyakoroltatása,	 folyamatos	

fejlesztése	 a	 gyógypedagógiai	 intézmény	 deklarált	 céljai	 közé	 kerülve	 biztosíthatja,	 hogy	 a	

fogyatékos	személyek	esetében	is	működhessen	a	saját	jogok	felismerése	és	érvényesítése.	

	

Nemcsak	 a	 gyakorlatban	 dolgozó	 gyógypedagógusok	 eszköze	 lehet	 a	 jogvédő	 játék,	 hanem	 a	

szülők	számára	is	támpontokat	nyújthat	a	nevelés	során.	Az	elmúlt	időszakban	a	gondolkodás	a	

MONDO-ról,	 a	 résztvevők	 kollektív	 munkája	 rávilágított	 arra	 is,	 hogy	 mennyire	 fontos	 az	

együttműködés	 a	 gyógypedagógia	 szereplői	 és	 a	 társadalom	 többi	 résztvevője	 (például	 a	 civil	

szervezetek,	az	ép	gyermekek	szülei	és	a	pedagógusok)	között;	csak	együtt,	közös	felelősséggel	

és	munkával	gondoskodhatunk	a	felnövekvő	generációról.		

	

Juhász-Vass	Tímea	–	dr.	Kapronczay	Stefánia	
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JOGSZABÁLYI	HIVATKOZÁSOK	

	
ENSZ-egyezmény	–	a	Fogyatékossággal	élő	személyek	jogairól	szóló	egyezmény	és	az	ahhoz	
kapcsolódó	Fakultatív	Jegyzőkönyv	kihirdetéséről	szóló	2007.	évi	XCII.	törvény	
	
Gyermekjogi	ENSZ-egyezmény	-	a	Gyermek	jogairól	szóló,	New	Yorkban,	1989.	november	20-án	
kelt	Egyezmény	kihirdetéséről	szóló	1991.	évi	LXIV.	törvény	
	
Alaptörvény	–	Magyarország	Alaptörvénye	(2011.	április	25.)	
	
Fogyatékosügyi	törvény	–	a	fogyatékos	személyek	jogairól	és	esélyegyenlőségük	biztosításáról	
szóló	1998.	évi	XXVI.	törvény	
	
Polgári	törvénykönyv	–	a	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	törvény	
	
Támogatott	döntéshozatalról	szóló	törvény	-	a	támogatott	döntéshozatalról	szóló	2013.	évi	CLV.	
törvény	
	
Szociális	törvény	–	a	szociális	igazgatásról	és	szociális	ellátásokról	szóló	1993.	évi	III.	törvény	
	
A	személyes	gondoskodást	nyújtó	szociális	ellátásokról	szóló	kormányrendelet	–	a	személyes	
gondoskodást	nyújtó	szociális	intézmények	szakmai	feladatairól	és	működésük	egyéb	
feltételeiről	szóló	1/2000.	(1.	7.)	ESzCsM	rendelet	
	
Egészségügyi	törvény	–	az	egészségügyről	szóló	1997.	évi	CLIV.	törvény	
	
Választási	eljárásról	szóló	törvény	–	a	választási	eljárásról	szóló	2013.	évi	XXXVI.	törvény	
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A	MONDO	TÉMÁI	

	

1.	„Tisztelettel	segítsenek,	gondozzanak!”	

		

a.	Kártyák	mondatai	

b.	Jogi	háttér	

c.	Pedagógiai	útravaló	

	

a. Kártyák	mondatai	

1. Más	segítségével	eszem,	tisztálkodom,	öltözöm.	Ő	a	segítőm.	

2. A	 segítőm	 és	 én	 egyenrangúak	 vagyunk.	 	 A	 segítőmnek	 tisztelettel	 kell	 megérintenie	

engem.	

3. A	 segítőm	 mindig	 mondja	 el,	 mit	 akar	 csinálni.	 Csak	 akkor	 csinálhatja	 meg,	 ha	 én	

megengedem.		

4. Ha	valamire	én	kérem	meg	a	segítőmet,	azt	meg	kell	tennie.		A	segítőmnek	akkor	is	meg	

kell	tennie,	ha	nem	ért	vele	egyet.		

5. A	segítőmnek	teljesen	rám	kell	figyelnie.	

6. A	segítőm	nem	beszélhet	rólam	a	fejem	felett.	

7. A	segítőm	nem	engedheti	meg,	hogy	meztelenül	lássanak	mások.	

8. A	segítőm	nem	etethet	indulatosan.		A	segítőm	nem	tehet	olyan	ételt	a	számba,	amit	én	

nem	akarok.	

9. A	segítőm	nem	üthet	meg.	A	segítőm	nem	nyúlhat	hozzám	indulatosan.	A	segítőm	nem	

csúfolhat	ki.	

		

b. Jogi	háttér	

A	 fogyatékos	 embereknek	 gyakran	 vannak	 segítői,	 akik	 öltöztetik,	 fürdetik,	 segítik	 a	

közlekedésben	őket.	A	segítők	lehetnek	családtagok,	tanárok,	barátok	vagy	fizetett	segítők	is.	Az	

ápolás	és	gondozás	 igen	 intim	helyzetet	eredményez,	amelyben	könnyen	érezheti	mindkét	fél	



 
 

11 

magát	kényelmetlenül.	Az	első	témakör	célja,	hogy	a	fogyatékos	ember	felismerje	és	meg	tudja	

nevezni	azokat	a	 viselkedésformákat,	 amelyek	 számára	kellemetlenek,	 illetve,	hogy	 fel	 tudjon	

lépni	ezek	ellen.	

		

Azok	 a	 fogyatékos	 személyek,	 akikkel	 hosszú	 időn	 keresztül	 nem	 bántak	 tisztelettel	 és	 kellő	

tapintattal,	 sok	esetben	nem	tudják,	hogy	mit	 várhatnak	el	 a	 segítőiktől.	 Szélsőséges	esetben	

előfordulhat	az	is,	hogy	a	fogyatékos	személyt	zaklatja	a	segítője,	de	ez	a	zaklatás	olyan	régóta	

tart,	hogy	az	áldozat	nem	azonosítja	ezt	tiltott	cselekményként,	és	ezért	(sem)	kér	segítséget.	

		

A	 Fogyatékosággal	 élő	 személyek	 jogairól	 szóló	 ENSZ-egyezmény,	 illetve	 az	 Alaptörvény,	 a	

szociális	és	fogyatékosügyi	törvény	is	rendelkezik	arról,	hogy	a	fogyatékos	személyeknek	joguk	

van	emberi	méltóságuk	tiszteletben	tartásához.	A	méltóság	tiszteletben	tartása	mások	emberi	

mivoltának	 tiszteletben	 tartását	 jelenti.	 Az	 emberi	 méltóság	 olyan	 alapvető	 jog,	 amelyből	

számos	másik	 jog	fakad.	A	méltósággal	szorosan	összefügg	az,	hogy	az	embereknek	 joguk	van	

eldönteni,	mi	történik	a	testükkel.	Ezt	nevezzük	önrendelkezési	jognak.	E	jogból	fakad	például,	

hogy	 tilos	más	 embert	megütni,	 illetve	 a	 szexuális	 erőszak	 tilalma	 is.	 Az	 emberi	méltósághoz	

való	jog	sérelmét	jelenti	ennél	kevésbé	súlyos	bántalmazás	is:	a	durva	beszéd	vagy	a	becsmérlés	

is	 sérti	a	méltóságot,	és	a	 fogyatékos	embernek	 is	 joga	van	ettől	megvédenie	magát.	Ebből	a	

jogból	 fakad	 az	 is,	 hogy	 a	 fogyatékos	 embernek	 is	 figyelembe	 kell	 venni	 a	 szeméremérzetét:	

nem	kell	tűrnie	például,	hogy	mások	meztelenül	lássák.	

		

A	 személyes	 gondoskodást	 nyújtó	 szociális	 intézményekről	 szóló	 rendelet	 kimondja,	 hogy	 a	

személyes	gondoskodás	során	figyelmet	kell	 fordítania	a	segítőnek	arra,	hogy	az	érintett	 jogai	

ne	sérüljenek.	A	segítőnek	például	 figyelnie	kell	arra,	hogy	a	 fogyatékos	embert	 illetéktelenek	

ne	lássák	meztelenül	vagy	kiszolgáltatott	helyzetben,	így	WC-használat	közben.	

		

c. Pedagógiai	útravaló	

Akármilyen	fogyatékosság	jellemzi	is	a	tanulókat,	nap	mint	nap	átélhetik	kiszolgáltatottságukat	

akkor,	amikor	más	gondoskodik	róluk.	Ezek	a	tevékenységek	az	iskolában	nemcsak	mellékesen	
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elvégzendő	feladatok,	hanem	alapvetőek	a	gyermekek	testi	(és	lelki)	jóllétének	biztosításában.	

A	gondozás	során	célként	kell	megfogalmazni	a	minél	önállóbb	feladatvégzést,	az	önellátás	és	

önrendelkezés	kialakítását.	A	 súlyos	diagnózisú	 személyeket	–	még	ha	esetükben	az	önellátás	

távlati	 célként	 sem	 fogalmazódhat	 meg	 –	 is	 be	 kell	 vonni	 a	 rájuk	 irányuló	 gondozási	

tevékenységekbe,	biztonságot	és	kiszámíthatóságot	nyújtva	számukra.	

		

Az	 egyes	 témakörök	 feldolgozásának	 kezdetén	 úgy	 tűnhet,	 hogy	 olyan	 evidenciákról	 van	 szó,	

amelyek	 az	 iskola	 mindennapjainak	 részét	 képezik,	 így	 azokra	 nem	 kell	 külön	 figyelmet	

fordítani.	 A	 feldolgozás	 során	 azonban	 olyan	 eddig	 ismeretlen	 információkhoz	 juthatnak	 a	

pedagógusok	 a	 tanulókról,	 amelyek	 segíthetik	 a	 további	munkát.	 Feltárulhatnak	 a	 gyermekek	

előzetes	negatív	és	pozitív	tapasztalatai,	fény	derülhet	arra,	mi	az,	ami	jól	esik	számukra,	és	mi	

az,	amit	bizonytalansággal,	feszültséggel,	esetleg	szégyennel	tűrnek	a	mindennapokban.	

		

A	témakör	felhívja	a	figyelmet	egy	különösen	fontos	feladatra:	Ne	csak	mi	kommunikáljuk	azt,	

hogy	 mi	 fog	 történni,	 hanem	 a	 gyermekektől,	 az	 érzeteikről	 és	 érzéseikről	 a	 kezdetektől	

visszajelzéseket	kell	várni	az	egyes	tevékenységek	során,	még	akkor	is,	ha	nem	tudnak	aktívan	

bekapcsolódni	 saját	 gondozásukba.	 Ez	 a	 kulcsa	 annak,	 hogy	 hosszú	 távon	 aktív	 részesei	

legyenek	 a	 rájuk	 irányuló	 segítségadásnak,	 felismerjék	 és	 közöljék	 az	 igényeiket,	 illetve	 a	

számukra	nem	elfogadható	viszonyulásokat.	

		

Összefoglalva:	

- A	 gondozási	 tevékenység	 alapvetően	 határozza	 meg	 a	 gyermek	 jelenlegi	 és	 jövőbeni	

hosszú	távú	állapotát,	jóllétét.	

- Mindig	 kommunikáljuk	 feléjük,	 hogy	 mi	 fog	 történni	 velük.	 Ez	 az	 első	 lépés	 a	

kompetenciaérzet	kialakításában.	(Tudom,	mi	fog	történni	velem.)	

- Éreztessük	 és	 tudatosítsuk	 bennük,	 mi	 a	 jó,	 és	 mi	 az,	 ami	 nem	 elfogadható	 az	 őket	

körülvevő	 segítőktől!	 (Vannak	 előzetes	 elvárásaim	 és	 igényeim	 meghatározott	 gondozási	

helyzetekre.)	
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- Várjuk	 el	 a	 folyamatos	 visszajelzést	 és	 a	 képességeikhez	 mért	 lehető	 legnagyobb	

segítséget	 és	 önállóságot	 saját	 gondozásuk	 kapcsán!	 (Kommunikálok	 magamról.	 Én	

cselekszem.)	

- Alakítsunk	 ki	 (vész)jelzéseket,	 tanítsuk	 meg,	 hogy	 kérhetnek	 segítséget.	 (Mondhatok	

nemet	is!)	

		

A	téma	az	iskolai	lét	mindennapjait	érinti,	olyan	területet	jár	körbe,	amely	bármelyik	pillanatban	

előkerülhet	a	gyermekekkel	való	foglalkozás	során.	A	szünetek,	a	napközis	és	osztályfőnöki	órák	

is	 teret	 adhatnak	 erre,	 de	 a	 kerettanterv	 is	 számtalan	 lehetőséget	 kínál	 a	 további	

feldolgozáshoz.	(lásd	MONDO	–	kerettantervi	kapcsolatok)	
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2.	„Ne	bántsanak!”	

Senki	nem	szégyeníthet,	nem	alázhat	meg.	

	

a.	Kártyák	mondatai	

b.	Jogi	háttér	

c.	Pedagógiai	útravaló	

	

a. Kártyák	mondatai	

1. Akkor	sem	alázhatnak	meg,	ha	rosszul	viselkedtem.	

2. A	segítőm	nem	zárhatja	magunkra	az	ajtót.	

3. Csak	 az	 érintheti	 meg	 a	 testemet,	 akinek	 megengedem.	 A	 fütyimet,	 a	 puncimat,	 a	

fenekemet,	a	mellemet,	a	számat	nem	érintheti	meg	olyan,	akinek	nem	engedem.	

4. 		Ha	valaki	úgy	ér	hozzám,	ahogyan	az	nem	jó	nekem,	akkor	egyértelműen	és	hangosan	

tiltakozom.	

5. Ha	bántanak,	segítségért	kiáltok.		Kiabálhatok	hangosan.		

6. Ha	nem	tudok	beszélni,	másképpen	csapok	zajt.	

7. Ha	 bántottak,	 odamegyek	 egy	 felnőtthöz.	 Ahhoz	 a	 felnőtthöz	 megyek,	 akiben	 a	

legjobban	megbízom.	Segítséget	kérek	a	felnőttől.	

8. Ha	megvertek,	azonnal	hívom	az	orvost.	Az	orvos	látleletet	vesz.			

9. Ha	bántottak,	 feljelentést	 teszek	a	rendőrségen.	A	 látlelet	és	a	 tanúk	bizonyítják,	hogy	

bántottak	engem.	

10. A	tettest	megbüntetik.	Én	nagyobb	biztonságban	leszek.	

		

b. Jogi	háttér	

A	szóbeli	és	a	fizikai	bántalmazás	nagyon	súlyos	megsértése	a	másik	embernek,	a	másik	emberi	

jogainak.	 A	 bántalmazás	 széles	 kategória:	 a	 szóbeli	 szidalmazástól	 egészen	 a	 súlyos	 fizikai	

bántalmazásig	terjedhet,	de	idetartozik	a	szexuális	abúzus	is.	Ma	már	nemzetközi	egyezmények	
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és	 jogszabályok	 sora	 tiltja	 a	 bántalmazást	 és	 rendelkezik	 arról,	 hogy	 az	 államnak	miként	 kell	

fellépnie	 ellene.	 A	 büntetőjogi	 szabályok	 is	 azt	 szolgálják,	 hogy	 a	 bántalmazó	 ne	 maradjon	

büntetlenül.	 Sőt,	 az	 egészségügyi	 törvény	 is	 előírja,	 hogy	 az	 orvosok	 és	 a	 betegek	 nem	

bánthatják	egymást.	

		

A	bántalmazás	tilalmát,	illetve	azt,	hogy	mit	jelent	a	bántás,	kicsi	gyerekkortól	tanuljuk	–	abból,	

ahogyan	a	felnőttek	reagálnak	a	cselekedeteinkre,	de	abból	is,	ahogyan	mások	velünk	bánnak.	

Ha	 valaki	 azt	 látja,	 hogy	 a	 kiabálás,	 akár	 a	 pofon	 olyan,	 amit	 nem	 követ	 büntetés	 vagy	

bocsánatkérés,	akkor	nem	tanulja	meg,	hogy	ezt	nem	szabad.	Aki	ezt	nem	sajátítja	el,	könnyen	

és	rendszeresen	áldozattá	válhat.	

		

A	 témakör	 kártyáinak	 célja,	 hogy	 segítsenek	 a	 gyerekeknek	 abban,	 hogy	 felismerjék	 a	

bántalmazást	és	a	bántalmazót,	és	megtanulják,	hogyan	védhetik	meg	magukat.	Sok	fogyatékos	

személy	 nem	 tanulta	 meg,	 hogy	 mások	 nem	 érhetnek	 hozzá	 akárhogyan,	 vagy	 hogy	 nem	

érinthetik	meg	bárhol	az	engedélye	nélkül.	Van,	aki	nem	tudja,	hogy	nem	verhetik	meg	azért,	

mert	valami	rosszat	tett.	

		

Ha	 bántalmazást	 tapasztalunk,	 akkor	 segítséget	 kell	 kérni:	 ilyen	 segítség	 lehet	 a	 tanár	 vagy	 a	

szülő,	 illetve	 súlyos	 bántalmazás	 esetén	 a	 rendőrség	 is.	 A	 fizikai	 bántalmazás	 esetén	 az	 egyik	

legfontosabb	 bizonyíték	 a	 látlelet.	 A	 látlelet	 egy	 olyan	 speciális	 orvosi	 dokumentum,	 amely	

rögzíti	az	érintett	sérüléseit.	Látlelet	felvételét	elrendelheti	a	rendőrség,	ha	valaki	bántalmazás	

miatt	 feljelentést	 tesz.	 Ilyenkor	 a	 látlelet	 kiadása	 ingyenes.	 Az	 orvos	 azonban	 a	 sérelmet	

elszenvedő	érintett	 vagy	hozzátartozója,	 gondnoka	kérésére	 is	 köteles	elkészíteni	 a	 látleletet,	

ebben	az	esetben	a	kiadás	díja	2016-ban	3.500	forint.	

		

c. Pedagógiai	útravaló	

A	„Ne	Bántsanak!”	téma	feldolgozása	komplex	folyamat,	amely	komoly	felkészülést	kíván	meg	a	

pedagógustól.	 Át	 kell	 gondolnia,	 majd	 definiálnia	 önmagának	 a	 bántás,	 bántalmazás,	

megszégyenítés	 és	 megalázás	 fogalmakat.	 Fel	 kell	 térképeznie	 a	 gyermekek	 eddigi	
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tapasztalatait,	élethelyzetét,	a	családok	értékrendjét	a	témában.	Végül	egységes	attitűdöt	kell	

formálnia	a	gyermekeket	körülvevőkkel.		Ugyanis	amíg	a	bántalmazást	és	erőszakos	viselkedést	

egyértelműen	 elutasítja	 minden	 közösség,	 addig	 a	 büntetésről,	 illetve	 a	 negatív	 viselkedés	

szükséges	 következményeiről	 mást-mást	 gondolhatnak	 családok	 és	 pedagógusok,	 gondozók,	

illetve	intézményi	közösségek.	

		

A	 kártyák	 egyértelműen	 elutasítandó	 cselekedeteket	 járnak	 körbe,	 sőt	 megoldási	 javaslatot	

vázolnak	 bántalmazás	 esetére,	 de	 ahhoz,	 hogy	 a	 konkrét	 szituációkkal	 megismertessük	 a	

gyermekeket,	előzetesen	fel	kell	vértezni	őket	a	helyzetek	feldolgozásához	szükséges	tudással.	

Tudással	 a	 saját	 igényeikről,	 a	 testi	 szükségleteikről,	 az	 elfogadható	 emberi	 érintkezésről,	 és	

arról,	hogy	minden	ember	viselkedése	hatással	van	ránk	és	következményekkel	jár.	

		

Az	első	mondat	különösen	fontos	mondanivalót	tartalmaz:	„Akkor	sem	bánthatnak,	ha	rosszul	

viselkedtem.”	

Az	 életkori	 és	 értelmi	 képességeknek	 megfelelően	 pontosan	 meg	 kell	 határozni	 a	 bántás	

fogalmát,	hiszen	az	a	cél,	hogy	a	fogyatékos	fiatal	a	jövőben	fel	tudja	ismerni	a	számára	káros,	

nem	elfogadható	viselkedést	a	másik	embertől.	Az	egyik	legnehezebb	feladat	a	témával	történő	

munka	során	megértetni	a	gyermekkel,	hogy	cselekedeteinek	lehet	olyan,	számára	negatívnak	

megélt	 következménye,	 ami	 még	 nem	 a	 vele	 foglalkozó	 rosszindulatának	 eredménye	 (pl.	

elköltötte	a	zsebpénzét	tegnap,	így	ma	nem	engedik	el	fagylaltot	venni;	orvosi	kezelések;	stb.).	

Azonban	 fel	 kell	 ismernie	 azt	 a	 helyzetet	 is,	 melyben	 az	 ő	 jogait	 sértő,	 negatív	 attitűdű	

személlyel	 kerül	 interakcióba	 (pl.	 zsebpénztől	 való	 indokolatlan	megfosztás,	 durva	 közeledés,	

fájdalomokozás	a	gondozási	tevékenység	során).	

		

A	 téma	 iskolai	 feldolgozása	 felkínálja	 a	 lehetőséget,	 hogy	 újra	 reflektálhassanak	 az	 év	 elején	

kialakított	 szabályrendszerre,	 mely	 a	 gyermekek	 közreműködésével	 jött	 létre	 azért,	 hogy	

mindenki	számára	kiszámítható	és	biztonságos	legyen	az	iskolai	élet.	Ebben	az	esetben	tudnak	

saját	 eddigi	 viselkedésükre	 reagálni,	 felidézhetik	 a	 negatívnak	 megélt	 helyzeteket	 és	
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beszélhetnek	 arról,	 hogy	 vajon	 ezek	 a	 helyzetek	 értük	 vagy	 valakinek	 a	 rosszindulata	 miatt	

alakultak	ki.	

		

Az	előbbi,	közös	szabályrendszerhez	kötött,	de	a	gyermek	által	mégis	negatívnak	is	megélhető	

helyzetek	 jellemzője,	 hogy	 a	 következményeik	 időben	 nem	 válnak	 le	 a	 cselekményről,	 a	

lehetőségekhez	 mérten	 követik	 azt.	 Ezzel	 a	 következetességgel	 elérhető,	 hogy	 a	 gyermek	 ki	

tudja	 számítani	 tetteinek	 súlyát,	 hosszú	 távon	 pedig	 igényelje	 azt,	 hogy	 a	 felnőtt	 jelezze,	

értelmezze	számára	cselekedeteinek	következményeit,	illetve	a	helyes	viselkedésmintát	értesse	

meg,	mutassa	be,	gyakorolják	közösen.	

		

	A	 gyermeket	 képessé	 kell	 tenni	 annak	 felismerésére,	 hogy	 a	 vele	 foglalkozó	 ember	 mikor	

cselekszik	 felindulásból,	 haraggal	 és	megszégyenítő	 szándékkal.	 	 Ez	 hosszú	 tanulási	 folyamat,	

melyet	 már	 az	 iskolába	 lépéskor	 el	 kell	 indítani,	 és	 az	 életkor	 előre	 haladtával	 mélyíteni,	

bővíteni	 szükséges,	és	minél	 több	helyzetben	ki	 is	kell	próbálni.	Erre	 is	 számtalan	 lehetőséget	

nyújthat	a	kerettanterv.	(lásd	MONDO	–	kerettantervi	kapcsolatok)	

	

3.	„Miért	ne	helyezzenek	gondnokság	alá?”	

		

a.	Kártyák	mondatai	

b.	Jogi	háttér	

c.	Pedagógiai	útravaló	

	

a. Kártyák	mondatai	

1. Ha	gondnokom	van,	ő	dönti	el,	hol	és	kivel	éljek.	

2. Ha	gondnokom	van,	intézetbe	vihet.	

3. Ha	gondnokom	van,	ő	dönt	arról,	hogy	megházasodhatok-e.	

4. Ha	gondnokom	van,	ő	dönt	arról,	hogy	megszülethet-e	a	gyermekem.	

5. Ha	gondnokom	van,	ő	dönt	arról,	hogy	mit	dolgozhatok.	
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6. Lehet	 támogatóm	 is.	 	 A	 támogatóm	 nem	 dönt	 helyettem.	 A	 támogatóm	 tanácsot	 ad	

nekem.	

7. Ha	támogatóm	van,	én	tartozom	felelősséggel	a	döntéseimért.	

8. Jogom	 van	 a	 támogatómhoz,	 mindegy,	 milyen	 fogyatékosságom	 van.	 (Ágyban	 fekvő	

fogyatékos	gyerek:	„Nekem	is	lehet	támogatóm.”)	

9. Ha	gondnokság	alá	akarnak	helyezni,	ügyvédet	fogadhatok.	

10. Az	ügyvédnek	az	a	kötelessége,	hogy	képviseljen	engem	a	bíróság	előtt.	Ha	az	ügyvéd	

nem	képvisel	jól,	akkor	másik	ügyvédet	keresek.	(Ügyvédet	akarok!)	

11. Ügyvédet	az	interneten	keresek	magamnak.	

	

b. Jogi	háttér	

A	 fogyatékos	 emberekre	 gyakran	 úgy	 tekintünk,	 mint	 akik	 védelemre	 szorulnak,	 mert	 nem	

képesek	a	világban	eligazodni,	döntéseket	hozni.	A	jogalkotó	is	hasonló	megfontolásokból	hozta	

létre	 a	 gondnokságot.	 A	 gondnokság	 célja,	 hogy	 a	 fogyatékos	 embereket	 megóvja	 a	 rossz	

döntésektől,	 az	 őket	 kihasználni	 akaróktól.	 Ugyanakkor	 a	 tapasztalat	 azt	 mutatja,	 hogy	 a	

gondnokság	 sokszor	 éppen	 a	 fogyatékos	 emberek	 kirekesztésének	 eszközévé	 válik.	 2009-es	

adatok	 szerint	 körülbelül	 50.000	 ember	 állt	 gondnokság	 alatt.	 A	 gondnokságot	 a	 polgári	

törvénykönyv	 szabályozza,	 míg	 a	 támogatott	 döntéshozatal	 szabályait	 a	 támogatott	

döntéshozatalról	szóló	törvény	fekteti	le.	

	

A	fogyatékos	emberek	egy	része	úgynevezett	gondnokság	alatt	áll,	tehát	nem	dönthet	önállóan	

a	saját	életét	érintő	kérdésekben.	A	témakör	kártyáinak	célja,	hogy	beszélgessünk	arról,	miért	

fontos	 a	 döntéseket	 megtapasztalni,	 miért	 fontos,	 hogy	 döntéshelyzetbe	 kerüljön	 az	 ember.	

Azok	az	emberek,	akiknek	egész	életükben	csak	korlátozott	lehetőségük	volt	döntéseket	hozni,	

nem	tudják	megtanulni	ezt.	Sokszor	nem	eleve	képtelenek	a	döntésre,	csak	nem	tanulták	meg	

úgy,	ahogy	az	ép	gyerekek	az	óvodában,	iskolában	elsajátítanak	alapvető	készségeket.	

		

A	gondnokság	azt	jelenti,	hogy	a	fogyatékos	ember	nem	dönthet	önállóan	fontos	kérdésekben.	

Kétféle	gondokság	létezik:	a	teljesen	korlátozó	gondnokság	a	döntési	jogot	teljes	mértékben	egy	
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másik	 ember,	 a	 gondnok	 kezébe	 adja.	 Ilyenkor	 a	 gondnokság	 alatt	 álló	 fogyatékos	 ember	

helyett	 a	 gondnoka	 dönthet	 arról,	 hogy	mire	 költi	 a	 pénzét,	 helyette	 igényelhet	 segélyt	 vagy	

szolgáltatást,	 eldöntheti,	 hogy	 hol	 éljen.	 Ebben	 az	 esetben	 a	 fogyatékos	 ember	 csak	 nagyon	

apró	 dolgokban	 dönthet	 önállóan	 érvényesen,	 például	 hogy	 mit	 vásárol	 a	 közértben.	 A	

gondnokság	 másik	 fajtája	 a	 részlegesen	 korlátozó	 gondnokság,	 amikor	 egy	 döntés	

érvényességéhez,	az	aláíráshoz	a	gondnok	és	a	fogyatékos	ember	nyilatkozatára	is	szükség	van.	

A	 részleges	 gondnokság	 kiterjedhet	 csak	 bizonyos	 területekre,	 például	 az	 ingatlannal	 való	

rendelkezésre	vagy	egészségügyi	döntésekre.	Mindkét	gondnokság	esetén	a	gondnok	feladata	

az	érintett	tájékoztatása.	A	törvény	azt	írja	elő,	hogy	a	gondnoknak	úgy	kell	cselekednie,	hogy	az	

megfeleljen	az	érintett	véleményének,	és	az	ő	érdekeit	védje.	

		

A	 gondnokság	 akkor	 válik	 kérdéssé,	 amikor	 a	 18.	 életévét	 betölti	 az	 ember.	 A	 gondnokság	

gondnokság	alá	helyezési	 eljárással	 jön	 létre.	A	 gondnokság	alá	helyezésről	 a	bíróság	dönt.	A	

bírósági	 pert	 kérheti	 az	 érintett	 közeli	 hozzátartozója	 vagy	 a	 gyámhatóság	 is.	 Előfordul,	 hogy	

amikor	a	gyerek	elmúlt	18	éves,	akkor	a	gyámhatóság	 javasolja	a	gondnokság	alá	helyezést	a	

szülőnek,	mert	így	könnyebben	hozzáférhetnek	a	szociális	juttatásokhoz.	A	perben	szakértőnek	

kell	állást	foglalnia	arról,	hogy	az	érintett	belátási	képessége	megvan-e,	és	hogy	mire	terjed	ki.	A	

perben	 azt	 is	 vizsgálni	 kell,	 hogy	 az	 érintett	 környezete	 mennyire	 támogató:	 ha	 a	 személyi	

körülmények	megfelelőek,	vannak	családtagok	és	barátok,	akik	támogatják	az	érintettet,	akkor	

ez	a	gondnokság	alá	helyezést	megakadályozhatja.		

		

A	 gondnok	 sokszor	 a	 fogyatékos	 ember	 szülője,	 de	 haláluk	 esetén,	 vagy	 ha	 nem	 ápolnak	

kapcsolatot	 a	 fogyatékos	 emberrel,	 akkor	 más	 is	 lehet.	 Gondnok	 lehet	 az	 érintett	 barátja,	

családtagja	 is.	 Sokszor	 a	 fogyatékos	 embereknek	 nincsenek	 ilyen	 szociális	 kapcsolatai,	 akkor	

hivatásos	 gondnokot	 rendelnek	 ki.	 A	 hivatásos	 gondnok	 egyszerre	 több	 tíz	 embernek	 a	

gondnoka	is	lehet.	Ez	pedig	nem	alkalmas	egy	bizalmon	alapuló	kapcsolat	fenntartására,	amit	az	

érintett	véleménye	és	érdekei	irányítanak.	
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A	 gondnokságnak	 ma	 már	 van	 alternatívája,	 amely	 úgy	 teszi	 lehetővé	 a	 fogyatékos	 ember	

segítését,	 hogy	 nem	 vonja	 el	 a	 jogait,	 ez	 a	 támogatott	 döntéshozatal.	 A	 támogatott	

döntéshozatal	olyan	intézmény,	amely	úgy	támogatja	a	fogyatékos	embert,	hogy	a	döntés	jogát	

nem	 vonja	 el	 tőle.	 A	 hazai	 törvények	 csak	 akkor	 teszik	 ezt	 lehetővé,	 ha	 az	 érintett	 belátási	

képessége	 csak	 kismértékben	 csökkent.	 A	 gyámhatóság	 kérheti	 szakértő	 vagy	 a	 családsegítő	

szolgálat	véleményét	erről.	

A	 támogatott	 döntéshozatalról	 nem	 bíróság,	 hanem	 a	 gyámhatóság	 hoz	 döntést.	 Ilyenkor	

támogató	segíti	a	fogyatékos	embert.	Összesen	két	támogatója	lehet	egy	embernek.	Támogató	

lehet	egy	barát	vagy	családtag	 is,	de	vannak	olyan	támogatók,	akiket	a	gyámhivatal	hivatalból	

rendel	ki.	A	gyámhatóság	dönt	a	támogató	kirendeléséről,	miután	meghallgatta	személyesen	a	

támogatót	 és	 a	 támogatott	 személyt,	 a	 fogyatékos	 embert	 is.	 Támogatót	 ki	 lehet	 rendelni	

általánosan,	de	akár	csak	bizonyos	ügytípusokra	is.	

A	 támogató	 jelen	 van	 azoknál	 a	 közigazgatási	 vagy	 más	 eljárásoknál,	 amelyek	 érintik	 a	

fogyatékos	 személyt.	 Az	 ő	 feladata,	 hogy	 segítséget	 nyújtson	 az	 érintettnek	 a	 döntések	

meghozatalában	 és	 jelen	 lehet	 akkor,	 amikor	 döntést	 kell	 hozni,	 vagy	 nyilatkozni	 kell.	 A	

támogató	a	kirendeléséről	szóló	gyámhatósági	határozattal,	vagy	a	gyámhatóság	által	számára	e	

célra	 kiadott	 tanúsítvánnyal	 igazolja,	 hogy	 a	 támogatott	 személy	 vonatkozásában	 támogatói	

feladatokat	lát	el.	

A	támogató	nem	dönthet	a	fogyatékos	személy	helyett,	de	kötelezettsége	a	támogatott	személy	

kérésére	jelen	lenni	az	eljárásoknál,	a	döntéshez	útmutatást,	segítséget	adni.	A	támogatónak	be	

kell	számolnia	a	tevékenységéről,	ha	azt	a	gyámhatóság	vagy	a	támogatott	kéri.	

		

Ügyvédet	 lehet	megbízni	 annak	érdekében,	 hogy	 a	 fogyatékos	embert	 képviselje	 az	 eljárások	

során.	 Ügyvédet	 legegyszerűbben	 civil	 szervezeteken	 (mint	 például	 a	 „Társaság	 a	

Szabadságjogokért”)	 vagy	 ismerősökön	 keresztül,	 vagy	 esetleg	 az	 interneten	 keresve	 lehet	

találni.	 Az	 ügyvéddel	 személyes	 találkozás	 után	 megbízási	 szerződést	 kell	 kötni	 a	 feladatok	

elvégzésére.	Ennek	lehet	díja.	

	

c. Pedagógiai	útravaló	
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Az	 első	 két	 témával	 szemben	 a	 gondokság	 problémaköre	 nem	 érinti	 közvetlenül	 az	 iskolák	

mindennapjait,	 bár	 az	 egyéni	 élettörténetek,	 a	 lassúbb	 fejlődés	 és	 nyújtott	 képzés	

eredményeképpen	 vannak	olyan	 fogyatékos	 tanulók,	 akik	 elérik	 a	 nagykorúságot	 az	 általános	

iskolai	tanulmányok	befejezése	előtt.	

		

Míg	 a	 fogyatékos	 gyermekek	 gondozására,	 bántalmazásuk	 elkerülésére	 mindenki	 számára	

egységesen	 betartandó	 elvárásokat	 lehet	megfogalmazni,	 a	 gondnokságról	 való	 gondolkodás,	

annak	 mérlegelése	 óriási	 felelősség,	 amely	 előzetes	 tájékozódást	 igényel	 a	 pedagógusok	

részéről.	Ez	az	első	olyan	téma	a	MONDO-ban,	amely	nem	vihető	be	egy	osztályterembe,	illetve	

egy	 teljes	 osztályközösség	 elé,	 ugyanis	 középpontjában	 az	 egyes	 gyermek	 áll,	 sajátos	

élethelyzetével,	lehetőségeivel,	képességeivel.	

		

Ahhoz,	 hogy	 a	 tanulókat	 a	 gondnokság	 (illetve	 a	 támogatott	 döntéshozatal)	 témával	

megismertessük,	 nemcsak	 szülői	 beleegyezést	 kell	 kérni,	 hanem	 szoros	 és	 folyamatos	

együttműködés	szükséges.	Ugyanis	a	szülők	lesznek	azok,	akik	eldöntik,	milyen	élet	felé	indítják	

el	gyermeküket.	Ők	tudják,	milyen	lehetőségek	állnak	rendelkezésükre.	

		

De	 vajon	 tudják	 a	 szülők,	milyen	 lehetőségek	 állnak	 rendelkezésükre?	 Nem	mindig,	 hiszen	 a	

legtöbb	esetben	a	fogyatékos	személyek	18.	életévében	azonnal	a	gondnokság	intézménye	felé	

fordulnak,	 mint	 egyetlen	 lehetőség	 felé,	 melynek	 köszönhetően	 biztonságban	 tudhatják	 a	

gyermeküket	 és	 a	 család	 helyzetét.	 (Ebben	 nyújthat	 segítséget	 többek	 között	 az	 úgynevezett	

TASZ-szülői	 is,	 mely	 során	 a	 hozzátartozók	 információt	 kaphatnak	 további	 lehetőségeikről	

emberi	jogi	szakértőktől.	További	információ:	mondo.tasz.hu)	

		

A	pedagógus	feladata	mégis	óriási	ebben	a	témában	is,	hiszen	bármit	is	hoz	a	gyermek	számára	

a	 jövő,	 fel	 kell	 készíteni	 őt	 a	 felelősségteljes	 döntések	meghozatalára.	Már	 a	 nevelés-oktatás	

korai	 szakaszától	 a	 reális	 énkép	 formálásán,	 a	 környezet	 lehetőségeinek	 valós	 felmérésén	 túl	

facilitálni	 kell	 az	 önálló	 döntéseket,	 az	 életüket	 érintő	 saját	 választások	 meghozatalát.	 A	

gyermekekkel	foglalkozó	szakemberek	és	a	szülők	is	néha	hajlamosak	azt	hinni,	hogy	az	jó,	amit	
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ők	szánnak	az	érintettnek,	s	nem	gondolnak	bele,	hogy	ha	nem	alakítanak	ki	döntéshelyzeteket,	

a	 fiatal	előbb-utóbb	passzívan	és	apatikusan	áll	a	vele	 történő	eseményekhez.	Minden	ember	

csak	önálló	–	néha	hibás	–	döntésekkel	érezheti	azt,	hogy	kompetens	a	saját	életében.	(Akár	egy	

egyszerű	étkezési	szituációban	történő	ételkiválasztásról,	vagy	akár	egy	későbbi	életszakaszban	

a	 párválasztásról	 van	 szó.)	 Bármilyen	 fogyatékosság,	 képességstruktúra	 esetén	 kardinális	

feladat	 annak	 felismertetése	 a	 gyermekkel,	 hogy	 dönthet,	 és	 döntéseinek	 következményei	

vannak.	

		

Az	 adott	 téma	 konkrét	 tantárgyi	 kapcsolódásait	 külön	 táblázat	 tartalmazza,	 de	 a	

döntéshelyzeteknek	 jelen	 kell	 lenniük,	 és	 teret	 kell	 kapniuk	 szinte	 az	 összes	 kommunikációs	

szituációban,	sőt	a	mindennapokban	is	ezen	konkrét	esetek	által	tud	kialakulni	a	döntésre	való	

igény	(azonnali	visszacsatolás).	
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4.	„Az	intézetben	is	megvédhetem	magam”	

	

a.	Kártyák	mondatai	

b.	Jogi	háttér	

c.	Pedagógiai	útravaló	

		

a. Kártyák	mondatai	

1. Az	intézetben	megismerhetem	a	szabályokat,	a	házirendet.	

2. Az	intézetben	megtarthatom	a	cuccaimat.	

3. Az	intézet	rossz	nekem,	ha	nem	tudnak	látogatni	a	rokonaim.	

4. Az	intézetből	kimehetek	sétálni.	

5. Az	intézetből	telefonálhatok.	Az	intézetben	internetezhetek.	

6. Az	intézetben	is	lehetek	szerelmes.	Az	intézetben	nem	tilthatják	meg,	hogy	a	párommal	

legyek.	

7. Tudni	 akarom,	 hogy	 milyen	 gyógyszereket	 szedek.	 Az	 intézetben	 kérhetek	 olyan	

gyógyszert,	amitől	nem	leszek	fáradt.		

8. Ha	nincs	gondnokom,	én	dönthetem	el,	hogy	az	intézetben	élek-e.		

9. Az	intézetben	nem	alázhatnak	meg.	Akkor	sem,	ha	nem	tartom	be	a	szabályokat.		

10. Az	 intézeti	 dolgozók	 megvédenek.	 Ha	 bántanak	 vagy	 erőszakosak	 velem,	 akkor	

segítséget	kérek.		

11. Ha	 bántottak,	 akkor	 az	 intézeten	 kívül	 is	 kérhetek	 segítséget.	 Fordulhatok	 az	 állami	

hivatalokhoz	és	a	civil	szervezetekhez.	Kereshetek	ügyvédet.		

12. Ha	 bántottak,	 akkor	 kereshetek	 újságírót.	 Az	 újságíró	 megírja,	 hogy	 mi	 történt.	 Ez	

segíthet	abban,	hogy	segítséget	kapjak.			

13. Kiírhatom	a	Facebookra,	hogy	bántottak.	Kérhetek	így	is	segítséget.	

	

b. Jogi	háttér	
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A	fogyatékos	emberek	gyakran	élnek	intézetben,	akár	azért,	mert	a	családjuk	nem	tud	vagy	nem	

akar	 róluk	 gondoskodni,	 akár	 azért,	mert	meghalnak	 a	 családtagjaik.	Magyarországon	 23.000	

fogyatékos	 ember	 él	 valamilyen	 lakhatási	 szolgáltatásban,	 amelynek	 nagy	 része	 intézményes,	

nagy	 létszámú	 elhelyezés.	 A	 kitagolás,	 vagyis	 az	 intézeteket	 közösségi	 lakhatással	 felváltó	

folyamat	 megkezdődött,	 de	 még	 évtizedekig	 élnek	 majd	 fogyatékos	 emberek	 nagy	 létszámú	

intézetekben.	

		

A	lakhatási	szolgáltatások	két	csoportra	bonthatók:	intézményi	és	közösségi	szolgáltatásokra.	A	

már	 említett	 Fogyatékos	 személyek	 jogairól	 szóló	 ENSZ-egyezmény	egyértelműen	 a	 közösségi	

lakhatást	 írja	 elő	 az	 egyezményt	 elfogadó	 államoknak,	 így	Magyarországnak	 is.	 Nem	 könnyű	

pontosan	 meghatározni,	 hogy	 mitől	 lesz	 egy	 lakhatási	 szolgáltatás	 intézményes.	 Sokan	 a	

létszámot	 önmagában	meghatározónak	 tekintik:	 egy	 bizonyos	 létszám,	 általában	 30	 fő,	 felett	

már	 nem	 lehet	 úgy	 megszervezni	 a	 szolgáltatást,	 hogy	 az	 ne	 legyen	 intézményes.	 Az	

intézményes	azt	jelenti,	hogy	szigorú	menetrend	irányítja	a	lakók	életét	a	személyes	igényeik	és	

szükségleteik	 helyett.	 Az	 intézeti	 világban	 élő	 fogyatékos	 emberek	 szélsőségesen	

kiszolgáltatottak	 a	 jogsérelem	 sok	 formájának.	 Ennek	 két	 oka	 van:	 az	 elzártság	 és	 az	

összezártság.	Nem	az	intézetben	dolgozó	emberek,	hanem	az	intézeti	világ	az,	amely	kitermeli	

az	erőszakot.	

Talán	 a	 legpontosabb	 az	 a	megfogalmazás,	 hogy	 a	 közösségi	 szolgáltatás	 az,	 ami	 a	 leginkább	

hasonlít	 arra,	 ahogy	 az	 átlagember	 él.	 A	 legszűkebb	 családtagjaival,	 de	 legalábbis	 kevés	

emberrel	 él	 egy	 háztartásban.	 A	 háztartás	 működtetéséből	 mindenki	 kiveszi	 a	 részét.	 Nincs	

ébresztő	és	takarodó,	mások	által	meghatározott	és	mindenkire	kötelező	érvényű	napirend.	A	

Társaság	a	Szabadságjogokért	nevű	szervezet	egyik	ügyfele	írt	szépen	arról,	hogy	mit	jelent	neki	

intézetben	élni,	az	“Életem	odakint	van”	címen	(olvasható	ataszjelenti.blog.hu	oldalon).	

		

A	Fogyatékos	Személyek	Esélyegyenlőségéért	Közhasznú	Nonprofit	Kft.	2016-ban	publikálta	azt	

a	 kutatását1,	 amelyben	 különböző	 fogyatékos	 emberek	 életminőségét	 hasonlította	 össze	 a	

szerint,	hogy	milyen	típusú	lakhatással	rendelkeznek.	Ez	a	kutatás	értelmi	fogyatékos	emberek	
                                                
1	Letölthető:	http://fszk.hu/kiadvany/fogyatekossaggal-elo-emberek-eletminosege-es-ellatasi-koltsegei-kulonbozo-
lakhatasi-formakban/	
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esetében	azt	találta,	hogy	az	érintettek	beszámolója	szerint	a	lakóotthonokban	volt	a	legjobb	az	

életminőségük.	

		

Mivel	sok	fogyatékos	ember	él	élete	során	intézetben,	ezért	a	gyerekeknek	meg	kell	tanulniuk,	

hogy	milyen	következményekkel	 járhat,	ha	 intézetbe	kerülnek,	 illetve	milyen	 jogaik	vannak	az	

intézetben.	A	témakör	kártyáinak	célja,	hogy	megmutassa,	hogy	az	intézetben	milyen	jogokkal	

rendelkezik	egy	lakó,	és	hova	fordulhat	jogorvoslatért	és	segítségért,	ha	jogait	megsértették.	

		

A	szociális	törvény	rendezi	a	különböző	lakhatási	formákban	élő	fogyatékos	emberek	jogait.	Az	

ellátottnak	joga	van	szociális	helyzetére,	egészségi	és	mentális	állapotára	tekintettel	a	szociális	

intézmény	által	biztosított	teljes	körű	ellátásra,	valamint	egyéni	szükségletei,	speciális	helyzete	

vagy	 állapota	 alapján	 az	 egyéni	 ellátás,	 szolgáltatás	 igénybevételére.	 Nem	 lehet	 a	 lakókat	

hátrányosan	 megkülönböztetni.	 A	 lakónak	 joga	 van	 megismerni	 az	 intézmény	 működésével,	

gazdálkodásával	kapcsolatos	legfontosabb	adatokat,	például	a	szakmai	tervet.	

	

Az	 intézetnek	 úgy	 kell	 végeznie	 a	 szolgáltatást,	 hogy	 figyelemmel	 legyen	 az	 ellátást	 igénybe	

vevőket	 megillető	 alkotmányos	 jogok	 maradéktalan	 és	 teljes	 körű	 tiszteletben	 tartására.	

Különösen	az	ellátottak	élethez	és	emberi	méltósághoz	való	jogára,	például	nem	lehet	a	lakókat	

megalázni.	 Továbbá	 az	 intézetnek	 biztosítania	 kell	 a	 lakók	 testi	 épséghez,	 illetve	 testi	 és	 lelki	

egészséghez	 való	 jogát.	 Tehát	 az	 intézetnek	meg	 kell	 védenie	 a	 lakókat	 az	 erőszaktól,	 illetve	

egészségügyi	ellátást	is	biztosítania	kell.	A	személyes	gondoskodást	nyújtó	szociális	ellátásokról	

szóló	kormányrendelet	ehhez	még	hozzáteszi,	hogy	az	állampolgári	 jogok	érvényesüléséről	az	

intézet	 vezetőjének	 kell	 gondoskodnia,	 idetartozik	 például	 az,	 hogy	 a	 lakó	 a	 választójogát	

gyakorolni	 tudja.	 Ezek	mellett	 a	 lakó	 személyes	 adatait	 is	 védenie	 kell	 az	 intézetnek,	 például	

meg	kell	akadályoznia,	hogy	illetéktelen	személy	megtudja	a	lakó	egészségügyi	adatait.	

	

Azt	 is	 a	 szociális	 törvény	 írja	 elő,	 hogy	 az	 intézet	 nem	 korlátozhatja	 a	 lakókat	 a	 személyes	

tulajdonukban	lévő,	illetve	mindennapi	használati	tárgyak	használatában,	kivéve	a	házirendben	

meghatározott	 azon	 tárgyak	 körét,	 amelyek	 veszélyt	 jelenthetnek	 az	 intézményben	 élők	 testi	
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épségére.	 Az	 intézet	 vezetőjének	 gondoskodnia	 kell	 az	 ellátást	 igénybe	 vevők	 intézménybe	

bevitt	 vagyontárgyainak,	 személyes	 tárgyainak	és	értékeinek	megfelelő	és	–	 szükség	esetén	–	

biztonságos	elhelyezéséről.	

A	lakónak	joga	van	az	intézményen	belüli	és	intézményen	kívüli	szabad	mozgásra,	figyelemmel	a	

saját	és	 társai	nyugalmára,	biztonságára.	Az	 intézet	házirendje	meghatározza	az	 intézményből	

történő	távozás	és	visszatérés	rendjét.	

A	 szociális	 törvény	 szerint	 a	 lakónak	 joga	 van	 családi	 kapcsolatainak	 fenntartására:	 fogadhat	

rokonokat	 vagy	 barátokat.	 Ennek	 rendjéről	 a	 házirend	 rendelkezik.	 A	 fogyatékos	 emberek	

esetében	 külön	 rendelkezik	 a	 szociális	 törvény	 arról,	 hogy	 joguk	 van	 a	 teljes	 körű	

akadálymentességre,	 ideértve	 az	 információk,	 például	 a	 házirend,	 számukra	 érthető	 módon	

való	 közlését	 is.	 Továbbá	 a	 fogyatékos	 embereknek	 az	 intézetben	 joguk	 van	 ahhoz,	 hogy	 az	

életvitelükkel	 kapcsolatos	 döntéseiket	 tiszteletben	 tartsák.	 A	 fogyatékos	 lakóknak	 joguk	 van	

mindahhoz,	 ami	 a	 társadalmi	 integrációjukat	 elősegíti,	 ideértve	 a	 kapcsolattartást	 és	

mindenféle	szolgáltatások	igénybevételét.	

	

Fontos,	 hogy	 amikor	 egy	 gondnok	 nem	 látja	 el	 a	 teendőit,	 vagy	 nem	 az	 érintett	 érdekét	

szolgálja,	akkor	az	intézet	vezetőnek	kötelessége	új	gondnok	kirendelését	kérni.	

A	 lakónak	 joga	 van	 panaszt	 tenni,	 ha	 jogait	 megsértik:	 az	 intézetvezetőnél,	 az	 ellátottjogi	

képviselőnél	és	akármelyik	állami	szervnél.	Így	fordulhat	az	Egyenlő	Bánásmód	Hatósághoz	vagy	

az	 ombudsmanhoz	 is.	 Az	 intézményvezető	 tizenöt	 napon	 belül	 köteles	 a	 panasztevőt	 írásban	

értesíteni	 a	 panasz	 kivizsgálásának	 eredményéről.	 Amennyiben	 az	 intézményvezető	

határidőben	nem	intézkedik,	vagy	a	panasztevő	nem	ért	egyet	az	 intézkedéssel,	az	 intézkedés	

kézhezvételétől	 számított	 nyolc	 napon	 belül	 a	 fenntartóhoz	 fordulhat	 jogorvoslattal.	 A	 lakó	

ezen	kívül	még	 fordulhat	az	érdekképviseleti	 fórumhoz	 is,	amelyet	minden	tartós	bentlakásos	

intézményben	meg	kell	választani	a	szociális	törvény	szerint.	

		

c. Pedagógiai	útravaló	

A	 kerettantervek	 kevesebb	 kapcsolódási	 lehetőséget	 kínálnak,	 ha	 az	 intézeti	 életre	 való	

felkészítést	 kívánja	 célul	 kitűzni	 a	 szakember.	 Elsősorban	 az	 erkölcstan,	 történelem	 és	 az	
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osztályfőnöki	 órák	 adnak	 lehetőséget	 a	 téma	 érintésére,	 leginkább	 a	 7.	 illetve	 8.	 osztályosok	

számára.	(lásd	MONDO	–	kerettantervi	kapcsolatok)	

		

A	 pedagógusnak	 tájékozottnak	 kell	 lennie	 tanítványai,	 illetve	 családjaik	 jelenlegi	 és	 jövőbeni	

helyzetéről,	 arról,	 ki	 esetében	 merülhet	 fel,	 hogy	 felnőtt	 korában	 nem	 feltétlenül	 tudnak	 a	

hozzátartozók	gondoskodó	szárnyai	alatt	maradni	a	fizikai,	lelki,	anyagi	korlátok	miatt.	(De	kiről	

tudható	előre,	mit	hoz	a	jövő	az	ő	és	családja	számára?)	

		

Az	általános	iskolás	évek	alatt	a	szülők	többsége	nem	is	tudja	(és	talán	nem	akarja)	elképzelni,	

hogy	a	jövőben	egyszer	megöregszik,	elfárad,	segítség	nélkül	vagy	esetleg	betegség	folytán	nem	

tud	gondoskodni	fogyatékos	gyermekéről.	

		

	Ugyanakkor	a	gyermekekkel	foglalkozó	szakember	egyik	fő	céljának	kell	lennie	a	gyermekek	egy	

másik	 (nem	 családi,	 illetve	 a	 védő-óvó	 iskolai)	 közösségre	 való	 felkészítése.	 Méghozzá	 olyan	

közösségre	 való	 felkészítés,	 ahol	 tanítványainak	 ki	 kell	 állniuk	 magukért,	 és	 egyedül	 kell	

megvédeni	 magukat.	 Talán	 olyan	 közösségre	 is,	 melynek	 működése,	 szabályai,	 tagjai	

korlátozzák	majd	a	fiatalt	jogai	érvényesítésében.	

A	 fogyatékos	személyek	esetében	gyakran	 jellemző,	hogy	a	 róluk	gondoskodók	sokkal	később	

vagy	 egyáltalán	 nem	 tudják	 elengedni	 a	 fiatalok	 kezét:	 néha	még	 azt	 is	megteszik	 helyettük,	

amit	 ők	maguk	 is	 képesek	 lennének	 önállóan	 véghezvinni.	 Ez	 talán	 az	 egyik	 legveszélyesebb	

hozzáállás	a	fogyatékos	gyermekek	nevelése	során.	A	téma	rávilágít	arra,	hogy	mennyire	fontos	

az	 önállóságra,	 önérvényesítésre	 nevelés,	 illetve	 a	 saját	 igények,	 elvárások	 kialakítása,	

felismerése.	

		

A	10.	ponttól	a	segítségkérés	formáit,	lehetőségeit	fogalmazzák	meg	a	kártyák	a	lokálistól	(helyi	

dolgozók)	 az	 országosan	 elérhető	 fórumokig.	 Arról,	 hogy	 milyen	 szervezetekhez	 fordulhat	

segítségért	 a	 fogyatékos	 személy,	 elsősorban	 a	 pedagógusoknak	 és	 a	 szülőknek	 kell	

naprakésznek	 lenniük,	hogy	a	 gyermekek	megkapják	a	 szükséges	 információkat.	 Fontos,	hogy	
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minden	 iskolának	 és	 szülői	 közösségnek	 legyen	 olyan	 kapcsolatrendszere,	mellyel	 folyamatos	

védőhálót	alakíthat	ki	a	gyermekek	köré.	

		

A	 mindennapokban	 pedig	 az	 egyik	 legfontosabb	 feladat	 a	 segítségkérés	 képességének	

fejlesztése	 a	 gyermekekben.	 Például	 a	 TASZ	 -	 Csillagház	 közös	munka	 egyik	 hozadéka	 annak	

felismerése,	 hogy	 minden	 gyermeknél	 szükséges	 (a	 beszédképtelen,	 halmozottan	 fogyatékos	

gyermekek	 esetében	 is)	 az	 egyénre	 szabott,	 kifejező	 és	 a	 laikusok	 számára	 is	 érthető	

vészjelzések	kialakítása	és	hosszú	távú	rögzítése.	
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5.	„Élhetek	a	közösségben”	

Jogom	 van	 eldönteni,	 hogy	 hol	 és	 kivel	 éljek.	 Jogom	 van	 a	 munkához	 és	 a	 szabad	

közlekedéshez	is.		Az	államnak	segítenie	kell	abban,	hogy	úgy	élhessek,	mint	bárki	más.	

		

a.	Kártyák	mondatai	

b.	Jogi	háttér	

c.	Pedagógiai	útravaló	

	

a. Kártyák	mondatai	

1. Az	államnak	kötelessége,	hogy	segítsen	nekem	munkát	találni	és	dolgozni.	

2. Ha	nem	találok	munkát,	pénzt	kapok	az	államtól.	

3. Ha	 jobb	munkát	 akarok,	mint	 amit	 adnának,	 akkor	 utánanézek,	 hol	 találok	megfelelő	

képzést	magamnak.	Ingyenes	képzéseket	is	kereshetek.	

4. Ha	nem	tudok	lakást	szerezni	magamnak,	akkor	jogom	van	hozzá,	hogy	az	állam	a	saját	

városomban	adjon	lakást.	

5. Ha	segítségre	van	 szükségem	a	közlekedésben,	az	államnak	 segítenie	kell	 abban,	hogy	

eljussak	az	egyik	helyről	a	másikra.	

6. A	jogaimról	az	interneten	találok	információt.	

7. Ha	az	állam	nem	biztosítja	ezeket	nekem,	akkor	ügyvédet	fogadhatok.	Ha	megnyerem	a	

pert,	akkor	a	bíróság	kötelezheti	az	államot	arra,	hogy	biztosítsa	számomra,	amihez	jogom	van.	

		

b. Jogi	háttér	

(A	következő	részben	megismételjük	a	4.	témakörnél	írtakat,	mert	azok	fontosak	e	témánál	is.	

Mivel	a	MONDO	témakörei	önállóan	is	alkalmasak	a	feldolgozásra,	ezért	tartjuk	szükségesnek	az	

ismétlést.)	
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A	fogyatékos	emberek	gyakran	élnek	intézetben,	akár	azért,	mert	a	családjuk	nem	tud	vagy	akar	

róluk	 gondoskodni,	 akár	 azért,	 mert	 meghalnak	 a	 családtagjaik.	 Magyarországon	 23.000	

fogyatékos	 ember	 él	 valamilyen	 lakhatási	 szolgáltatásban,	 amelynek	 nagy	 része	 intézményes,	

nagy	 létszámú	 elhelyezés.	 A	 kitagolás,	 vagyis	 az	 intézeteket	 közösségi	 lakhatással	 felváltó	

folyamat,	 megkezdődött,	 de	 még	 évtizedekig	 élnek	 majd	 fogyatékos	 emberek	 nagylétszámú	

intézetekben.	

	

A	lakhatási	szolgáltatások	két	csoportra	bonthatók:	intézményi	és	közösségi	szolgáltatásokra.	A	

már	 említett	 Fogyatékos	 személyek	 jogairól	 szóló	 ENSZ-egyezmény	egyértelműen	 a	 közösségi	

lakhatást	 írja	 elő	 az	 egyezményt	 elfogadó	 államoknak,	 így	Magyarországnak	 is.	 Nem	 könnyű	

pontosan	 meghatározni,	 hogy	 mitől	 lesz	 egy	 lakhatási	 szolgáltatás	 intézményes.	 Sokan	 a	

létszámot	 önmagában	meghatározónak	 tekintik:	 egy	 bizonyos	 létszám,	 általában	 30	 fő,	 felett	

már	 nem	 lehet	 úgy	 megszervezni	 a	 szolgáltatást,	 hogy	 az	 ne	 legyen	 intézményes.	 Az	

intézményes	azt	jelenti,	hogy	szigorú	menetrend	irányítja	a	lakók	életét	a	személyes	igényeik	és	

szükségleteik	 helyett.	 Az	 intézeti	 világban	 élő	 fogyatékos	 emberek	 szélsőségesen	

kiszolgáltatottak	 a	 jogsérelem	 sok	 formájának.	 Ennek	 két	 oka	 van:	 az	 elzártság	 és	 az	

összezártság.	Nem	az	intézetben	dolgozó	emberek,	hanem	az	intézeti	világ	az,	amely	kitermeli	

az	erőszakot.	

Talán	 a	 legpontosabb	 az	 a	megfogalmazás,	 hogy	 a	 közösségi	 szolgáltatás	 az,	 ami	 a	 leginkább	

hasonlít	 arra,	 ahogy	 az	 átlagember	 él.	 A	 legszűkebb	 családtagjaival,	 de	 legalábbis	 kevés	

emberrel	 él	 egy	 háztartásban.	 A	 háztartás	 működtetéséből	 mindenki	 kiveszi	 a	 részét.	 Nincs	

ébresztő	és	takarodó,	mások	által	meghatározott	és	mindenkire	kötelező	érvényű	napirend.	A	

Társaság	a	Szabadságjogokért	nevű	szervezet	egyik	ügyfele	írt	szépen	arról,	hogy	mit	jelent	neki	

intézetben	élni,	az	“Életem	odakint	van”	címen	(olvasható	ataszjelenti.blog.hu	oldalon).	

	

A	Fogyatékos	Személyek	Esélyegyenlőségéért	Közhasznú	Nonprofit	Kft.	2016-ban	publikálta	azt	

a	 kutatását2,	 amelyben	 különböző	 fogyatékos	 emberek	 életminőségét	 hasonlította	 össze	 a	

szerint,	hogy	milyen	típusú	lakhatással	rendelkeznek.	Ez	a	kutatás	értelmi	fogyatékos	emberek	
                                                
2	Letölthető:	http://fszk.hu/kiadvany/fogyatekossaggal-elo-emberek-eletminosege-es-ellatasi-koltsegei-kulonbozo-
lakhatasi-formakban/	
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esetében	azt	találta,	hogy	az	érintettek	beszámolója	szerint	a	lakóotthonokban	volt	a	legjobb	az	

életminőségük.	

	

A	lakóotthonban	lakókat	is	megilletik	mindazok	a	jogok,	amelyeket	a	szociális	törvény	előír	és	a	

4.	 rész	 kapcsán	 leírtunk.	 A	 személyes	 gondoskodást	 nyújtó	 szociális	 ellátásokról	 szóló	

kormányrendelet	 ehhez	 még	 hozzáteszi,	 hogy	 a	 lakóotthonban	 lakók	 joga,	 hogy	 önállóan	

meghatározzák	 a	 házirendben	 az	 életvitelükkel	 kapcsolatos	 együttélési	 szabályokat.	 A	

kormányrendelet	 a	 lakó	 kötelességévé	 teszi	 azt,	 hogy	 személyes	 képességeihez	mérten	 részt	

vegyen	a	lakóotthon	működtetésében.		

	

A	 fogyatékos	 emberek	 közösségben,	 tehát	 átlagemberként	 való	 élését	 az	 államnak	 többféle	

módon	 is	 támogatnia	 kell.	 A	 szociális	 törvény	 a	 fogyatékos	 személyek	 lakókörnyezetben	 való	

ellátása	 érdekében	 előírja	 a	 támogató	 szolgáltatást.	 Ez	 mindazoknak	 a	 szolgáltatásoknak	 az	

összessége,	ami	ahhoz	(lenne)	szükséges,	hogy	a	fogyatékos	ember	a	saját	otthonában	tudjon	

élni,	 de	 ne	 maradjon	 ellátatlanul.	 Az	 egyik	 legfontosabb	 ilyen	 szolgáltatás	 a	 szállítás,	 amely	

lehetővé	 teszi,	 hogy	 a	 fogyatékos	 gyermek	 például	 iskolába	 járjon.	 Idetartozik	 még	 a	

tanácsadás,	ügyintézés	annak	érdekében,	hogy	az	érintett	megfelelő	egészségügyi	és	 szociális	

ellátásokhoz	jusson.	A	támogató	szolgáltatás	úgynevezett	szociális	alapszolgáltatás,	amelynek	a	

térítési	 díja	 nem	 haladhatja	meg	 felnőtt	 esetében	 az	 érintett	 jövedelmének	 30	%-át,	 kiskorú	

esetében	a	20	%-ot.	

	

A	 fogyatékos	személynek	 is	 joga	van	dolgozni,	az	államnak	kötelessége	az	Alaptörvény	szerint	

törekedni	arra,	hogy	mindenki	számára	munkát	teremtsen.	A	fogyatékosügyi	törvény	szerint	a	

fogyatékos	 embereket	 lehetőség	 szerint	 integrált,	 tehát	 nem	 elkülönített	 munkahelyen	 kell	

foglalkoztatni.	 Ha	 így	 nem	 biztosítható	 a	 foglalkoztatásuk,	 akkor	 az	 érintettek	 úgynevezett	

védett	foglalkoztatásra	jogosultak.		

		

c. Pedagógiai	útravaló	
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„Élhetek	a	közösségben”:	munka,	közlekedés,	lakhatás.	 	Az	ötödik	téma	nemcsak	a	fogyatékos	

fiatalok,	de	a	szülők	és	hozzátartozók	figyelmét	is	felhívja	arra,	hogy	miben	kérhetnek	segítséget	

az	államtól,	illetve	a	helyi	önkormányzattól	ahhoz,	hogy	a	többséghez	hasonlóan	szervezhessék	

mindennapjaikat.	A	gyógypedagógiai	intézményeknek,	illetve	az	ott	dolgozó	szakembereknek	is	

ismerniük	 kell	 a	 fogyatékos	 tanulók	 további	 lehetőségeit,	 az	 országos	 és	 helyi	 viszonylatokat,	

munkahelyi	és	szociális	feltételeket,	hiszen	az	állampolgári	ismeretek	átadása,	a	pályaorientáció	

támogatása,	a	munka	világára	való	felkészítés	alapvető	célként	deklarálódik	a	kerettantervben,	

és	általában	a	helyi	tantervekben	is.	

	

Az	intézmények	felelőssége,	hogy	az	elballagó	tanulókat	képességeik	és	sérülésspecifikumainak	

megfelelő	irányba	indítsák	útjukra	a	továbbtanulás	és	a	munka	világába	úgy,	hogy	tanulmányaik	

végére	a	gyermekek	is	megértsék	érintettségük	és	a	pályaválasztás	összefüggését.	

Halmozottan	fogyatékos	tanulók	esetében	is	célul	kell	kitűzni:	

-	 az	érdeklődési	területek	megtalálását,	az	önismeret	fejlődését	

-	 a	korlátok	leküzdésére	való	törekvést	

-	 a	pályairányultság	kialakítását.	

	

A	 világhálón	 sok	 információ	 található	 arról,	 hogy	 hol,	 milyen	 fórumon	 lehet	 tájékoztatást	 és	

segítséget	kérni	a	lakhatás	és	közlekedés	tekintetében.	Az	informatika	tantárgy	keretei	között	a	

pedagógus	 nagy	 segítséget	 nyújthat	 tanulói	 számára	 a	 hatékony	 információszerzés	

gyakoroltatásával.	

	

A	 téma	 átgondolására	 és	 feldolgozására	 leginkább	 a	 nyolcadikos	 történelem,	 társadalmi	 és	

állampolgári	ismeretek,	a	technika,	életvitel	és	gyakorlat	és	az	osztályfőnöki	órák	adnak	keretet,	

viszonylag	alacsony	óraszámban.	(lásd	MONDO	–	kerettantervi	kapcsolatok)	
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6.	„Ismerkedhetek,	barátkozhatok”	

Nekem	is	lehetnek	barátaim.	

		

a.	Kártyák	mondatai	

b.	Jogi	háttér	

c.	Pedagógiai	útravaló	

	

a. Kártyák	mondatai	

1. Senki	nem	tilthatja	meg,	hogy	barátkozzak.	

2. Ha	sok	barátom	van,	nagyobb	biztonságban	vagyok.	

3. Egy	igazi	barát	nem	veszi	el	az	értékeimet	és	a	pénzemet.	

4. Egy	igazi	barát	nem	nevet	ki.	

5. Egy	igazi	barátra	akkor	is	számíthatok,	ha	én	bajba	kerültem.	

6. Egy	igazi	barát	soha	nem	üt	meg.	Ha	mégis	megüt,	akkor	már	nem	a	barátom	többé.	

7. Ha	egy	barátom	bánt,	segítséget	kérek	a	legközelebbi	embertől.	

8. Kérhetek	segítséget	a	rendőrségtől	is.	

		

b. Jogi	háttér	

Ennek	a	témakörnek	az	a	célja,	hogy	tudatosítsa	az	érintettben	azt,	hogy	neki	is	ugyanolyan	joga	

van	 társas	 kapcsolatokra,	mint	másoknak.	Az	emberi	 jogok	közül	 az	emberi	méltósághoz	való	

jog	 és	 az	 ahhoz	 nagyon	 szorosan	 kapcsolódó	 magánélet	 tiszteletben	 tartásához	 való	 jog	

alapozzák	meg	minden	ember	esetében	azt,	hogy	kialakíthat	barátságokat,	kapcsolatokat.	Ezek	

a	 kapcsolatok	minden	ember	életében	nagyon	 fontos	 szerepet	 töltenek	be,	 függetlenül	 attól,	

hogy	 ki	mennyire	 szociális.	 Ez	 látszólag	magától	 értetődőnek	 tűnik	minden	 fogyatékos	ember	

esetében.	Két	okból	 fontos	mégis	ezt	a	témakört	önállóan	 is	tárgyalni.	Egyrészt	tapasztalható,	

hogy	 akár	 felnőtt	 fogyatékos	 emberek	 esetében	 is	 előfordulnak	 korlátozások	 a	 segítők,	 a	

rokonok	 részéről	 a	 tekintetben,	 hogy	 kivel	 tartja	 a	 kapcsolatot	 az	 érintett.	 A	másik	 ok	 pedig,	
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hogy	a	fogyatékos	embereket	bántalmazó	személyek	legtöbbször	barátnak	adják	ki	magukat,	és	

visszaélnek	 ezzel.	 Kihasználják	 azt,	 hogy	 az	 érintett	 személynek	 kevés	 kapcsolata	 van,	 és	 sok	

áldozatot	vállal	egy-egy	barátság	 fenntartásáért.	Ezért	 fontos	az	érintettnek	megtanulni,	hogy	

joga	 van	 barátkozni,	 illetve,	 hogy	 az	 igazi	 barátság	 mit	 jelent.	 Fizikai	 bántalmazás	 vagy	

kizsákmányolás	 esetére	 pedig	 a	 kártyák	 megtanítják,	 hogy	 rendőrséghez	 lehet	 fordulni.	 Itt	

összekapcsolódik	ez	a	témakör	a	2.	témakörrel.	

		

c. Pedagógiai	útravaló	

A	fogyatékos	gyermekek	az	iskolába	kerüléskor	az	őket	gondozó,	nevelő	felnőttek	figyelmét	és	

társaságát	 keresik	 gyakrabban,	 kortárs	 kapcsolataik	 kialakítása	 és	 fenntartása	 facilitációra,	

segítségre	szorul.	

A	 tanórák,	 a	 tanórán	 kívüli	 és	 szabadidős	 tevékenységek	 megfelelő	 színterei	 lehetnek	 a	

gyermekek	 egymásra	 figyelésének	 és	 együttműködésének;	 csoportmunkával,	 projektekkel,	

kooperatív	 technikák	 alkalmazásával	 vihetők	 közel	 egymáshoz.	 Ha	 a	 szakemberek	 megfelelő	

időt	 és	 teret	 kínálnak	 fel	 erre,	 a	 közös	 élmények,	 a	 sorsközösség	 kortárs	 kapcsolatok,	

barátságok	kialakulását	eredményezhetik.	

		

Azonban	 arra	 is	 meg	 kell	 teremteni	 a	 lehetőséget,	 hogy	 a	 kialakuló	 kapcsolatokra	

reflektálhasson	a	gyermek,	hogy	a	későbbiekben	is	tudja	azt,	mire	számíthat	a	valódi	barátoktól,	

illetve	ki	a	barátja.	A	meglévő	kapcsolatokra	történő	figyelem,	a	barátságról	való	gondolkodás,	

annak	tudatos	megfogalmazása,	hogy	mit	kell	elvárnunk	a	kortársainktól	és	segítőinktől,	olyan	

útravaló,	mely	nélkül	nem	engedhető	el	egy	gyermek	sem	az	általános	iskolából.	Ezzel	a	tudatos	

figyelemmel	meg	tudja	ítélni	a	későbbiekben	is	a	környezetében	élőket.	

A	kerettanterv	ebben	a	témában	is	számtalan	közvetlen	és	közvetett	lehetőséget	rejt	magában.	

(lásd	MONDO	–	kerettantervi	kapcsolatok)	

Ahhoz,	 hogy	 a	 fogyatékos	 gyermekek	 személyiségének	 részévé	 váljon	 a	 könnyebb	

kapcsolatteremtés,	 a	 barátkozás	 a	 szélesebb	 környezetének	 szereplőivel,	 a	 szegregált	

intézmények	pedagógusainak	arra	is	kell	lehetőségeket	keresniük,	hogy	a	gyermekek	az	iskolán	
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kívül,	 ép	 kortársaikkal	 gyakorolhassák	 az	 interakciót.	 A	 szociális	 integrációt,	 egymás	

megismerését	 és	 elfogadását	 nagyban	 segíti	 a	 közös	 programokon	 való	 részvétel.	 Erre	

nagyszerű	 példa	 a	 TASZ	 és	 a	 CuLTR	 Csodálatos	 Zoli	 robot	 című	 előadása,	 amelynek	 alapja	 a	

MONDO,	és	amely	egyaránt	szól	fogyatékos	és	ép	gyerekeknek;	egy	nagy,	közös,	interaktív	játék	

a	tíz	éven	felüli	korosztálynak.	
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7.	„Lehet	párom	és	saját	családom”	

Jogom	van	hozzá,	hogy	szerelmes	legyek.	Lehetek	kettesben	a	párommal.	A	segítőmnek	és	az	

államnak	segítenie	kell	abban,	hogy	családot	tudjak	alapítani.	

		

a.	Kártyák	mondatai	

b.	Jogi	háttér	

c.	Pedagógiai	útravaló	

	

a. Kártyák	mondatai	

1. Jogom	van	hozzá,	hogy	együtt	legyek	a	párommal.	

2. Akkor	is	jogom	van	a	párt	választani,	ha	egy	fiút/egy	lányt	szeretek.	

3. Senki	nem	tilthatja	meg,	hogy	szexeljek	vagy	kielégítsem	magam.	

4. Ha	elmúltam	18	éves,	megházasodhatok	és	lehet	gyerekem.	

5. Nekem	 kell	 döntést	 hoznom	 arról,	 hogy	 használok-e	 fogamzásgátlót.	 Erre	 senki	 sem	

kényszeríthet.	

6. Fogyatékosságom	nem	akadálya	annak,	hogy	jó	szülővé	váljak.	

7. Felelősséggel	tartozom	azért,	hogy	születik-e	gyerekem.	

8. Senki	 nem	 veheti	 el	 tőlem	 a	 gyerekemet	 azért,	 mert	 fogyatékos,	 vagy	 mert	 szegény	

vagyok.	

9. Kérhetek	segítséget	abban,	hogy	jó	szülő	legyek.	

10. Ha	elvették	a	gyerekemet,	ügyvédet	fogadok,	és	visszaszerzem.	

		

b. Jogi	háttér	

A	 kártyák	 célja,	 hogy	 megismertesse	 a	 fogyatékos	 embereket	 azzal,	 hogy	 a	 párválasztás	 és	

családalapítás	terén	milyen	jogaik	vannak.	Az	ENSZ-egyezmény	arra	kötelezi	a	részes	államokat,	

hogy	 tegyenek	 aktívan	 azért,	 hogy	 a	 fogyatékos	 személyeket	 ne	 érje	 hátrányos	

megkülönböztetés	 a	 házasság,	 a	 család,	 a	 szülői	 szerep	 és	 a	 rokoni	 kapcsolatok	 területén.	 A	
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fogyatékos	 embereknek	 éppen	olyan	 joguk	 van	 az	 egyenlő	 bánásmódhoz,	mint	mindenkinek,	

akkor	 is,	 ha	 azonos	 nemű	 párt	 választanak.	 A	 fogyatékos	 embereknek	 az	 Alaptörvényben	 is	

foglalt	 magánélet	 tiszteletben	 tartásához	 való	 jogából	 következik,	 hogy	másokhoz	 hasonlóan	

élhetnek	szexuális	életet,	ebben	nem	korlátozhatók.		

Az	 ENSZ-egyezmény	 azt	 is	 előírja	 a	 részes	 államok,	 így	 Magyarország	 számára,	 hogy	

biztosítaniuk	 kell	 a	 fogyatékos	 emberek	 szabad	 és	 felelősségteljes	 döntését	 a	

gyermekvállalásról:	a	 számukról,	 illetve	a	korkülönbségről.	Ebbe	a	körbe	 tartozik	az	 is,	hogy	a	

fogyatékos	 emberek	 kapjanak	 információt	 e	 jogaikról,	 a	 családtervezésről,	 és	 kapjanak	

eszközöket	 e	 jogok	 gyakorlásához.	 Mindezek	 alapján	 biztosítani	 kell	 a	 szexuális	 edukációt,	 a	

felvilágosítást	 a	 fogyatékos	 gyerekeknek	 is,	 valamint	 fontos,	 hogy	 megismerhetőek	 és	

elérhetőek	legyenek	számukra	is	a	fogamzásgátló	módszerek.	

A	 fogamzásgátlásról	 és	 annak	 módjáról	 a	 fogyatékos	 embernek	 joga	 van	 döntést	 hozni.	 Ha	

gondnokság	alatt	van	az	érintett,	akkor	a	döntési	jogot	a	következők	szerint	lehet	gyakorolni.		

Ha	a	részleges	gondokság	esetén	kiterjed	az	egészségügyi	döntésekre,	akkor	főszabály	szerint	az	

érintett	és	a	gondnok	együttes	beleegyezése	szükséges.	Tehát	a	fogamzásgátlás	módjáról	vagy	

a	terhességmegszakításról	szóló	döntéshez	is.	Ha	az	érintett	teljes	gondnokság	alatt	van	akkor	

ezekről	is	a	gondnoka	dönt	a	törvény	betűje	szerint.	Fontos,	hogy	de	ilyenkor	is	minden	esetben	

figyelembe	kell	vennie	az	érintett	véleményét,	őt	is	tájékoztatni	kell,	és	csak	olyan	döntést	lehet	

meghozni,	ami	az	ő	érdekét	szolgálja.	

Kiemelendő	művi	meddővé	tétel	 speciális	 szabályozása.	Az	ENSZ-egyezmény	kifejezetten	 tiltja	

az	érintettek	fogyatékosság	miatti	sterilizációját.	A	14	év	feletti	kiskorú	kérheti	orvosi	indokból	a	

művi	 meddővé	 tételét.	 Ennek	 érvényességéhez	 kell	 az,	 hogy	 a	 törvényes	 képviselője	 és	 a	

gyámhatóság	 is	 hozzájáruljon.	 A	 bármely	 ügycsoportban	 részleges	 gondnokság	 alatt	 álló	

személy	 egészségügyi	 indokból	 is	 kérheti	 ezt	 a	műtétet,	 de	 kérheti	 akkor	 is,	 ha	 40.	 életévét	

betöltötte	vagy	 legalább	3	vérszerinti	 gyereke	van.	A	 részleges	gondnokság	alatt	 álló	 személy	

nyilatkozata	érvényességéhez	kell	a	 törvényes	képviselő,	a	gondnok	nyilatkozata	 is.	Azt	aki	14	

év	 alatt	 vagy	 teljes	 gondnokság	 alatt	 áll	 csak	 jogerős	 bírósági	 döntés	 alapján	 lehet	 művi	

meddővé	tételi	eljárás	alá	vetni.		
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Az	 egyezmény	 azt	 is	 megtiltja,	 hogy	 pusztán	 fogyatékosság	 miatt	 elszakítsanak	 gyermeket	 a	

szüleitől,	sőt	előírja,	hogy	a	részes	államoknak	segíteniük	kell	azt,	hogy	a	 fogyatékos	emberek	

gyermekei	saját	családban	nevelkedjenek.	A	Gyermekjogi	ENSZ-egyezmény	pedig	azt	tiltja,	hogy	

szegénység	miatt	vegyen	el	az	állam	gyermekeket	a	szüleitől.	Gyermeket	a	szüleitől	elválasztani	

csak	 akkor	 lehet,	 ha	 az	 a	 gyermek	 érdekét	 szolgálja,	 és	 olyan	 eljárásban,	 ahol	 van	 lehetőség	

fellebbezni.	

A	 személyes	 gondoskodást	 nyújtó	 szociális	 ellátásokról	 szóló	 kormányrendelet	 szerint	 a	

lakóotthon	 a	 házirendben	 szabályozott	 esetekben	 –	 a	 lakóotthonra	 engedélyezett	

férőhelyszámon	felül	–	elhelyezést	biztosíthat	az	ellátást	igénybe	vevő	kiskorú	gyermekének.	A	

támogatott	 lakhatás	 –	 az	 engedélyezett	 férőhelyszámon	 felül	 –	 biztosíthatja	 az	 ellátást	

igénybevevőről	 gondoskodó	 szülő,	 egyéb	hozzátartozó,	 illetve	az	ellátást	 igénybevevő	kiskorú	

gyermekének	elhelyezését.	

		

c. Pedagógiai	útravaló	

Bár	 csak	 a	 7-8.	 osztályos	 erkölcstanban	 nyílik	 lehetőség	 a	 családi	 életre	 nevelést	 központba	

állítani,	a	témához	kapcsolódó	ismereteket	az	ember	már	a	legkorábbi	életszakaszában	elkezdi	

magáévá	tenni.		Az	addigi	tapasztalatokat	pedig	az	iskola	igyekszik	összegyűjteni,	differenciálni,	

megfogalmazni.	 A	 családról	 való	 gondolkodás,	 a	 családtagok	 szerepei,	 a	 család	 mint	 egység	

minden	 osztályban,	 számos	 tantárgyban	 visszatérő	 téma.	 (lásd	 MONDO	 –	 kerettantervi	

kapcsolatok)	

A	szexuális	nevelés	is	minden	életkorban	feladatokat	állít	a	felnőttek	(szülők,	pedagógusok)	elé,	

átível	 a	 teljes	 általános	 iskolai	 oktatáson.	 Elkezdődik	 a	 saját	 test,	 annak	 funkciónak	

megismerésével,	majd	hosszú	és	komplex	utat	kell	bejárnia	ahhoz,	hogy	a	fogyatékos	személy	is	

(jog)tudatos	és	párkapcsolatában,	családi	életében	önálló,	felelős	emberré	váljon.	E	pedagógiai	

folyamat	során	–	melynek	egy	jó	része	nem	feltétlenül	tudatos	mintaadás	a	családtagok	részéről	

–	 a	 gyermek	 nemcsak	 információval	 gazdagodik,	 hanem	 formálódik	 attitűdje,	 és	 különböző	

tevékenységek	 cselekvő	 részeseként	 próbálgatja	 szerepeit.	 Így	 a	 nevelésnek	 is	 több	 területet	

kell	bejárni:	



 
 

39 

- széleskörű	 tudás-	 és	 készségátadás	 (örömszerzés	 önmaga	 és	 mások	 számára,	

fogamzásgátlás,	gyermeknevelés,	családi	élet	stb.)		

- viszonyulásformálás	 (felelősségtudat,	bizalom,	önálló	döntés	kialakítása,	nyitottság,	

és	különbözőségek	elfogadásának	erősítése,	stb.)	

- aktív	cselekvés	facilitálása.	

A	 további	 gondolkodáshoz	 nagy	 segítséget	 nyújtanak	 Dr.	 Szilágyi	 	 Vilmos,	 	 szakpszichológus	

munkái	 (pl.	 Szilágyi	 V.	 (2006):	 Szexuálpedagógia.	 Szexuális	 egészségnevelés.	 	 Athenaeum,	

Budapest.).	

A	fogamzásgátlás	és	gyerekvállalás	mindig	az	egyén	és	családjának	élethelyzete,	értékrendje,	a	

képességek	és	 lehetőségek	dinamikája	által	határolt	 terület,	melyben	a	pedagógusnak	aktívan	

kell	együttműködnie	minden	érintettel,	az	egyén	önrendelkezési	 jogának	 figyelembevételével.	

Olyan	környezetet	kell	teremteni	mindenki	számára,	melyben	tudása	és	képességei	birtokában	

önmaga	tud	mérlegelni,	felelős	döntéseket	hozni	és	szükség	esetén	segítséget	kérni.	

Habár	a	téma	mélyebb	feldolgozása	az	Erkölcstan	tantárgy	deklarált	célja,	mégis	a	Párkapcsolat	

és	szerelem	témakörére	mindösszesen	11	órát	különít	el	a	kerettanterv	a	két	utolsó	általános	

iskolai	évfolyamban.	Ebben	a	néhány	órában	kellene	feldolgozni	a	„Vonzódás”,	az	„Együttjárás”,	

a	„Házasság,	család	és	otthonteremtés”	és	a	„Visszaélés	a	nemiséggel”	altémákat.		Ez	a	keret	a	

gyermekek	addigi	ismereteit,	érdeklődését	segíti	összegyűjteni,	szintetizálni,	de	a	reális,	egyéni	

jövőképek,	a	párkapcsolathoz	és	családalapításhoz	szükséges	ismeretek,	jogok,	kötelességek	és	

képességek	kialakítására	további	 lehetőségeket	kell	keresniük	az	elkötelezett	kollégáknak	és	a	

felelős	szülőknek.	
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8.	„Intézhetem	az	ügyeimet”	

Kórházban,	 iskolában,	 munkában,	 rendőrségen,	 hivatalban,	 szociális	 intézetben,	 bíróságon	

lehet	olyan	ügy,	amit	el	kell	intéznem.	

		

a.	Kártyák	mondatai	

b.	Jogi	háttér	

c.	Pedagógiai	útravaló	

	

a. Kártyák	mondatai	

1. Minden	fontos	iratról	másolatot	kérek.	(Kérem,	hogy	másolják	le	nekem!)	

2. Csak	akkor	írok	alá	egy	papírt,	ha	minden	szavát	értem.	

3. Ha	nem	értem,	megkérem	az	ügyintézőt	vagy	az	ügyvédemet,	hogy	magyarázza	meg.	Ez	

a	kötelességük.	

4. Minden	ügyintézés	és	eljárás	során	jelen	lehet	a	támogatóm	vagy	az	ügyvédem.	

5. Ha	 valamire	 nem	 tudok	 azonnal	 válaszolni,	 kérem,	 hogy	 adjanak	 időt.	 Átgondolom	 a	

dolgot.	

6. Magyarországon	sok	ügyet	el	lehet	intézni	az	interneten.	Ez	sok	eljárást	könnyebbé	tesz	

számomra.	

7. Ha	 nem	 helyeztek	 gondnokság	 alá,	 akkor	 bármilyen	 bírósági	 eljárást	 elindíthatok	 és	

felfogadhatok	ügyvédet.	

8. Ha	gondnokság	alá	helyeztek,	akkor	is	fogadhatok	ügyvédet	azért,	hogy	megszüntessék	

a	gondnokságot.	

		

b. Jogi	háttér	

A	fogyatékos	emberek	egyik	gyakori	nehézsége,	hogy	fogyatékosságuk	miatt	nem	engedik	saját	

ügyeiket	elintézni.	A	tapasztalatok	azt	mutatják,	hogy	ez	sokszor	annak	ellenére	történik,	hogy	

az	érintett	nincs	gondnokság	alatt.	 Sőt,	előfordul,	hogy	a	 fogyatékos	 személy	hivatalos	ügyeit	
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csak	úgy	tudja	elintézni,	ha	gondnokság	alá	kerül,	mert	az	ő	döntését,	eljárását	nem	fogadják	el.	

Ezek	 a	 hivatalos	 ügyintézések	 fontos	 részét	 képezik	 az	 önálló	 életvitelnek.	 Mind	 az	 ENSZ-

egyezmény	 szelleméből,	 mind	 a	 fogyatékosügyi	 törvény	 céljából	 következik,	 hogy	 ezek	 a	

jogosítványok	megilletik	az	érintettet.	

		

A	 kártyákon	 szereplő	 állítások	 a	 hivatalos	 ügyintézés	 során	 felmerülő	 kérdésekre	 hívják	 fel	 a	

figyelmet.	Az	ENSZ-egyezmény	előírja	a	részes	államoknak,	hogy	szolgáltatásaikat	úgy	alakítsák	

ki,	 hogy	 azok	 hozzáférhetőek	 legyenek	 a	 fogyatékos	 emberek	 számára.	 A	 fogyatékosügyi	

törvény	 ezt	 akadálymentességként,	 illetve	 az	 egyenlő	 esélyű	 hozzáférés	 követelményeként	

fogalmazza	meg.	Ezekből	következik,	hogy	a	fogyatékos	embereknek	olyan	módon	kell	például	

tájékoztatást	adni,	hogy	az	érthető	legyen.	A	kártyák	emellett	arra	is	felhívják	a	figyelmet,	hogy	

az	érintett	kérhet	segítséget	az	eljárás	során,	akár	az	értelmezésben,	akár	abban,	hogy	ügyvéd	

képviselje.	 A	 támogatott	 döntéshozatalról	 szóló	 törvény	 szerint	 a	 támogató	 jelen	 lehet	

mindenféle	 eljárás	 során,	 illetve	 akkor	 is,	 ha	 az	 érintett	 jognyilatkozatot	 tesz,	 például	 az	

önkormányzatnál.	Ezen	felül	a	támogatónak	az	is	feladata,	hogy	az	eljárás	során	egyeztessen	az	

érintettel,	erre	nekik	lehetőséget	kell	adni.		

		

c. Pedagógiai	útravaló	

A	 kerettanterv	 történelem,	 társadalmi	 és	 állampolgári	 ismeretek	 tantárgy	 7-8.	 osztályos	

tanulóknak	 szóló	 10	 órás	 Társadalmi	 szabályok	 tematikai	 egységén	 belül	 nyílik	 közvetlenül	

lehetőség	a	„Hivatalos	ügyeink”	témáról	tanulni.	(lásd	MONDO	–	kerettantervi	kapcsolatok)	

	

Ez	 a	 kevés	 direkt	 alkalom	 természetesen	 nem	 elégséges	 ahhoz,	 hogy	 a	 fiatalok	 felkészülten	

kerüljenek	ki	az	iskolából.	

Az	 értelmileg	 is	 érintett	 gyermekek	 esetében	 az	 ügyintézési	 minták	 elsajátításához	 rengeteg	

életszerű	 gyakorlat	 szükséges	 intézményen	 belül,	 otthon	 (a	 szülő	 együttműködésével),	 illetve	

intézményen	kívül.	A	Csillagház	pedagógusai	például	a	felsős	tanulókat	a	napközis,	illetve	egyéni	

órákon,	továbbá	a	kirándulások	alkalmával	tudják	életszerű,	„éles”	helyzetekben	megismertetni	

az	 ügyintézés	 fortélyaival.	 A	 beszédképtelen	 gyermekek	 esetében	 a	 speciális	 kommunikációs	
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táblákkal,	 illetve	 az	 ügyintézéshez	 szükséges	 konzervmondatokkal	 bíró	 kommunikátorokkal	

lehet	segíteni	a	folyamatot.	

	

A	minél	több	külső	helyszínen	történő	gyakorlás	nemcsak	a	tanulókat	készíti	fel;	a	tapasztalatok	

szerint	 a	 hivatalok,	 illetve	 az	 ügyintézők	 számára	 is	 nagy	 nehézséget	 jelent	 a	 fogyatékos	

emberekkel	való	kommunikáció.	
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9.	„Dönthetek	a	kórházban”	

Jogom	 van	 hozzá,	 hogy	 döntést	 hozzak	 az	 egészségügyi	 ellátásomról.	 Ha	 gondnokom	 van,	

akkor	is	tájékoztatni	kell	engem	az	ellátásról.	Csak	olyan	ellátást	kaphatok,	ami	jó	nekem.	

		

a.	Kártyák	mondatai	

b.	Jogi	háttér	

c.	Pedagógiai	útravaló	

	

a. Kártyák	mondatai	

1. Jogom	 van	 tudni,	 hogy	 mi	 a	 bajom,	 milyen	 ellátást	 kaphatok	 és	 mi	 fog	 történni.	 Az	

orvosnak	érthetően	kell	beszélnie	velem.	

2. Az	orvos	kérheti	közvetítő	szakember	segítségét	tájékoztatásom	során.	

3. Ha	valamit	nem	értek,	kérdezhetek.	Az	orvosnak	válaszolnia	kell.	

4. Amikor	kórházban	vagyok,	jöhetnek	hozzám	látogatók.	

5. Csak	olyan	kezelést	végezhetnek	rajtam,	amibe	beleegyeztem.	Kérhetek	másik	kezelést	

vagy	gyógyszert.	

6. Ha	gondnokom	van,	akkor	az	ő	beleegyezése	is	szükséges	az	orvosi	kezeléshez.	

7. Jogom	 van	 a	 véleményemet	 elmondani	 a	 kezelés	 előtt.	 Az	 orvosnak	 kötelessége	

figyelembe	vennie	a	véleményem.	

8. A	kezelés	után	egy	papírra	 leírják,	mi	 történt	 velem	a	 kórházban.	Minden	 rólam	szóló	

papírról	másolatot	kérek.	

9. Ha	kórházban	aludtam,	a	zárójelentést	is	meg	kell	kapnom.	

10. Az	orvosok,	a	nővérek	nem	alázhatnak	meg.	Tisztelettel	kell	beszélniük	velem.	

11. A	ruhámat	csak	akkor	kell	levennem,	ha	a	vizsgálathoz	vagy	kezeléshez	szükséges.	

12. Ha	nem	engedik,	hogy	én	döntsek,	vagy	ha	bántanak,	panaszt	teszek.	

13. Panaszt	 tehetek	 a	 kórház	 vezetőjénél	 vagy	 a	 betegjogi	 képviselőnél.	 Ügyvédet	 is	

fogadhatok.	

	

b. Jogi	háttér	
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A	fogyatékos	személyeknek	is	joguk	van	az	egészségügyi	ellátáshoz,	ennek	igénybevétele	során	

őket	 nem	 érheti	 hátrányos	 megkülönböztetés.	 Ezt	 kimondja	 a	 magyar	 Alaptörvény,	 az	

egészségügyi	 törvény	 és	 az	 ENSZ-egyezmény	 is.	 Az	 egészségügyi	 ellátás	 igénybevételéhez	

kapcsolódó	jogokat,	az	úgynevezett	betegjogokat	az	egészségügyi	törvény	részletezi.	

Az	 egyik	 legfontosabb	 betegjog	 a	 tájékoztatáshoz	 való	 jog.	 Fogyatékos	 személyek	 esetében	

mindenképpen	le	kell	szögezni,	hogy	a	tájékoztatáshoz	még	akkor	is	joga	van	a	betegnek,	ha	a	

kezelésről	 nem	 ő,	 vagy	 nem	 egyedül	 dönt.	 Minden	 esetben	 úgy	 kell	 megtörténnie	 a	

tájékoztatásnak,	hogy	az	a	beteg	számára	érthető	legyen.	A	törvény	kifejezetten	rendelkezik	a	

jelnyelvi	 tolmács	 és	 a	 tolmács	 igénybevételének	 lehetőségéről.	 A	 tájékoztatásnak	 ki	 kell	

terjednie	 a	 beteg	 állapotára,	 a	 lehetséges	 kezelésre	 és	 alternatívákra,	 valamint	 az	 ellátás	

folyamatára.	 A	 betegnek	 lehetőséget	 kell	 adni,	 hogy	 kérdéseket	 tegyen	 fel	 és	 azokra	 választ	

kapjon.	

A	 kórházi	 kezelés	 során	 az	 érintett	 fogadhat	 látogatót.	 Ennek	 idejét	 és	 módját	 a	 kórház	

házirendje	rögzíti.	A	súlyos	állapotú	betegnek	(például	aki	önmagát	ellátni	képtelen,	 fájdalmai	

nem	 szüntethetők	 meg,	 vagy	 pszichés	 krízishelyzetben	 van)	 és	 a	 kiskorúnak	 joga	 van	 hozzá,	

hogy	egy	személy	folyamatosan	mellette	tartózkodjon.		

Az	 egészségügyi	 törvény	 előírja,	 hogy	 csak	 olyan	 beavatkozás	 vagy	 vizsgálat	 végezhető	 el	 az	

érintetten,	amelyről	ő	előzetesen	tájékoztatást	kapott,	és	amelybe	beleegyezett.	A	gondnokság	

alatt	 álló	 emberekre	 eltérő	 szabályok	 vonatkoznak	 a	 gondnokság	 formájától	 függően.	

Lehetséges,	 hogy	 valaki	 részleges	 gondnokság	 alatt	 áll,	 de	 az	 nem	 terjed	 ki	 az	 egészségügyi	

döntésekre:	 ebben	 az	 esetben	 önállóan	 dönthet	 az	 érintett.	 Ha	 az	 érintett	 részleges	

gondnokság	alatt	áll,	és	az	kiterjed	az	egészségügyi	döntésekre,	akkor	a	gondnoka	beleegyezése	

szükséges	a	beavatkozáshoz.3		

A	 14.	 életévét	 betöltött	 kiskorúra	 is	 ugyanaz	 vonatkozik	 mint	 a	 részleges	 gondnokság	 alatt	

állóra:	a	törvényes	képviselő	beleegyezése	szükséges	a	beavatkozáshoz.	Fontos,	hogy	a	törvény	

                                                
3 Nem	világos	a	jogszabály	és	a	gyakorlat	a	részleges	gondnokság	alatt	álló	egészségügyi	döntései	tekintetében.	A	
TASZ	álláspontja	szerint	a	helyes	értelmezés	az,	hogy	ún.	nem	invazív	beavatkozásoknál,	például	gyógyszerszedés	a	
részleges	korlátozó	gondnokság	alatt	álló	érintett	önállóan	dönthet.	A	gondnok	beleegyezésére	csak	az	invazív	
beavatkozások,	például	műtét,	esetén	van	szükség.	Mivel	ez	nem	mindenhol	elfogadott	értelmezés,	ezért	pusztán	
így	jelezzük.	 
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előírja,	 hogy	 ebben	 az	 esetben	 is	 a	 lehetséges	 mértékig	 figyelembe	 kell	 venni	 az	 érintett	

véleményét,	tehát	azt	ki	kell	kérniük	az	egészségügyi	dolgozóknak.		

A	 teljes	 gondnokság	 alatt	 álló	 személy	 helyett	 a	 beleegyezés	 jogát	 a	 gondnok	 gyakorolja,	 de	

ebben	az	esetben	is	figyelembe	kell	venni	az	érintett	véleményét.	Ugyanez	a	szabály	vonatkozik	

a	14	éves	kor	alatti	gyermekekre	is.	A	gondnokság	ellenére	az	érintettet	tájékoztatni	kell,	és	a	

véleményét	figyelembe	kell	venni!	

Az	 egészségügyi	 dokumentáció	 rögzíti,	 hogy	 mi	 történt	 a	 kezelés	 alatt.	 Ez	 a	 dokumentum	 a	

kórházban	marad,	de	a	beteg	bármikor	kérhet	róla	másolatot.	A	másolatnak	nincs	hivatalos	ára,	

de	a	 felelős	hatóság	100	 forintot	 javasol.	A	 fekvőbeteg	ellátás	után,	 tehát	ha	az	érintett	bent	

aludt	a	kórházban,	zárójelentést	kell	kapnia.	Ez	egy	összefoglaló	az	ellátásról.	Ezért	nem	lehet	

pénzt	kérni.		

Az	 egészségügyi	 törvény	 előírja,	 hogy	 a	 betegeket	 nem	 lehet	 az	 emberi	 méltóságukban	

megsérteni:	 például	 sértegetni,	 csúnyán	 beszélni	 velük.	 Az	 érintettek	 szeméremérzetére	

minden	 egészségügyi	 beavatkozásnál	 figyelemmel	 kell	 lenni:	 a	 ruházatuk	 csak	 a	 szakmailag	

indokolt	és	a	szükséges	időre	távolítható	el.		

A	betegjogok	megsértése	miatt	panaszt	lehet	tenni	a	betegjogi	képviselőnél.	Minden	kórházban	

van	ilyen:	az	elérhetőségének	kifüggesztve	kell	lenni	az	épületben.	Panaszt	lehet	tenni	a	kórház	

vezetőjénél	is.		

		

c. Pedagógiai	útravaló	

A	 fogyatékossággal,	 sérüléssel	 született	 gyermekek	 nagy	 része	 már	 a	 korai	 életszakasztól	

kezdődően	 rendszeres	 orvosi	 kezelések,	 terápiák	 részese.	 Ezek	 a	 legtöbbször	 fájdalmas,	

kiszámíthatatlan	helyzetek	szinte	minden	emberben	félelmet,	illetve	a	kiszolgáltatottság	érzését	

ébresztik	 fel,	még	akkor	 is,	ha	pontosan	 ismerik	az	okát	és	magát	az	eljárást	 is.	Elképzelhető,	

hogy	a	bizonytalanság	érzése	mekkora	 lehet	abban	az	esetben,	ha	a	kezelt	nem	 is	érti,	mi	és	

miért	történik	vele.	

Vannak	 olyan	 gyermekek,	 akiknél	 szükségszerű,	 hogy	 a	 mindennapok	 része	 legyen	 az	 orvosi	

ellátás.	Az	ő	esetükben	az	tapasztalható,	hogy	megváltozik	a	fájdalom	és	szégyen	detektálása,	
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annak	 kifejezése	 és	 eltűrése.	 Sokszor	 passzívan	 engedik	 azokat	 a	 helyzeteket	 is,	 amelyekben	

valaha	tiltakoztak,	de	ellenkezésük	nem	járt	sikerrel.	

Nagyon	 fontos	 megértetni	 velük,	 mi	 miért	 történik,	 mi	 az,	 ami	 az	 Ő	 érdeküket	 szolgálja,	 és	

elengedhetetlenül	 szükséges	 a	 jóllétükhöz.	 Emellett	 azonban	 fel	 kell	 vértezni	 őket	 azokkal	 az	

ismeretekkel,	 melyek	 segítségével	 a	 jövőben	 is	 el	 fogják	 tudni	 dönteni,	 mi	 az,	 ami	 értük	

történik,	mit,	milyen	formában	fogadhatnak	el	az	őket	segítőktől,	a	kórházi	helyzetben	pedig	az	

orvosoktól,	ápolóktól.	

		

Az	ismeretek,	melyeket	minden	életszakaszban	és	osztályfokon	mélyíteni	lehet	és	kell:	

- saját	testi	működés	életkorhoz	és	értelmi	képességhez	mért	legteljesebb	ismerete	

- felelősségtudat	a	saját	egészségre	vonatkozóan,	felelős	döntés	

- veszélyhelyzetek	felismerése	

- saját	korlátok	belátása	

- segítségkérés	

- a	jogok	az	orvosi	kezelések	során	(MONDO	kilences	kártyacsomagja).	
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10.	„Szavazhatok”	

Mindenki,	aki	elmúlt	18	éves,	szavazhat	az	országos	és	a	helyi	választásokon.	Aki	szavaz,	az	

beleszól	az	ország	vagy	a	helyi	közösség	ügyeibe.	Aki	szavaz,	az	befolyásolja,	hogy	ki	vezesse	

az	országot,	és	milyen	célokat	valósítson	meg.	

		

a.	Kártyák	mondatai	

b.	Jogi	háttér	

c.	Pedagógiai	útravaló	

	

a. Kártyák	mondatai	

1. Ha	gondnokság	alá	helyeznek,	akkor	lehet,	hogy	nem	fogok	tudni	szavazni.	

2. Ha	 elvették	 a	 választójogomat,	 vissza	 tudom	 szerezni.	 Ügyvédet	 fogadhatok,	 hogy	

visszakapjam	a	választójogomat.	

3. Ha	 szavazni	 megyek,	 jogom	 van	 hozzá,	 hogy	 akadálymentes	 legyen	 a	 választás	

számomra.	

4. Ha	nem	tudok	otthonról	elmenni,	kérhetek	mozgóurnát,	hogy	szavazni	tudjak.	

5. Jogom	 van	 könnyen	 érthető	 tájékoztatót	 kérni	 a	 választási	 eljárásról	 és	 a	 szavazás	

menetéről.	

		

b. Jogi	háttér	

A	 választáson	 való	 részvétel,	 a	 szavazati	 jog	 gyakorlása	 a	 demokratikus	 államokban	 minden	

felnőtt	állampolgár	sajátja:	ez	fejezi	ki	a	politikai	közösséghez	tartozást.	Az	ENSZ-Egyezmény	a	

29.,	a	politikai	életben	és	közéletben	való	részvételről	szóló	cikk	alatt	tárgyalja	a	választójogot.	

Ez	 alapján	 az	 államok,	 így	Magyarország	 vállalják	 azt,	 hogy	 a	 fogyatékossággal	 élő	 személyek	

másokkal	azonos	alapon,	hatékonyan	és	teljes	körűen	vehessenek	részt	a	politikai	életben	és	a	

közéletben.	 A	 közéletben	 való	 részvételnek	 egyik	 fontos	módja	 a	 szavazás.	Mégis,	 a	 hatályos	

magyar	 törvények	 szerint	 akit	 gondnokság	 alá	 helyeznek,	 annak	 a	 bíróság	 elveheti	 a	

választójogát.	További	probléma,	hogy	a	választóhelyiségek	sokszor	nem	akadálymentesek,	és	

hogy	nem	készül	könnyen	érthető	tájékoztató	a	szavazás	menetéről.	
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A	választási	eljárásról	szóló	törvény	szerint	mozgóurnát	igényelhet	egy	adott	szavazókörben	az	

az	 állampolgár,	 aki	 szerepel	 a	 szavazókör	 névjegyzékében	 (azaz	 lakcíme	 szerint	 az	 adott	

szavazókörben	 szavazna),	 és	 olyan	 fogyatékkal	 él,	 amely	 mozgásában	 korlátozza,	 vagy	 pedig	

akinek	 egészségi	 állapota	 nem	 engedi,	 hogy	 a	 szavazóhelyiségben	 adja	 le	 szavazatát.	

Mozgóurnát	a	szavazást	megelőzően	a	Helyi	Választási	Irodától,	a	szavazás	napján	viszont	már	a	

szavazatszámláló	bizottságtól,	a	szavazókörben	lehet	kérni	legkésőbb	délután	3-ig.	

A	választási	eljárásról	szóló	törvény	szerint	a	fogyatékos	embernek	joga	van	akadálymentesített	

szavazóhelyiség	 igénybevételére.	 Ezt	 az	 igényét	 egy	 kérelemben	 kell	 jeleznie	 a	 jegyzőnek.	

Amennyiben	az	érintett	 lakcíme	szerinti	szavazókör	nem	akadálymentesített,	kérelme	nyomán	

áthelyezik	egy	másik	szavazókörbe,	amely	akadálymentesített.	

Ugyanez	 a	 törvény	 előírja,	 hogy	 a	 fogyatékos	 személynek	 joga	 van	 igényelni	 Braille-írással	

készült	értesítőt	a	szavazásról,	könnyített	 formában	megírt	 tájékoztatót,	Braille-írással	ellátott	

szavazósablon	alkalmazását	a	szavazóhelyiségben	és	a	mozgóurnás	szavazás	során.	

		

c. Pedagógiai	útravaló	

Az	 önálló	 társadalmi	 lény,	 a	 felnőtt	 egyén	 véleményének	 egyik	 legfontosabb	 (szimbolikus	 és	

valós)	 megnyilvánulása	 a	 szavazati	 jog,	 illetve	 annak	 gyakorlása.	 E	 jog	 érvényesítésének	

előfeltétele	a	környezet	 lehetőségeinek	reális	felmérésén	túl	az	önálló	döntések,	a	gyermekek	

saját	életét	érintő	választások	meghozatala.	

Az	„Állampolgári	ismeretek”	(történelem)	és	az	„Én	és	a	társadalom”	(osztályfőnöki)	témakörei	

adnak	 lehetőséget	 a	MONDO	 tízes	 témájának	megismeréséhez	 (lásd	MONDO	–	 kerettantervi	

kapcsolatok),	de	a	mélyebb	ismeretátadásra	helyet	kell	találni	az	iskolai	életben	is:	

1. A	jól	működő	iskolai	diákönkormányzat	 lehetőséget	nyújt	a	választás,	a	delegálás	és	az	

érdekképviselet	 fogalmi	 és	 gyakorlati	 elsajátításához,	 mindennapokban	 történő	

tapasztalásához.	 Ennek	 fenntartása	 pedig	 a	 diákönkormányzatot	 segítő	 pedagógusok	 és	 az	

osztályfőnökök	 elkötelezett	 együttműködésével	 lehetséges.	 A	 diákönkormányzat	 tagjainak	

megválasztása	évről	évre	esélyt	teremt	a	szavazati	jog	gyakorlására.	

2. Minden	 gyermek	 felső	 tagozatos	 iskolai	 tanulmányai	 alatt	 egyszer	 országgyűlési	

választásokra	kerül	sor.	Ilyenkor,	a	megelőző	kampányidőszakban,	a	médiában,	az	utcákon,	de	
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még	a	családok	mindennapi	beszélgetéseiben	is	megjelenik	e	téma,	a	pártok,	azok	képviselői	és	

a	programok.	A	gyermekek	akarva-akaratlanul	találkoznak	ekkor	a	„Szavazhatok”	témakörével.	

Ez	a	legmegfelelőbb	időszak	arra,	hogy	a	tanulók	elsajátítsák	azokat	az	ismereteket,	melyekkel	

rendelkezniük	kell	a	későbbi	szavazati	jog	érvényesítéséhez.	(A	szavazati	jogról	a	bíróság	külön	

határoz	 a	 gondnokság	 alá	 helyezési	 eljárás	 során.)	 Akár	 egy	 teljes	 témahét,	 akár	 egy	 projekt	

osztály-,	 vagy	 iskolai	 szintű	 feldolgozása	 során	 lehetőség	 nyílhat	 a	 választások	 témájának	

megismertetésére,	 a	 szavazat	 menetének	 bemutatására,	 annak	 gyakorlására	 iskolai	

környezetben.	

		

A	 MONDO	 ezen	 kártyái	 tartalmazzák	 a	 legalapvetőbb	 információkat,	 felhívva	 a	 pedagógus	

figyelmét	 azokra	 a	 fogalmakra,	 amelyeket	 tisztázni	 kell	 a	 feldolgozás	 során	 (választójog,	

szavazás,	mozgó	urna,	akadálymentesség,	érthető	tájékoztatás).	
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MONDO 

Kerettantervi kapcsolatok melléklet 
Juhász-Vass Tímea 2016 



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom

1. Beszédkészség, szóbeli 
szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása           
2. Irodalmi kultúra, irodalmi 

művek értelmezése

1.A metakommunikációs eszközök megismerése során a 
testbeszéd, gesztusok és mimika megértése, használatával a 

szóbeli kifejezőkészség erősítése.
A beszélő szándékának megértése. A kommunikáció céljának 

megfelelő beszéd, a hangsúlyok, érzelmek, indulatok, 
szándékok megjelenítése.

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés 
megfogalmazása. 

2. Az alapvető emberi viselkedés- és magatartásformák, 
érzések, lelkiállapotok, hangulatok, erkölcsi fogalmak és 

értékek, a valóság és a képzelet, a szocializációs és a 
társadalmi kérdések irodalmi ábrázolási módjainak 

megismerése.

Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan Test és lélek

Fejlődés és szükségletek
Az ember legfontosabb fizikai és lelki szükségletei.  

Egészség és betegség
Az egészséges ember tulajdonságai. 

Fogyatékosság
Sérült felnőttek és gyerekek a szűkebb és a tágabb 

környezetünkben.
A sérült emberek állapota hogyan akadályozza mindennapi 

tevékenységüket?

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

1. A középkori Európa                
2.  A világ és Európa a kora 

újkorban.                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. A lovagi életmód – a lovagokhoz kapcsolódó eszménykép 
bemutatása – illemszabályok a gyakorlatban.                                              

2. Társadalmi-történelmi, erkölcsi problémák felismerése, 
megfogalmazása elemi szinten. 

Hon- és népismeret Találkozás a múlttal
Beszélgetés az alapvető szabályok betartásáról. A közösség 

pozitív értékeinek összegyűjtése és megbeszélése. 

Természetismeret
Az ember megismerése és 

egészsége

Testkép, testalkat, mozgás                                             
Mozgássérült társak elfogadása, segítése.                         

Személyi higiénia Orvosi ellátás                                                                                   
Helyes testápolás. 

Veszélyhelyzetek felismerése.
Orvosi segítségnyújtás kérése, elfogadása. Szituációs 

gyakorlatok.                                                                               
Magatartás                                                                                   

Közösségi viselkedési normák ismerete. 
Képanyagok, filmek elemzése. 

Szituációs játékokban az önismeret fejlesztése.

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás 

Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat

1. A személyes szükségletekkel 
kapcsolatos teendők                                            

2. Háztartás, gazdálkodás, 
életmód

1. Önkiszolgálás (Öltözködés, Étkezés)                              
Tisztálkodás                                                                                                    

2. Egészség-betegség: betegségmegelőzés
Egészséges életmód

Testnevelés és sport
Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés
Életviteli alapelvek és szokásrendszerek

Osztályfőnöki Egészséges életmód

Lelki egészség - Testi egészség                                                                
A lélek egészsége, stressz, veszélyek. A segítés, a segítség 

szerepe, a segítségkérés formái, a hozzá kapcsolódó 
viselkedés. 

A test, lelki egészséget veszélyeztető szokások, szenvedélyek. 
Választás és döntés, azok következményeinek megbeszélése. 

Tantervi kapcsolatok - Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 5-6. évfolyamMONDO-téma

1. Tisztelettel 
segítsenek, 

gondozzanak

1. Mások segítségével 
eszem, tisztálkodom, 

öltözök. 
2. A segítőm és én 

egyenrangúak 
vagyunk, és neki 
tisztelettel kell 
megérintenie a 

testemet.
3. Aki  segít nekem, 

mindig mondja el, mit 
akar csinálni, és csak 
akkor teheti ezeket 

meg, ha én 
megengedem.

4. Ha valamire én 
kérem meg, azt meg 

kell tennie akkor is, ha 
nem ért vele egyet.

5. Amikor valaki segít 
nekem, teljesen rám 

kell figyelnie. 
6. Aki  segít nekem, 

nem beszélhet a 
fejem felett másokkal 

rólam. 
7. Aki  segít nekem, 

nem engedheti meg, 
hogy meztelenül 
lássanak mások.

8. Aki  segít nekem, 
nem tehet olyan ételt 

a számba, amit én 
nem akarok, és nem 
etethet indulatosan, 

erőszakosan. 
9. Aki  segít nekem, 

nem üthet meg, nem 
nyúlhat hozzám 

indulattal és nem 
okozhat fájdalmat.

10. Aki  segít nekem, 
nem gúnyolhat, nem 

csúfolhat, nem 
nevethet ki.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom

1. Beszédkészség, szóbeli 
szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása           
2. Anyanyelvi kultúra, 
anyanyelvi ismeretek

1. Vitában való részvétel, mások véleményének tiszteletben 
tartásával                                                                                                  

2. Személyes történet elmondása megadott szempontok 
betartásával, témaválasztás alapján

Idegen nyelv nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan
1. Párkapcsolat és szerelem                          

2. Egyén és közösség                   
3. Helyem a világban

1. Visszaélés a nemiséggel
Szexuális bántalmazás. Hogyan lehet elkerülni, hogy 

ilyesminek az áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni 
ilyen jellegű fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha egy 

társunkat ilyen veszély fenyegeti?                                                       
2. Korlátozó közösség

Önálló vélemény felvállalása az adott csoportban. Lehetőségek 
és következmények megbeszélése példákon keresztül. 

Szabadság és korlátozottság
Szabadság. Az egyén szabadsága. Alkalmazkodás. Választás. 

Szabályhoz kötődés és lelkiismeret.                                                     
3. A társadalmi együttélés közös normái

Az együttélés szabályai a társadalomban.  Törvények.

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

1. A globalizálódó világ és 
Magyarország.                                                                                                                                                                                                                                           

2. Társadalmi szabályok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Állampolgári ismeretek.

1. Alaptörvény értelmezése segítséggel. Feladatok megoldása 
az alapvető jogok érvényesítésével kapcsolatosan.                                                                                                   

2.Az erkölcsi értékekhez kapcsolódó csoportosítások a jó és a 
rossz fogalmának tükrében. A jog és erkölcs kapcsolatának 

értelmezése egyszerű példákon keresztül, különös tekintettel 
a gyakoribb normasértésekre. Az emberi alapjogokról való 

beszélgetés. Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata – a 
legfőbb pontok megismerése. Jogok és kötelességek a 

társadalomban – beszélgetés az emberek együttéléséhez 
szükséges normákról.                                                                                                                                                                             

3.Az alapvető jogok és kötelességek értelmezése, példák 
gyűjtése.

Természetismeret
Biológia                                      

a. Állandóság és változás               
b. Az ember megismerése 

a. A saját egészségi állapot iránti felelősség belátása  
Felelősségtudat fejlesztése.                                                                    

b. Szabályok, normák szerepének elfogadása
Önismeret fejlesztése.

Felelősségteljes magatartás.
Az önfegyelem, a belátás képességének fejlesztése.                            

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra
Kifejezés, képzőművészet - 

Alkotás
Személyes élmények vizuális megjelenítése

Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat
A személyes szükségletekkel 

kapcsolatos teendők                                            Önkiszolgálás  - Önállóság a személyes teendők elvégzésében 

Testnevelés és sport
Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés
Életviteli alapelvek és szokásrendszerek

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség     

2. Egészséges életmód

1. A társas kapcsolatok szerepe a közösségben                             
Az emberi együttélés írott és íratlan szabályai, a szabályok 

szintjei és egymásra épülésük: szokás, erkölcs, jog; a szabályok 
megszegésének büntetése.

A helyesen kialakult értékek, magatartási normák 
megerősítése; az egyéni és a közérdek érvényre jutását 

szolgáló tevékenységekre való rávilágítás.                                       
2. A lelki és testi egészség összefüggései                                         

A testi és lelki egészségi állapot szoros összefüggésének 
belátása, a megőrzésük érdekében leggyakrabban használható 

technikák ismerete, törekvés alkalmazásukra.

MONDO-téma Tantervi kapcsolatok - Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 7-8. évfolyam

1. Tisztelettel 
segítsenek, 

gondozzanak

1. Mások segítségével 
eszem, tisztálkodom, 

öltözök. 
2. A segítőm és én 

egyenrangúak 
vagyunk, és neki 
tisztelettel kell 
megérintenie a 

testemet.
3. Aki  segít nekem, 

mindig mondja el, mit 
akar csinálni, és csak 
akkor teheti ezeket 

meg, ha én 
megengedem.

4. Ha valamire én 
kérem meg, azt meg 

kell tennie akkor is, ha 
nem ért vele egyet.

5. Amikor valaki segít 
nekem, teljesen rám 

kell figyelnie. 
6. Aki  segít nekem, 

nem beszélhet a 
fejem felett másokkal 

rólam. 
7. Aki  segít nekem, 

nem engedheti meg, 
hogy meztelenül 
lássanak mások.

8. Aki  segít nekem, 
nem tehet olyan ételt 

a számba, amit én 
nem akarok, és nem 
etethet indulatosan, 

erőszakosan. 
9. Aki  segít nekem, 

nem üthet meg, nem 
nyúlhat hozzám 

indulattal és nem 
okozhat fájdalmat.

10. Aki  segít nekem, 
nem gúnyolhat, nem 

csúfolhat, nem 
nevethet ki.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom

1. Beszédkészség, szóbeli 
szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása                                             
2. Irodalmi kultúra, irodalmi 

művek értelmezése

1. A metakommunikációs eszközök megismerése során a testbeszéd 
megértése, használatával a szóbeli kifejezőkészség erősítése.
A beszélő szándékának megértése. A kommunikáció céljának 

megfelelő beszéd, a hangsúlyok, érzelmek, indulatok, szándékok 
megjelenítése.

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés megfogalmazása. 
2. Az alapvető emberi viselkedés- és magatartásformák, érzések, 

lelkiállapotok, hangulatok, erkölcsi fogalmak és értékek, a valóság 
és a képzelet, a szocializációs és a társadalmi kérdések irodalmi 

ábrázolási módjainak megismerése.

Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan Test és lélek

Fejlődés és szükségletek
Az ember legfontosabb fizikai és lelki szükségletei.   

Fogyatékosság
Sérült felnőttek és gyerekek a szűkebb és a tágabb 

környezetünkben.
A sérült emberek állapota hogyan akadályozza mindennapi 

tevékenységüket?

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

A világ és Európa a kora újkorban.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Társadalmi-történelmi, erkölcsi problémák felismerése, 

megfogalmazása elemi szinten. 

Hon- és népismeret Találkozás a múlttal
Beszélgetés az alapvető szabályok betartásáról. A közösség pozitív 

értékeinek összegyűjtése és megbeszélése. 

Természetismeret
Az ember megismerése és 

egészsége

Testkép, testalkat, mozgás                                                          
Mozgássérült társak elfogadása, segítése.                                 

Személyi higiénia                                                                                      
Orvosi ellátás                                                                                              

Helyes testápolás. 
Veszélyhelyzetek felismerése.       

Orvosi segítségnyújtás kérése, elfogadása.                                                                      
Szituációs gyakorlatok.                                                                                              

Magatartás                                                                                                                   
Közösségi viselkedési normák ismerete. 

Képanyagok, filmek elemzése. 
Szituációs játékokban az önismeret fejlesztése.

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat

1. A személyes szükségletekkel 
kapcsolatos teendők                                            

2. Háztartás, gazdálkodás, 
életmód

1. Önkiszolgálás (Öltözködés, Étkezés)                                     
Tisztálkodás                                                                                                    

2. Egészség-betegség: betegségmegelőzés
Egészséges életmód

Testnevelés és sport
Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés
Életviteli alapelvek és szokásrendszerek

Osztályfőnöki Egészséges életmód

Lelki egészség - Testi egészség                                                                      
A lélek egészsége, stressz, veszélyek. A segítés, a segítség szerepe, a 

segítségkérés formái, a hozzá kapcsolódó viselkedés. 
A test, lelki egészséget veszélyeztető szokások, szenvedélyek. 
Választás és döntés, azok következményeinek megbeszélése. 

Tantervi kapcsolatok - Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 5-6. évfolyamMONDO-téma

2. Ne 
bántsanak!

1. Senki nem üthet meg, 
nem bánthat, nem 

alázhat meg.
2. Büntetésből sem 

bánthatnak, akkor sem, 
ha rosszat tettem.

3. A segítőm nem zárhatja 
magunkra az ajtót, csak 
ha én kifejezetten ezt 

kérem tőle.
4. Az intim testrészeimet 

csak az és csak akkor 
érintheti meg, akinek és 
amikor én megengedem.
5. Az intim testrészeim 

ezek: a fütyim, a puncim, 
a fenekem, a mellem, a 

szám.
6. Ha valaki úgy ér 

hozzám, ahogyan az nem 
jó nekem, határozottan 
ezt mondom neki: “Ez 
nekem nem jó, hagyd 

abba!”
7. Segítségért kiáltok 

ilyenkor, amilyen 
hangosan csak tudok: 

“Lajos bánt engem, 
gyertek gyorsan ide!”
8. Ha bárki ilyet tett 

velem, odamegyek ahhoz 
a felnőtthöz, akiben a 

legjobban megbízom, és 
elmondom neki, és 

segítséget kérek tőle.
9. Ha megütöttek vagy 

megvertek, azonnal 
hívom az orvost, hogy 

látleletet vegyen. A 
látlelettel tudom 

bizoyítani a bíróság előtt, 
hogy bántottak. 

10. Ha bántottak, jogom 
van feljelentést tenni. A 

látlelet és a tanúk 
bizonyíthatják, hogy 

ténylegesen bántottak 
engem.

11. Ha látleletet vettem, 
és feljelentést tettem, 
akkor már nem vagyok 
teljesen kiszolgáltatott.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom

1. Beszédkészség, szóbeli 
szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása                                                                                                                   
2. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 

ismeretek

1. Vitában való részvétel, mások véleményének tiszteletben 
tartásával                                                                                                         

2. Személyes történet elmondása megadott szempontok 
betartásával, témaválasztás alapján

Idegen nyelv nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan
1. Párkapcsolat és szerelem                          

2. Egyén és közösség                                  
3. Helyem a világban

1. Visszaélés a nemiséggel
Szexuális bántalmazás. Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az 

áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű 
fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély 

fenyegeti?                                                                                                                                 
2. Korlátozó közösség

Önálló vélemény felvállalása az adott csoportban. Lehetőségek és 
következmények megbeszélése példákon keresztül. 

Szabadság és korlátozottság
Szabadság. Az egyén szabadsága. Alkalmazkodás. Választás. 

Szabályhoz kötődés és lelkiismeret.                                                                                                          
3. A társadalmi együttélés közös normái

Az együttélés szabályai a társadalomban.  Törvények.

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

1. A globalizálódó világ és 
Magyarország.                                                                                                                                                                                                                                             

2. Társadalmi szabályok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Állampolgári ismeretek.

1. Alaptörvény értelmezése segítséggel. Feladatok megoldása az 
alapvető jogok érvényesítésével kapcsolatosan.                                                                                                                  

2.Az erkölcsi értékekhez kapcsolódó csoportosítások a jó és a rossz 
fogalmának tükrében. A jog és erkölcs kapcsolatának értelmezése 

egyszerű példákon keresztül, különös tekintettel a gyakoribb 
normasértésekre. Az emberi alapjogokról való beszélgetés. Az 

Emberi és polgári jogok nyilatkozata – a legfőbb pontok 
megismerése. Jogok és kötelességek a társadalomban – beszélgetés 

az emberek együttéléséhez szükséges normákról.                                                                                                                                                                             
3.Az alapvető jogok és kötelességek értelmezése, példák gyűjtése.

Természetismeret
Biológia                                            

a. Állandóság és változás                                      
b. Az ember megismerése

a. A saját egészségi állapot iránti felelősség belátása. 
Felelősségtudat fejlesztése.                                                                                         

b. Szabályok, normák szerepének elfogadása.
Önismeret fejlesztése.

Felelősségteljes magatartás.
Az önfegyelem, a belátás képességének fejlesztése.                           

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra
Kifejezés, képzőművészet - 

Alkotás
Személyes élmények vizuális megjelenítése.

Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat
A személyes szükségletekkel 

kapcsolatos teendők                                            
Önkiszolgálás

Testnevelés és sport
Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés
Életviteli alapelvek és szokásrendszerek

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség                                                    

2. Egészséges életmód

1. A társas kapcsolatok szerepe a közösségben.                                                                  
Az emberi együttélés írott és íratlan szabályai, a szabályok szintjei és 
egymásra épülésük: szokás, erkölcs, jog; a szabályok megszegésének 

büntetése.
A helyesen kialakult értékek, magatartási normák megerősítése; az 

egyéni és a közérdek érvényre jutását szolgáló tevékenységekre való 
rávilágítás.                                                                                                                              

2. A lelki és testi egészség összefüggései.                                                  
A testi és lelki egészségi állapot szoros összefüggésének belátása, a 

megőrzésük érdekében leggyakrabban használható technikák 
ismerete, törekvés alkalmazásukra.
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2. Ne 
bántsanak!

1. Senki nem üthet meg, 
nem bánthat, nem 

alázhat meg.
2. Büntetésből sem 

bánthatnak, akkor sem, 
ha rosszat tettem.

3. A segítőm nem zárhatja 
magunkra az ajtót, csak 
ha én kifejezetten ezt 

kérem tőle.
4. Az intim testrészeimet 

csak az és csak akkor 
érintheti meg, akinek és 
amikor én megengedem.
5. Az intim testrészeim 

ezek: a fütyim, a puncim, 
a fenekem, a mellem, a 

szám.
6. Ha valaki úgy ér 

hozzám, ahogyan az nem 
jó nekem, határozottan 
ezt mondom neki: “Ez 
nekem nem jó, hagyd 

abba!”
7. Segítségért kiáltok 

ilyenkor, amilyen 
hangosan csak tudok: 

“Lajos bánt engem, 
gyertek gyorsan ide!”
8. Ha bárki ilyet tett 

velem, odamegyek ahhoz 
a felnőtthöz, akiben a 

legjobban megbízom, és 
elmondom neki, és 

segítséget kérek tőle.
9. Ha megütöttek vagy 

megvertek, azonnal 
hívom az orvost, hogy 

látleletet vegyen. A 
látlelettel tudom 

bizoyítani a bíróság előtt, 
hogy bántottak. 

10. Ha bántottak, jogom 
van feljelentést tenni. A 

látlelet és a tanúk 
bizonyíthatják, hogy 

ténylegesen bántottak 
engem.

11. Ha látleletet vettem, 
és feljelentést tettem, 
akkor már nem vagyok 
teljesen kiszolgáltatott.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan Test és lélek

Fogyatékosság
Sérült felnőttek és gyerekek a szűkebb és a tágabb 

környezetünkben.
A sérült emberek állapota hogyan akadályozza mindennapi 

tevékenységüket?
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Hon- és népismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Informatika
Infokommunikáció, információs 

társadalom

Információkeresés, információs közlési rendszerek.Internet 
megismerése. (11-es kártyához)

A számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, 
kezdetben segítséggel.

Életkoruknak megfelelő információhordozókban irányított keresés.
Internetes portálok használata.

Információk küldése és fogadása tanár, illetve felnőtt segítségével.

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség                                         

2. Én és a társadalom                                            
3. Egészséges életmód

1. Közösségek, amelyekben élek: iskola, évfolyam, család                                                                                                     
A család mint egység, kapcsolatok, szerepek, feladatok.

Felelősségtudat, lelkiismeretesség a társainkhoz, a családtagokhoz 
fűződő viszonyban. Őszinteség, segítőkészség. Helyzetgyakorlatok, 

szituációs játékok.                                                                                                                                             
2. Életem színterei: az otthon, az iskola, a lakóhely                                                                                                                                                             

A család és annak szerepe az egyén egészséges, harmonikus 
fejlődésében; a család feladatai: szeretet, érzelmi biztonság.                                                                                                                                                     

3. Lelki egészség: énerősítés, belső egyensúly.                                                                                                                           
A lélek egészsége, stressz, veszélyek. A segítés, a segítség szerepe, a 

segítségkérés formái, a hozzá kapcsolódó viselkedés.                                                                                        
Választás és döntés, azok következményeinek megbeszélése. 
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3. Ne 
helyezzenek 
gondnokság 

alá!

1. Ha gondnokom van, ő dönti 
el hol és kivel éljek.

2. Ha gondnokom van, 
intézetbe vihet.

3. Ha gondnokom van, ő dönt 
arról, hogy megházasodhatok-

e.
4. Ha gondnokom van, ő dönt 
arról, hogy megszülhetem-e a 

gyermekem.
5. Ha gondnokom van, ő dönt 

arról, hogy dolgozhatok.
6. Ha támogatóm van, ő 

tanácsot ad nekem, de én 
döntök az életem 

kérdéseiben. 
7. A támogatott 

döntéshozatalban én tartozok 
felelősséggel a jó és rossz 

döntéseimért is. 
8. Bármilyen 

fogyatékosságom is van, 
jogom van ahhoz, hogy 

támogatott döntéshozatalban 
vegyek részt. 9

9. Ha gondnokság alá akarnak 
helyezni, ügyvédet 

fogadhatok, hogy ettől 
megóvjon engem.

10. Az ügyvédnek az a 
kötelessége, hogy képviseljen 
engem a bíróság előtt. Ha az 

ügyvéd nem képvisel jól, 
akkor másik ügyvédet 

keresek.
11. Ügyvédet az interneten 

keresek magamnak.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Idegen nyelv nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan
1. Egyén és közösség                     
2. Helyem a világban

1. Korlátozó közösség
Önálló vélemény felvállalása az adott csoportban. Lehetőségek és 

következmények megbeszélése példákon keresztül. 
Szabadság és korlátozottság

Szabadság. Az egyén szabadsága. Alkalmazkodás. Választás. 
Szabályhoz kötődés és lelkiismeret.                                                         

2. A társadalmi együttélés közös normái
Az együttélés szabályai a társadalomban.  Törvények.

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

1. A globalizálódó világ és 
Magyarország.                                                                                                                                                                                                                                             

2. Társadalmi szabályok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Állampolgári ismeretek.

1. Alaptörvény értelmezése segítséggel. Feladatok megoldása az 
alapvető jogok érvényesítésével kapcsolatosan.                                                                                                   

2.Az erkölcsi értékekhez kapcsolódó csoportosítások a jó és a rossz 
fogalmának tükrében. A jog és erkölcs kapcsolatának értelmezése 

egyszerű példákon keresztül, különös tekintettel a gyakoribb 
normasértésekre. Az emberi alapjogokról való beszélgetés. Az 

Emberi és polgári jogok nyilatkozata – a legfőbb pontok 
megismerése. Jogok és kötelességek a társadalomban – beszélgetés 

az emberek együttéléséhez szükséges normákról.                                                                                                                                                                             
3.Az alapvető jogok és kötelességek értelmezése, példák gyűjtése.

Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Informatika
Infokommunikáció, információs 

társadalom

Médiainformatika.
Céltudatos információszerzés. (11-es kártyához)

Hatékony, céltudatos információszerzés gyakorlása.

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség                           

2. Én és a társadalom   

1. Önismeret                                                                                                   
A helyes önértékelés kialakítása bírálat, önbírálat alapján. Saját 

korlátainak a megismerése, felismerése.
Reális célok kitűzése a személyiség pozitív megváltoztatására a 

fokozatosság érvényesítésével.
A társas kapcsolatok szerepe a közösségben.                                                                                   

Az emberi együttélés írott és íratlan szabályai, a szabályok szintjei és 
egymásra épülésük: szokás, erkölcs, jog; a szabályok megszegésének 

büntetése.
A helyesen kialakult értékek, magatartási normák megerősítése; az 

egyéni és a közérdek érvényre jutását szolgáló tevékenységekre való 
rávilágítás.                                                                                                                                                       

2. Állampolgárság: jogok és kötelességek                                                      
„Állampolgár vagyok”, joggyakorlás és kötelesség-végrehajtás 

egyensúlyának felismerése. 
Az iskolai önkormányzat tevékenységében való részvétel. 

Vélemények megfogalmazása, döntés-előkészítő folyamatokban 
való részvétel.
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3. Ne 
helyezzenek 
gondnokság 

alá!

1. Ha gondnokom van, ő dönti 
el hol és kivel éljek.

2. Ha gondnokom van, 
intézetbe vihet.

3. Ha gondnokom van, ő dönt 
arról, hogy megházasodhatok-

e.
4. Ha gondnokom van, ő dönt 
arról, hogy megszülhetem-e a 

gyermekem.
5. Ha gondnokom van, ő dönt 

arról, hogy dolgozhatok.
6. Ha támogatóm van, ő 

tanácsot ad nekem, de én 
döntök az életem 

kérdéseiben. 
7. A támogatott 

döntéshozatalban én tartozok 
felelősséggel a jó és rossz 

döntéseimért is. 
8. Bármilyen 

fogyatékosságom is van, 
jogom van ahhoz, hogy 

támogatott döntéshozatalban 
vegyek részt. 9

9. Ha gondnokság alá akarnak 
helyezni, ügyvédet 

fogadhatok, hogy ettől 
megóvjon engem.

10. Az ügyvédnek az a 
kötelessége, hogy képviseljen 
engem a bíróság előtt. Ha az 

ügyvéd nem képvisel jól, 
akkor másik ügyvédet 

keresek.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan Test és lélek

       1.  Fogyatékosság
Sérült felnőttek és gyerekek a szűkebb és a tágabb környezetünkben.

A sérült emberek állapota hogyan akadályozza mindennapi 
tevékenységüket?                                                                                                       

2. Kapcsolataim
Szorosabb vagy lazább kapcsolat. A rokonszenvet és ellenszenvet 

meghatározó tényezők.
Baráti kapcsolatok

Barátság, titok, őszinteség, hazugság, tisztelet, egymás segítése. Egymásra 
utaltság a kapcsolatokban. Fájdalom okozása és annak következményei. 

Bocsánatkérés, megbocsátás. 
A kapcsolat ápolása

A szeretet. A szeretet kimutatásának formái. A figyelmesség szerepe. 
Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes találkozásoknak, a 

telefonnak, az internetnek és a közös programoknak?
Konfliktusok a barátságban és annak forrása. A konfliktushelyzetek 

feloldása. 
3. Közösségeim

A csoport fogalma, csoporthoz való tartozás. 
A mi csoportunk

A mi csoportunk jellemzői, a csoporttagok összekapcsolódásának oka, 
tevékenysége, szokásai és jellemzői. 

Konfliktusok a csoportban
Konfliktusok és problémák előfordulása, és azok megoldása. Vétlen és 

szándékos károkozás. Büntetés elfogadása, a vétség helyrehozása.
A vétség helyrehozásának lehetőségei.

4. Virtuális közösségek
A virtuális közösségek szerepe mindennapi életünkben.  

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Hon- és népismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség                                                                                                                      

2. Én és a társadalom                  

1. Közösségek, amelyekben élek: iskola, évfolyam, család                                                                                                                      
A család mint egység, kapcsolatok, szerepek, feladatok.

Felelősségtudat, lelkiismeretesség a társainkhoz, a családtagokhoz 
fűződő viszonyban. Őszinteség, segítőkészség. Helyzetgyakorlatok, 

szituációs játékok.                                                                                                                                                                  
2. Életem színterei: az otthon, az iskola, a lakóhely                                                                                                                                         

A család és annak szerepe az egyén egészséges, harmonikus 
fejlődésében; a család feladatai: szeretet, érzelmi biztonság.  

Tantervi kapcsolatok - Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 5-6. évfolyamMONDO-téma

4. Az intézetben 
is 

megvédhetem 
magam

1. Az intézetben 
megismerhetem a 

szabályokat, a házirendet.
2. Az intézetben 

megtarthatom a cuccaimat.
3. Az intézet rossz nekem, ha 

nem tudnak látogatni a 
rokonaim.

4. Az intézetből kimehetek 
sétálni.

5. Az intézetből 
telefonálhatok. Az intézetben 

internetezhetek.
6. Az intézetben is lehetek 

szerelmes. Az intézetben nem 
tilthatják meg, hogy a 

párommal legyek.
7. Tudni akarom, hogy milyen 

gyógyszereket szedek. Az 
intézetben kérhetek olyan 

gyógyszert, amitől nem leszek 
fáradt. 

8. Ha gondokság alatt vagyok, 
akkor is kimehetek az 

intézetből.
9. Az intézetben nem 

alázhatnak meg. Akkor sem, 
ha nem tartom be a 

szabályokat. 
10. Az intézeti dolgozók 

megvédenek. Ha bántanak 
vagy erőszakosak velem, 
akkor segítséget kérek. 

11. Ha bántottak, akkor az 
intézeten kívül is kérhetek 
segítséget. Fordulhatok az 

állami hivatalokhoz és a civil 
szervezetekhez. Kereshetek 

ügyvédet. 
12. Ha bántottak, akkor 
kereshetek újságírót. Az 

újságíró megírja, hogy mit 
történt. Ez segíthet abban, 

hogy segítséget kapjak.  
13. Kiírhatom a Facebookra, 
hogy bántottak. Kérhetek így 

is segítséget. 



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Idegen nyelv nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan
1. Egyén és közösség                                                                  
2. Helyem a világban                                                                          

3. Mi dolgunk a világban?

1. Közösségeim
Saját csoportjaim. A csoportokban történő állandó változások.    
Szimpátiakapcsolatok – kötődések a csoporthoz.  Különböző 

csoportok – különböző viselkedési elvárások. Mit helyes és mit nem 
helyes tenni az adott csoportban? 

Erőt adó közösség
Közösségi együttlét. Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – 
hasonlóságok és különbségek. Szerepem a közösségben. Hogyan 
tudja az egyén segíteni a csoportot? Miképpen tudja a csoport 

segíteni az egyént?
Korlátozó közösség

Önálló vélemény felvállalása az adott csoportban. Lehetőségek és 
következmények megbeszélése példákon keresztül. 

Szabadság és korlátozottság
Szabadság. Az egyén szabadsága. Alkalmazkodás. Választás. 

Szabályhoz kötődés és lelkiismeret.                                                             
2. A társadalmi együttélés közös normái

Az együttélés szabályai a társadalomban.  Törvények.                             
3. Boldogulás, boldogság

A jövőkép.  Sikerek és kudarcok az emberi életpályán.  A tanulás, a 
pénz, a munka és az emberi kapcsolatok életvezetéshez kapcsolódó 

szerepe. Különböző foglalkozások. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

1. A globalizálódó világ és 
Magyarország.                                                                                                                                                                                                                                             

2. Társadalmi szabályok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Állampolgári ismeretek.

1. Alaptörvény értelmezése segítséggel. Feladatok megoldása az 
alapvető jogok érvényesítésével kapcsolatosan.                                                                                                   

2.Az erkölcsi értékekhez kapcsolódó csoportosítások a jó és a rossz 
fogalmának tükrében. A jog és erkölcs kapcsolatának értelmezése 

egyszerű példákon keresztül, különös tekintettel a gyakoribb 
normasértésekre. Az emberi alapjogokról való beszélgetés. Az 

Emberi és polgári jogok nyilatkozata – a legfőbb pontok 
megismerése. Jogok és kötelességek a társadalomban – beszélgetés 

az emberek együttéléséhez szükséges normákról.                                                                                                                                                                             
3.Az alapvető jogok és kötelességek értelmezése, példák gyűjtése.

Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség                                                                                    

2. Én és a társadalom   

1. Önismeret                                                                                                   
A helyes önértékelés kialakítása bírálat, önbírálat alapján. Saját 

korlátainak a megismerése, felismerése.
Reális célok kitűzése a személyiség pozitív megváltoztatására a 

fokozatosság érvényesítésével.
A társas kapcsolatok szerepe a közösségben.                                                                                                 

Az emberi együttélés írott és íratlan szabályai, a szabályok szintjei és 
egymásra épülésük: szokás, erkölcs, jog; a szabályok megszegésének 

büntetése.
A helyesen kialakult értékek, magatartási normák megerősítése; az 

egyéni és a közérdek érvényre jutását szolgáló tevékenységekre való 
rávilágítás.                                                                                                                             

2. Állampolgárság: jogok és kötelességek                                                                                                                       
„Állampolgár vagyok”, joggyakorlás és kötelesség-végrehajtás 

egyensúlyának felismerése. 
Az iskolai önkormányzat tevékenységében való részvétel. 

Vélemények megfogalmazása, döntés-előkészítő folyamatokban 
való részvétel. 

MONDO-téma Tantervi kapcsolatok - Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 7-8. évfolyam

4. Az intézetben 
is 

megvédhetem 
magam

1. Az intézetben 
megismerhetem a 

szabályokat, a házirendet.
2. Az intézetben 

megtarthatom a cuccaimat.
3. Az intézet rossz nekem, ha 

nem tudnak látogatni a 
rokonaim.

4. Az intézetből kimehetek 
sétálni.

5. Az intézetből 
telefonálhatok. Az intézetben 

internetezhetek.
6. Az intézetben is lehetek 

szerelmes. Az intézetben nem 
tilthatják meg, hogy a 

párommal legyek.
7. Tudni akarom, hogy milyen 

gyógyszereket szedek. Az 
intézetben kérhetek olyan 

gyógyszert, amitől nem leszek 
fáradt. 

8. Ha gondokság alatt vagyok, 
akkor is kimehetek az 

intézetből.
9. Az intézetben nem 

alázhatnak meg. Akkor sem, 
ha nem tartom be a 

szabályokat. 
10. Az intézeti dolgozók 

megvédenek. Ha bántanak 
vagy erőszakosak velem, 
akkor segítséget kérek. 

11. Ha bántottak, akkor az 
intézeten kívül is kérhetek 
segítséget. Fordulhatok az 

állami hivatalokhoz és a civil 
szervezetekhez. Kereshetek 

ügyvédet. 
12. Ha bántottak, akkor 
kereshetek újságírót. Az 

újságíró megírja, hogy mit 
történt. Ez segíthet abban, 

hogy segítséget kapjak.  
13. Kiírhatom a Facebookra, 
hogy bántottak. Kérhetek így 

is segítséget. 



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan
1. Test és lélek                                                                         

2. Kortársi csoportok                    
3. Társadalmi együttélés

       1.  Fogyatékosság
Sérült felnőttek és gyerekek a szűkebb és a tágabb 

környezetünkben.
A sérült emberek állapota hogyan akadályozza mindennapi 

tevékenységüket?                                                                                                       
2. Közösségeim

A csoport fogalma, csoporthoz való tartozás. 
A mi csoportunk

A mi csoportunk jellemzői, a csoporttagok összekapcsolódásának 
oka, tevékenysége, szokásai és jellemzői. 

3. Virtuális közösségek
A virtuális közösségek szerepe mindennapi életünkben.

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Hon- és népismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
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5. Élhetek a 
közösségben 

Jogom van 
eldönteni, hogy hol 
és kivel éljek. Jogom 
van a munkához és 

a szabad 
közlekedéshez is.  

Az államnak 
segítenie kell abban, 
hogy úgy élhessek, 

mint bárki más.

1. Az államnak kötelessége, 
hogy segítsen nekem munkát 

találni és dolgozni. 
2. Ha nem találok munkát, 
pénzt kapok az államtól. 

3. Ha jobb munkát akarok, mint 
amit adnának, akkor 

utánanézek, hol találok 
megfelelő képzést magamnak. 

Ingyenes képzéseket is 
kereshetek. 

4. Ha nem tudok lakást szerezni 
magamnak, akkor jogom van 
hozzá, hogy az állam a saját 
városomban adjon lakást. 

5. Ha segítségre van szükségem 
a közlekedésben, az államnak 

segítenie kell abban, hogy 
eljussak az egyik helyről a 

másikra.
6. A jogaimról az interneten 

találok információt. 
7. Ha az állam nem biztosítja 

ezeket nekem, akkor ügyvédet 
fogadhatok. Ha megnyerem a 

pert, akkor a bíróság 
kötelezheti az államot arra, 
hogy biztosítsa számomra, 

amihez jogom van.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Idegen nyelv nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan
1. Egyén és közösség                                                                          
2. Helyem a világban                                                                                                      

3. Mi dolgunk a világban?

1. Közösségeim
Saját csoportjaim. A csoportokban történő állandó változások.    
Szimpátiakapcsolatok – kötődések a csoporthoz.  Különböző 

csoportok – különböző viselkedési elvárások. Mit helyes és mit nem 
helyes tenni az adott csoportban? 

Korlátozó közösség
Önálló vélemény felvállalása az adott csoportban. Lehetőségek és 

következmények megbeszélése példákon keresztül. 
Szabadság és korlátozottság

Szabadság. Az egyén szabadsága. Alkalmazkodás. Választás. 
Szabályhoz kötődés és lelkiismeret.                                                             

2. A társadalmi együttélés közös normái
Az együttélés szabályai a társadalomban.  Törvények.                             

3. Boldogulás, boldogság
A jövőkép.  Sikerek és kudarcok az emberi életpályán.  A tanulás, a 

pénz, a munka és az emberi kapcsolatok életvezetéshez kapcsolódó 
szerepe. Különböző foglalkozások. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

1. A globalizálódó világ és 
Magyarország                                                                                                                                                                                                                                             

2. Társadalmi szabályok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Állampolgári ismeretek                                                           

4. A munka világa

1. Alaptörvény értelmezése segítséggel. Feladatok megoldása az 
alapvető jogok érvényesítésével kapcsolatosan.                                                                                                   

2.Az erkölcsi értékekhez kapcsolódó csoportosítások a jó és a rossz 
fogalmának tükrében. A jog és erkölcs kapcsolatának értelmezése 

egyszerű példákon keresztül, különös tekintettel a gyakoribb 
normasértésekre. Az emberi alapjogokról való beszélgetés. Az 

Emberi és polgári jogok nyilatkozata – a legfőbb pontok 
megismerése. Jogok és kötelességek a társadalomban – beszélgetés 

az emberek együttéléséhez szükséges normákról.                                                                                                                                                                             
3.Az alapvető jogok és kötelességek értelmezése, példák gyűjtése.                                                                                                            

4. Elhelyezkedés és munkavállalás                                                                                                                                         
A munka és a munkaviszony jelentősége.

Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Informatika
Infokommunikáció, információs 

társadalom
Céltudatos információszerzés.

Technika, életvitel és gyakorlat Pályaorientáció 

Önismeret. Képességek. Főbb érdeklődési területek.
Pályaválasztással kapcsolatos alapfogalmak.

Pályaképek, pályatükrök, egyes foglalkozások megismerése.
Pályaalkalmasság.

Továbbtanulási, szakmatanulási lehetőségek.
A munkavállalás feltételei.

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség                                                                                     

2.Tanulás és munka                                                                                          
3. Én és a társadalom   

1. Önismeret                                                                                                   
A helyes önértékelés kialakítása bírálat, önbírálat alapján. Saját 

korlátainak a megismerése, felismerése.
Reális célok kitűzése a személyiség pozitív megváltoztatására a 

fokozatosság érvényesítésével.
A társas kapcsolatok szerepe a közösségben.                                                                                       

Az emberi együttélés írott és íratlan szabályai, a szabályok szintjei és 
egymásra épülésük: szokás, erkölcs, jog; a szabályok megszegésének 

büntetése.
A helyesen kialakult értékek, magatartási normák megerősítése; az 

egyéni és a közérdek érvényre jutását szolgáló tevékenységekre való 
rávilágítás.                                                                                                         

2. Pályaválasztás: a munka szerepe, felkészülés                                                                      
Jövőkép kialakítása, az értékteremtés sokszínűsége.                                                                                                     

3. Állampolgárság: jogok és kötelességek                                                                                      
„Állampolgár vagyok”, joggyakorlás és kötelesség-végrehajtás 

egyensúlyának felismerése. 
Az iskolai önkormányzat tevékenységében való részvétel. 

Vélemények megfogalmazása, döntés-előkészítő folyamatokban 
való részvétel.
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5. Élhetek a 
közösségben 

Jogom van 
eldönteni, hogy hol 
és kivel éljek. Jogom 
van a munkához és 

a szabad 
közlekedéshez is.  

Az államnak 
segítenie kell abban, 
hogy úgy élhessek, 

mint bárki más.

1. Az államnak kötelessége, 
hogy segítsen nekem 

munkát találni és dolgozni. 
2. Ha nem találok munkát, 
pénzt kapok az államtól. 

3. Ha jobb munkát akarok, 
mint amit adnának, akkor 

utánanézek, hol találok 
megfelelő képzést 

magamnak. Ingyenes 
képzéseket is kereshetek. 

4. Ha nem tudok lakást 
szerezni magamnak, akkor 
jogom van hozzá, hogy az 
állam a saját városomban 

adjon lakást. 
5. Ha segítségre van 

szükségem a közlekedésben, 
az államnak segítenie kell 
abban, hogy eljussak az 
egyik helyről a másikra.

6. A jogaimról az interneten 
találok információt. 

7. Ha az állam nem biztosítja 
ezeket nekem, akkor 

ügyvédet fogadhatok. Ha 
megnyerem a pert, akkor a 

bíróság kötelezheti az 
államot arra, hogy biztosítsa 

számomra, amihez jogom 
van.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom
Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése
példa a téma érintésére: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan
1. Test és lélek                                  

2. Kapcsolat, barátság, szeretet                                                 
3. Kortársi csoportok

1. Fejlődés és szükségletek
Az ember legfontosabb fizikai és lelki szükségletei. 

Fogyatékosság
Sérült felnőttek és gyerekek a szűkebb és a tágabb környezetünkben.

A lelkiismeret 
Lelkiismeretünk és tetteink egymásra hatása.

2. Baráti kapcsolatok
Barátság, titok, őszinteség, hazugság, tisztelet, egymás segítése. Egymásra 
utaltság a kapcsolatokban. Fájdalom okozása és annak következményei. 

Bocsánatkérés, megbocsátás. 
A kapcsolat ápolása

A szeretet. A szeretet kimutatásának formái. A figyelmesség szerepe. 
Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes találkozásoknak, a 

telefonnak, az internetnek és a közös programoknak?
Konfliktusok a barátságban és annak forrása. A konfliktushelyzetek 

feloldása.                                                                                                                         
3. Közösségeim

A csoport fogalma, csoporthoz való tartozás.
A mi csoportunk

A mi csoportunk jellemzői, a csoporttagok összekapcsolódásának oka, 
tevékenysége, szokásai és jellemzői.                                                                                                

Konfliktusok a csoportban                                                                    
Konfliktusok és problémák előfordulása, és azok megoldása. Vétlen és 

szándékos károkozás. Büntetés elfogadása, a vétség helyrehozása. A vétség 
helyrehozásának lehetőségei.

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Hon- és népismeret Az én világom                 Gyermekek, diákélet a múltban 

Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Informatika
 Infokommunikáció, információs 

társadalom 

Az információs technológián alapuló kommunikációs formák. 
Információfogadás és -küldés.

E-mail. Veszélyek.                                                                                       

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki Közösség és személyiség         

Önismeret
Tulajdonság, viselkedés, önmegfigyelésen

alapuló felismerés, befolyásolás.                                                                                                              
Közösségek, amelyekben élek: iskola, évfolyam, család

Társas kapcsolatok az évfolyamban, a kapcsolatok kialakulása, 
változásai, alapvető illemszabályok betartása. 

Felelősségtudat, lelkiismeretesség a társainkhoz, a családtagokhoz 
fűződő viszonyban. Őszinteség, segítőkészség. Helyzetgyakorlatok, 

szituációs játékok.

Tantervi kapcsolatok - Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 5-6. évfolyamMONDO-téma

6. téma 
Ismerkedhetek, 
barátkozhatok

Nekem is lehetnek 
barátaim.

1. Senki nem tilthatja 
meg, hogy barátkozzak.
2. Ha sok barátom van, 
nagyobb biztonságban 

vagyok.
3. Egy igazi barát nem 

veszi el az értékeimet és a 
pénzemet.

4. Egy igazi barát nem 
nevet ki.

5. Egy igazi barátra akkor 
is számíthatok, ha én 

bajba kerültem. 
6. Egy igazi barát soha 
nem üt meg. Ha mégis 

megüt, akkor már nem a 
barátom többet.

7. Ha egy barátom bánt, 
segítséget kérek a 

legközelebbi embertől.
8. Kérhetek segítséget a 

rendőrségtől is. 



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom
Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése
példa a téma érintésére: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan Egyén és közösség

Közösségeim
Saját csoportjaim. A csoportokban történő állandó változások.    
Szimpátiakapcsolatok – kötődések a csoporthoz.  Különböző 

csoportok – különböző viselkedési elvárások. Mit helyes és mit nem 
helyes tenni az adott csoportban?                                                                                                                                                           

Erőt adó közösség
Közösségi együttlét. Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – 

hasonlóságok és különbségek. Szerepem a közösségben.                                                                                            
Korlátozó közösség

Önálló vélemény felvállalása az adott csoportban. Lehetőségek és 
következmények megbeszélése példákon keresztül.

Szabadság és korlátozottság
Szabadság. Az egyén szabadsága. Alkalmazkodás. Választás.

Segítségkérés. Engedelmesség. A jó és a rossz közötti választás.

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Hon- és népismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Informatika
Infokommunikáció, információs 

társadalom

Az információs technológián alapuló kommunikációs formák. 
Információfogadás és -küldés.

E-mail. Veszélyek.                                                                                       
Adatokkal való visszaélés veszélyeinek,

következményeinek bemutatása.

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség                                                                                                                                        

2. Egészséges életmód

1. A társas kapcsolatok szerepe a közösségben.
Tolerancia a másság iránt, értékek megismerése, elfogadás. 

Megbeszélés: csoportok az évfolyamban, klikkek és barátok; sztárok 
és magányosok. Kortárscsoportok: konfliktusok csoporton belül, 

csoporthelyzet, alkalmazkodás, tűrőképesség fogalmainak 
tisztázása.

Az emberi együttélés írott és íratlan szabályai, a szabályok szintjei és 
egymásra épülésük: szokás, erkölcs, jog; a szabályok megszegésének 

büntetése.
A helyesen kialakult értékek, magatartási normák megerősítése; az 

egyéni és a közérdek érvényre jutását szolgáló tevékenységekre való 
rávilágítás.

Közéletiség, demokrácia, egyéni és közösségi részvétel.                                                                               
2. Kortárscsoportok                                                                           

Kortárs konfliktusok: rivalizálás
különböző területei. Konfliktuskezelési technikák gyakorlása: vita, 

meggyőzés, konfrontáció. Empátia, elfogadás, tolerancia. 
Ismerkedés – kapcsolatteremtés,

kortársak azonos érdeklődése.

MONDO-téma Tantervi kapcsolatok - Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 7-8. évfolyam

6. téma 
Ismerkedhetek, 
barátkozhatok

Nekem is lehetnek 
barátaim.

1. Senki nem tilthatja 
meg, hogy barátkozzak.
2. Ha sok barátom van, 
nagyobb biztonságban 

vagyok.
3. Egy igazi barát nem 

veszi el az értékeimet és a 
pénzemet.

4. Egy igazi barát nem 
nevet ki.

5. Egy igazi barátra akkor 
is számíthatok, ha én 

bajba kerültem. 
6. Egy igazi barát soha 
nem üt meg. Ha mégis 

megüt, akkor már nem a 
barátom többet.

7. Ha egy barátom bánt, 
segítséget kérek a 

legközelebbi embertől.
8. Kérhetek segítséget a 

rendőrségtől is. 



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom
Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése

Az alapvető emberi viselkedés- és magatartásformák, érzések, 
lelkiállapotok, hangulatok, erkölcsi fogalmak és értékek, a valóság 

és a képzelet, a szocializációs és a társadalmi kérdések irodalmi 
ábrázolási módjainak megismerése.                                                                                                                           

példa a téma érintésére: Petőfi Sándor - János vitéz

Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Erkölcstan nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Hon- és népismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség                                                                                              

2. Én és a társadalom

 1. Közösségek, amelyekben élek: család                                                                                 
A család mint egység, kapcsolatok, szerepek, feladatok.                                                                   

Felelősségtudat, lelkiismeretesség a társainkhoz, a családtagokhoz 
fűződő viszonyban.                                                                                                                 

2. A családban: a család fogalma, típusai, tagjai, feladatai                                                                                                                                            
A család és annak szerepe az egyén egészséges, harmonikus 
fejlődésében; a család feladatai: szeretet, érzelmi biztonság.                                                

Munkamegosztás a családban, szokások, ünnepek a családban.

Tantervi kapcsolatok - Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 5-6. évfolyamMONDO-téma

7. Lehet párom 
és saját 

családom
Jogom van hozzá, 
hogy szerelmes 
legyek. Lehetek 

kettesben legyek a 
párommal. A 

segítőmnek és az 
államnak segíteni 
kell abban, hogy  
családot tudjak 

alapítani.

1. Jogom van hozzá, hogy 
együtt legyek a párommal.

2. Akkor is jogom van a párt 
választani, ha egy fiút / egy 

lányt szeretek.
3. Senki nem tilthatja meg, 

hogy szexeljek vagy kielégítsem 
magam.

4. Ha elmúltam 18 éves, 
megházasodhatok és lehet 

gyerekem.
5. Nekem kell döntést hoznom 

arról, hogy használok-e 
fogamzásgátlót. Erre senki sem 

kényszeríthet.
6. Fogyatékosságom nem 
akadálya annak, hogy jó 

szülővé váljak.
7. Felelősséggel tartozom azért, 

hogy születik-e gyerekem.
8. Senki nem veheti el tőlem a 

gyerekemet azért, mert 
fogyatékos vagy mert szegény 

vagyok. 
9. Kérhetek segítséget abban, 

hogy jó szülő legyek.
10. Ha elvették a gyerekemet, 

ügyvédet fogadok és 
visszaszerzem.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom
Irodalmi kultúra, irodalmi művek 

értelmezése
példa a téma érintésére: Juhász Gyula - Anna örök

Idegen nyelv nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan Párkapcsolat és szerelem

Vonzódás               
A serdülőkor. A serdülőkorban bekövetkező testi és lelki változások. 

A férfi-nő (fiú – lány) párkapcsolati vonzódásról.                                                                                                       
Szimpátiakapcsolatok– tapintatos jelzés és tapintatos hárítás.                                           

Együttjárás                                            
Szerelem. Párkapcsolat. Érettség és éretlenség. Párkapcsolati 

intimitás. A párkapcsolatban rejlő örömforrások és konfliktusok.                          
A diákszerelem szépsége.

Házasság, család és otthonteremtés                          
A házasság. A család. Házasságkötés. A jó és a rossz házasság 

ismertetőjegyei. Családalapítás. Családtervezés.

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Természetismeret
Biológia-élettan                                                                                                                           

Az ember megismerése

Szaporodás, egyedfejlődés                                                                            
Szaporodási szervrendszerek.                                        

Nemi jellegek.                                         
Menstruáció, szexualitás.                                     

A szexualitás egészségügyi szabályai, fogamzásgátlás.                                       
Méhen belüli fejlődés, születés, születés utáni élet.                                                                                                                                                                           

Magatartás                                                                                                                                                                      
A személyiség összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok, 
önismeret, önfejlesztés fontossága, viselkedési normák, szabályok 

szerepe.                                                               
Családi és egyéni (személyi) kapcsolatok jelentősége.                               

Tanulás szerepe.                              
A serdülőkor érzelmi, szociális és pszichológiai jellemzői.

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki Egészséges életmód
Kortárscsoportok                                                                                                                               

Párkapcsolat, a kapcsolatteremtés feltételei, az ismerkedés 
illemtana. Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok

MONDO-téma Tantervi kapcsolatok - Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 7-8. évfolyam

7. Lehet párom 
és saját 

családom
Jogom van hozzá, 
hogy szerelmes 
legyek. Lehetek 

kettesben legyek a 
párommal. A 

segítőmnek és az 
államnak segíteni 
kell abban, hogy  
családot tudjak 

alapítani.

1. Jogom van hozzá, hogy 
együtt legyek a párommal.

2. Akkor is jogom van a párt 
választani, ha egy fiút / egy 

lányt szeretek.
3. Senki nem tilthatja meg, 

hogy szexeljek vagy kielégítsem 
magam.

4. Ha elmúltam 18 éves, 
megházasodhatok és lehet 

gyerekem.
5. Nekem kell döntést hoznom 

arról, hogy használok-e 
fogamzásgátlót. Erre senki sem 

kényszeríthet.
6. Fogyatékosságom nem 
akadálya annak, hogy jó 

szülővé váljak.
7. Felelősséggel tartozom azért, 

hogy születik-e gyerekem.
8. Senki nem veheti el tőlem a 

gyerekemet azért, mert 
fogyatékos vagy mert szegény 

vagyok. 
9. Kérhetek segítséget abban, 

hogy jó szülő legyek.
10. Ha elvették a gyerekemet, 

ügyvédet fogadok és 
visszaszerzem.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Matematika Geometria, mérés. 

Pénz                                                                                                                                                      
Forint (Ft)                                             

Pénznemek megismerése, használata.                            
Mennyiségek be- és felváltása.                               

Mennyiségek kifizetése többféleképpen.
Erkölcstan nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Hon- és népismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Informatika
Infokommunikáció, információs 

társadalom

Információkeresés, információs közlési rendszerek.                                                
Az információs technológián alapuló kommunikációs formák.                

Médiainformatika.                  
Információkezelés jogi és etikai vonatkozása.                   

Adatbiztonság, adatmegőrzés, Netikett.                              
Az e-szolgáltatások szerepe és használata.                           

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Osztályfőnöki nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Tantervi kapcsolatok - Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 5-6. évfolyamMONDO-téma

8. Intézhetem 
az ügyeimet

1. Minden fontos iratról másolatot 
kérek. (Kérem, hogy másolják le 

nekem!) 
2. Csak akkor írok alá egy papírt, ha 

minden szavát értem.
3. Ha nem értem, megkérem az 
ügyintézőt vagy az ügyvédemet, 

hogy magyarázza meg Ez a 
kötelességük.

4. Minden ügyintézés és eljárás 
során jelen lehet a támogatóm 

vagy az ügyvédem.
5. Ha valamire nem tudok azonnal 

válaszolni, kérem, hogy adjanak 
időt. Átgondolom a dolgot.

6. Magyarországon sok ügyet el 
lehet intézni az interneten. Ez sok 

eljárást könnyebbé tesz számomra.
7. Ha nem helyeztek gondnokság 

alá, akkor bármilyen bírósági 
eljárást elindíthatok, és 
felfogadhatok ügyvédet.

8. Ha gondnokság alá helyeztek, 
akkor is fogadhatok ügyvédet 
azért, hogy megszüntessék a 

gondnokságot.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom
Olvasás és az írott szöveg 

megértése
 Különböző műfajú szövegek hangos és néma olvasása.         

 Tartalmi szempontú szövegelemzés.

Idegen nyelv nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Matematika Geometria, mérés.
Pénzhasználat, kifizetés, be- és felváltás.                                        

Háztartási költségvetés tervezése.
Erkölcstan nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

1. A globalizálódó világ és 
Magyarország                                                                                     

2. Társadalmi szabályok                                                                                          
3. Állampolgári ismeretek                                                                                                   

4. Pénzügyi és gazdasági kultúra

1. Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai                                                                                                                                                                             
2. Az emberi alapjogok                                                                                                                      

Hivatalos ügyeink                                                                                                                                
A mindennapi élethez kötődő egyszerűbb ügyek intézéséhez 
szükséges információk gyűjtése. Mindennapi ügyintézések 

modellezése, a lebonyolításhoz kötődő kommunikációs és illemtani 
szabályok tükrében.  Az ügyintézés alapvető faktorai – ügyintézési 

technikák lépésről-lépésre.                                                       
Ügyintézés a világhálón – internetes felületről ügyintézési 

lehetőségek, egyszerűbb alkalmazások összegyűjtése.                                                                        
3. Állampolgári jogok és kötelességek                                        

Információgyűjtés és csoportosítás az állampolgári jogok és 
kötelezettségek területén. Az alapvető jogok és kötelességek 

értelmezése, példák gyűjtése.                                                                                                              
4. A pénz és formái                                                   

Érme és bankjegy, virtuális pénz, bankkártya                        
Árfolyam, infláció                                         

Pénzintézetek és tevékenységük                             
Hitel, kamat, tőke                                              

Vállalkozói alapismeretek

Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Informatika
Infokommunikáció, információs 

társadalom

(6. kártyához)                                                                                                                                                          

Információkeresés, információközlési rendszerek.
Az információs technológián alapuló kommunikációs formák.

Információfogadás és küldés, e-mail.
Veszélyek.

Médiainformatika.
Céltudatos információszerzés.

Információkezelés jogi és etikai vonatkozása
Biztonsági kérdések

Az e-szolgáltatások szerepe és használata.
E-szolgáltatások a mindennapi életben.

Technika, életvitel és gyakorlat Háztartás, gazdálkodás 
Vásárlás Jótállás Garancia Csere                     

Háztartási pénzgazdálkodás                                                                                                                             
Felelős pénzkezelés

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Osztályfőnöki nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
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8. Intézhetem 
az ügyeimet

1. Minden fontos iratról 
másolatot kérek. (Kérem, 
hogy másolják le nekem!) 
2. Csak akkor írok alá egy 
papírt, ha minden szavát 

értem.
3. Ha nem értem, megkérem 

az ügyintézőt vagy az 
ügyvédemet, hogy 

magyarázza meg Ez a 
kötelességük.

4. Minden ügyintézés és 
eljárás során jelen lehet a 

támogatóm vagy az 
ügyvédem.

5. Ha valamire nem tudok 
azonnal válaszolni, kérem, 

hogy adjanak időt. 
Átgondolom a dolgot.

6. Magyarországon sok 
ügyet el lehet intézni az 

interneten. Ez sok eljárást 
könnyebbé tesz számomra.

7. Ha nem helyeztek 
gondnokság alá, akkor 

bármilyen bírósági eljárást 
elindíthatok, és 

felfogadhatok ügyvédet.
8. Ha gondnokság alá 

helyeztek, akkor is 
fogadhatok ügyvédet azért, 

hogy megszüntessék a 
gondnokságot.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom
Beszédkészség, szóbeli 
szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása           

A metakommunikációs eszközök megismerése során a 
testbeszéd megértése, használatával a szóbeli kifejezőkészség 

erősítése.                                                                
A beszélő szándékának megértése. A kommunikáció céljának 

megfelelő beszéd, a hangsúlyok, érzelmek, indulatok, 
szándékok megjelenítése.                                      

Saját vélemény, saját gondolat, kérdés, kérés 
megfogalmazása. 

Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan Test és lélek

Fejlődés és szükségletek                                             
Az ember legfontosabb fizikai és lelki szükségletei.                                                         

Egészség és betegség                               
Az egészséges ember tulajdonságai.                          

Fogyatékosság                                                     
Sérült felnőttek és gyerekek a szűkebb és a tágabb 

környezetünkben.                                      
A sérült emberek állapota hogyan akadályozza mindennapi 

tevékenységüket?
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Hon- és népismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Természetismeret
Az ember megismerése és 

egészsége

Testkép, testalkat, mozgás                                                                                                                       
Mozgássérült társak elfogadása, segítése.                                                                                                                                                    

Személyi higiénia Orvosi ellátás                                                                                                                                                                       
Helyes testápolás. 

Veszélyhelyzetek felismerése.                                                                                                    
Orvosi segítségnyújtás kérése, elfogadása. Szituációs 

gyakorlatok.                                                                                                                          
Magatartás                                                                                                                         

Közösségi viselkedési normák ismerete. 

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat
Háztartás, gazdálkodás, 

életmód
Egészség-betegség: betegségmegelőzés                                                                                          

Egészséges életmód

Testnevelés és sport
Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés
Egészséges életmód

Osztályfőnöki Egészséges életmód

Lelki egészség - Testi egészség                                                                                                                                                         
A lélek egészsége, stressz, veszélyek. A segítés, a segítség 

szerepe, a segítségkérés formái, a hozzá kapcsolódó 
viselkedés.                                                        

Választás és döntés, azok következményeinek megbeszélése.
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9. Dönthetek a 
kórházban 

Jogom van hozzá, 
hogy döntést 

hozzak az 
egészségügyi 

ellátásomról. Ha 
gondnokom van, 

akkor is 
tájékoztatni kell 

engem az 
ellátásról. Ha 

gondnokom van, 
akkor is csak olyan 
ellátást kaphatok, 

ami jó nekem.

1. Jogom van tudni, hogy 
mi a bajom, milyen 

ellátást kaphatok és mi 
fog történni. Az orvosnak 
érthetően kell beszélnie 

velem. 
2. Az orvos kérheti 

közvetítő szakember 
segítségét tájékoztatásom 

során.
3. Ha valamit nem értek, 
kérdezhetek. Az orvosnak 

válaszolnia kell. 
4. Amikor kórházban 

vagyok, jöhetnek hozzám 
látogatók. 

5. Csak olyan kezelést 
végezhetnek rajtam, 
amibe beleegyeztem. 

Kérhetek másik kezelést 
vagy gyógyszert. 

6. Ha gondnokom van, 
akkor az ő beleegyezése is 

szükséges az orvosi 
kezeléshez.

7. Jogom van a 
véleményemet elmondani 

a kezelés előtt. Az 
orvosnak kötelessége 
figyelembe vennie a 

véleményem. 
8. A kezelés után egy 

papírra leírják, mi történt 
velem a kórházban. 
Minden rólam szóló 

papírról másolatot kérek.
9. Ha kórházban aludtam, 
a zárójelentést is meg kell 

kapnom. 
10. Az orvosok, a nővérek 

nem alázhatnak meg. 
Tisztelettel kell beszélniük 

velem. 
11. A ruhámat csak akkor 

kell levennem, ha a 
vizsgálathoz vagy 

kezeléshez  szükséges. 
12. Ha nem engedik, hogy 

én döntsek, vagy ha 
bántanak, panaszt teszek.

13. Panaszt tehetek a 



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom
Beszédkészség, szóbeli 
szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása           

Vitában való részvétel, mások véleményének tiszteletben 
tartásával                                                 

Idegen nyelv nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan
1. Egyén és közösség                                                                                                                   
2. Helyem a világban

1. Korlátozó közösség                                                                                                                
Önálló vélemény felvállalása az adott csoportban.                                                                                                                            

Lehetőségek és következmények megbeszélése példákon 
keresztül.                                                                                                            

Szabadság és korlátozottság                                                                              
Szabadság. Az egyén szabadsága. Alkalmazkodás. Választás. 

Szabályhoz kötődés és lelkiismeret.                                                                                                                              
2. A társadalmi együttélés közös normái

Az együttélés szabályai a társadalomban.  Törvények.

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

1. A globalizálódó világ és 
Magyarország.                                                                                                                                                                                                                                             

2. Társadalmi szabályok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Állampolgári ismeretek.

1. Alaptörvény értelmezése segítséggel. Feladatok megoldása 
az alapvető jogok érvényesítésével kapcsolatosan.                                                                                                   

2.Az erkölcsi értékekhez kapcsolódó csoportosítások a jó és a 
rossz fogalmának tükrében. A jog és erkölcs kapcsolatának 

értelmezése egyszerű példákon keresztül, különös tekintettel 
a gyakoribb normasértésekre. Az emberi alapjogokról való 

beszélgetés. Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata – a 
legfőbb pontok megismerése. Jogok és kötelességek a 

társadalomban – beszélgetés az emberek együttéléséhez 
szükséges normákról.                                                                                                                                                                             

3.Az alapvető jogok és kötelességek értelmezése, példák 
gyűjtése.

Természetismeret
Biológia                                                                                                         

a. Állandóság és változás                                                                                                            
b. Az ember megismerése

a. A saját egészségi állapot iránti felelősség belátása.                                                                                         
Felelősségtudat fejlesztése.                                                                                                                                            

b. Egészség - betegjogok                                                                                                                           
Szabályok, normák szerepének elfogadása.                                                       

Önismeret fejlesztése.                                                                  
Felelősségteljes magatartás.                                                                  

Az önfegyelem, a belátás képességének fejlesztése.                           

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat
A személyes szükségletekkel 

kapcsolatos teendők                                            
Önkiszolgálás

Testnevelés és sport
Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés
Életviteli alapelvek és szokásrendszerek

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség                                                                                                                                                  

2. Egészséges életmód

1. A társas kapcsolatok szerepe a közösségben.                                                                                                                                                              
Az emberi együttélés írott és íratlan szabályai, a szabályok 

szintjei és egymásra épülésük: szokás, erkölcs, jog; a szabályok 
megszegésének büntetése.                                                                                                                                                                                               

A helyesen kialakult értékek, magatartási normák 
megerősítése; az egyéni és a közérdek érvényre jutását 

szolgáló tevékenységekre való rávilágítás.                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. A lelki és testi egészség összefüggései.                                                                                                                                                                                                                                                             

A testi és lelki egészségi állapot szoros összefüggésének 
belátása, a megőrzésük érdekében leggyakrabban használható 

technikák ismerete, törekvés alkalmazásukra.
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9. Dönthetek a 
kórházban 

Jogom van hozzá, 
hogy döntést 

hozzak az 
egészségügyi 

ellátásomról. Ha 
gondnokom van, 

akkor is 
tájékoztatni kell 

engem az 
ellátásról. Ha 

gondnokom van, 
akkor is csak olyan 
ellátást kaphatok, 

ami jó nekem.

1. Jogom van tudni, hogy 
mi a bajom, milyen 

ellátást kaphatok és mi 
fog történni. Az orvosnak 
érthetően kell beszélnie 

velem. 
2. Az orvos kérheti 

közvetítő szakember 
segítségét tájékoztatásom 

során.
3. Ha valamit nem értek, 
kérdezhetek. Az orvosnak 

válaszolnia kell. 
4. Amikor kórházban 

vagyok, jöhetnek hozzám 
látogatók. 

5. Csak olyan kezelést 
végezhetnek rajtam, 
amibe beleegyeztem. 

Kérhetek másik kezelést 
vagy gyógyszert. 

6. Ha gondnokom van, 
akkor az ő beleegyezése is 

szükséges az orvosi 
kezeléshez.

7. Jogom van a 
véleményemet elmondani 

a kezelés előtt. Az 
orvosnak kötelessége 
figyelembe vennie a 

véleményem. 
8. A kezelés után egy 

papírra leírják, mi történt 
velem a kórházban. 
Minden rólam szóló 

papírról másolatot kérek.
9. Ha kórházban aludtam, 
a zárójelentést is meg kell 

kapnom. 
10. Az orvosok, a nővérek 

nem alázhatnak meg. 
Tisztelettel kell beszélniük 

velem. 
11. A ruhámat csak akkor 

kell levennem, ha a 
vizsgálathoz vagy 

kezeléshez  szükséges. 
12. Ha nem engedik, hogy 

én döntsek, vagy ha 
bántanak, panaszt teszek.

13. Panaszt tehetek a 
kórház vezetőjénél vagy a 

betegjogi képviselőnél. 
Ügyvédet is fogadhatok.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan Test és lélek

Fogyatékosság                                               
Sérült felnőttek és gyerekek a szűkebb és a tágabb 

környezetünkben.                                                   
A sérült emberek állapota hogyan akadályozza mindennapi 

tevékenységüket?
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Hon- és népismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség                                                                                                                                         

2. Én és a társadalom

1. Közösségek, amelyekben élek.                                                                                                                                                    
A közösség céljai, feladatai, az együttműködő közösség, a közös 

célok elérésének segítő és akadályozó tényezői.                                                                                                                  
2. A lakóhelyen: helyi társadalmi események, a részvétel 

lehetőségei                                                                                                                                                                                             
A helyi társadalmi eseményekről tájékozódás a médiumokon 

keresztül, személyes részvétel.                                                                                                                                                  
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10. Szavazhatok
Mindenki, aki 

elmúlt 18 éves, 
szavazhat az 

országos és a helyi 
választásokon. Aki 
szavaz, az beleszól 

az ország vagy a 
helyi közösség 
ügyeibe. Aki 

szavaz, az 
befolyásolja, hogy 

ki vezesse az 
országot, és 

milyen célokat 
valósítson meg.

1. Ha gondnokság alá 
helyeznek, akkor lehet, 
hogy nem fogok tudni 

szavazni. 
2. Ha elvették a 

választójogomat, vissza 
tudom szerezni. Ügyvédet 

fogadhatok, hogy 
visszakapjam a 

választójogomat. 
3. Ha szavazni megyek, 
jogom van hozzá, hogy 

akadálymentes legyen a 
választás számomra. 

4. Ha nem tudok 
otthonról elmenni, 

kérhetek mozgó urnát, 
hogy szavazni tudjak.

5. Jogom van könnyen 
érthető tájékoztatót 
kérnem a választási 

eljárásról és a szavazás 
menetéről.



Téma Téma mondatai Tantárgy  Tematikai egységek Fejlesztési követelmények

Magyar nyelv és irodalom

1. Olvasás és az írott szöveg 
megértése                                                                                                                                                                  

2. Beszédkészség, szóbeli 
szövegek megértése, értelmezése 

és alkotása 

 1. Különböző műfajú szövegek hangos és néma olvasása.                                                                          
 Tartalmi szempontú szövegelemzés.                                                                                                                                                 

2. Vitában való részvétel, mások véleményének tiszteletben 
tartásáva

Idegen nyelv nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Matematika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Erkölcstan
1. Egyén és közösség                                                                                                                                                
2. Helyem a világban

1. Korlátozó közösség                                                   
Önálló vélemény felvállalása az adott csoportban. Lehetőségek és 

következmények megbeszélése példákon keresztül.                                                                          
Szabadság és korlátozottság                                                                                

Szabadság. Az egyén szabadsága. Alkalmazkodás. Választás. 
Szabályhoz kötődés és lelkiismeret.                                                                                                                                                     

2. A társadalmi együttélés közös normái
Az együttélés szabályai a társadalomban.  Törvények.

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

1. A globalizálódó világ és 
Magyarország                                                                                                                                                   

2. Társadalmi szabályok                                                                                               
3. Állampolgári ismeretek        

1. Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai                                                                                                                                                                         
2. Az emberi alapjogok                                                                                                                                       

Hivatalos ügyeink                                                                                                                                                                          
A mindennapi élethez kötődő egyszerűbb ügyek intézéséhez 
szükséges információk gyűjtése. Mindennapi ügyintézések 

modellezése, a lebonyolításhoz kötődő kommunikációs és illemtani 
szabályok tükrében.  Az ügyintézés alapvető faktorai – ügyintézési 

technikák lépésről-lépésre.
Ügyintézés a világhálón – internetes felületről ügyintézési 

lehetőségek, egyszerűbb alkalmazások összegyűjtése.                                                                                                                               
3. Állampolgári jogok és kötelességek                            

Információgyűjtés és csoportosítás az állampolgári jogok és 
kötelezettségek területén. Az alapvető jogok és kötelességek 

értelmezése, példák gyűjtése.

Természetismeret nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Földrajz nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Ének-zene nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás
Vizuális kultúra nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Informatika nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Technika, életvitel és gyakorlat nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Testnevelés és sport nincs közvetlen kapcsolódás nincs közvetlen kapcsolódás

Osztályfőnöki
1. Közösség és személyiség                                                                                                                                                   

2. Én és a társadalom

1. Közösségi élet a helyi társadalomban                                                                                                                         
Egyéni képességek a közösség szolgálatában, kooperáció 

fontosságának, az egymásrautaltságnak a felismerése. 
Az emberi együttélés írott és íratlan szabályai, a szabályok szintjei és 
egymásra épülésük: szokás, erkölcs, jog; a szabályok megszegésének 

büntetése.
A helyesen kialakult értékek, magatartási normák megerősítése; az 

egyéni és a közérdek érvényre jutását szolgáló tevékenységekre való 
rávilágítás.

Az önkormányzat működése az évfolyamban és az iskolában. 
Közéletiség, demokrácia, egyéni és közösségi részvétel.                                                                          

2. Állampolgárság: jogok és kötelességek                                                                                                                                      
"Állampolgár vagyok”, joggyakorlás és kötelesség-végrehajtás 

egyensúlyának felismerése.                                                                                                                                        
Mindennapi demokrácia

Az iskolai önkormányzat tevékenységében való részvétel. 
Vélemények megfogalmazása, döntés-előkészítő folyamatokban 

való részvétel.
Politika, politizálás, politikai események, fejlődő demokrácia, 

médiumok használata. Viták felmerülő problémákról. Hírfigyelés, 
elemzés. 
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10. Szavazhatok
Mindenki, aki 

elmúlt 18 éves, 
szavazhat az 

országos és a helyi 
választásokon. Aki 
szavaz, az beleszól 

az ország vagy a 
helyi közösség 
ügyeibe. Aki 

szavaz, az 
befolyásolja, hogy 

ki vezesse az 
országot, és 

milyen célokat 
valósítson meg.

1. Ha gondnokság alá 
helyeznek, akkor lehet, 
hogy nem fogok tudni 

szavazni. 
2. Ha elvették a 

választójogomat, vissza 
tudom szerezni. Ügyvédet 

fogadhatok, hogy 
visszakapjam a 

választójogomat. 
3. Ha szavazni megyek, 
jogom van hozzá, hogy 

akadálymentes legyen a 
választás számomra. 

4. Ha nem tudok 
otthonról elmenni, 

kérhetek mozgó urnát, 
hogy szavazni tudjak.

5. Jogom van könnyen 
érthető tájékoztatót 
kérnem a választási 

eljárásról és a szavazás 
menetéről.


