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5. SZEKCIÓ 
A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD MULTIKULTURÁLIS, 

MUNKAERŐPIACI ÉS SZOCIÁLPEDAGÓGIAI 
VONATKOZÁSAI 

szekcióvezető: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet 
DEGYGYK, Gyógypedagógiai Intézet 

Helyszín: RIK.2. 

 

Idő Előadó Az előadás címe 

1400 - 1415 Barnucz Nóra  
Prof. Dr. Fónai Mihály 

Mi hat az iskolai inklúzióra? 

1415 - 1430 Dr. Balázs - Földi 
Emese 

Foglalkoztatási esélyegyenlőséget támogató HR-
eszközök  

1430 - 1445 Dobos Károly Apák a fogyatékos gyermekek családjaiban - a 
nemzetközi kutatások tükrében 

1445 - 1500 Dr. Jókai Erika Munkadiagnosztikai mérések a speciális szükségletű 
fiatalok pályaorientációs tanácsadásában 

1500- 1515   Karlowits - Juhász 
Orchidea 

Gyermekotthonban élő gyerekek példakép-
választásainak szociálpedagógiai vonatkozásai 

1515- 1530   Kozup Sándor Az oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés a 
fogyatékos személyeket  megillető jogokban  

1530- 1545   Lőrincz Andrea Védelembe vett gyermekek társadalomképének 
szociálpedagógiai vonatkozásai  

1545- 1600   Dr. Nagy Judit Merre visz az út a jogszabályok és intézmények 
útvesztőjében? A sajátos nevelési igényű gyerekek 
helyzete a miskolci járásban  
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MI HAT AZ ISKOLAI INKLÚZIÓRA? 
 
BARNUCZ Nóra   
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Magyarország) 
e-mail: barnucznora@gmail.com 
FÓNAI Mihály (PhD)  
Debreceni Egyetem Állami és Jogtudományi Kar (Magyarország) 
e-mail: fonai.mihaly@law.unideb.hu 
 

Előadásunk tágabb kerete  a "How to help children from families of ethnic minorities in the 
adaptation to school in V4 countries" (application ID 11410116) című nemzetközi projekt, melyet a 
Visegrádi Alap támogatásával a Zielona Górai Egyetem szervezett. Az egyes európai országok 
hozzáállásában jelentős eltérések mutatkoznak az etnikai, kulturális kisebbségek és a 
fogyatékossággal élő tanulók iskolai integrációjának kérdéseiben és gyakorlatában (Eurobarometer, 
2011, EADSNE, 2010; 2011; Word Report on Disabilities, 2011). Az iskolai teljesítmény és a 
társadalmi különbségek összefüggése mellett (Andor, 2001; Kertesi, Kézdi, 2012) jelen kutatás 
továbblépést jelent az inkluzív gyakorlat implementációja terén, hiszen a tanulási eredményesség 
mellett a jólét, az elutasítás, iskolai közéleti aktivitás érzéseinek szubjektív mutatója is megjelenik. 
Az előadás alapjául szolgáló kutatásban a befogadást a gyermekek saját helyzetének szubjektív 
megélésével vizsgáltuk (Liberska et al. 2014). A projekt folyamán kifejlesztett kérdőívet (The 
Questionnaire of School Life - QSL) 11-12 éves magyar (552 fő), lengyel (271 fő) és kárpátaljai 
(280 fő) diákok között kérdeztük le, előadásunkban összehasonlító elemzést végzünk. A magyar-
lengyel  összehasonlító elemzés alkalmat ad az eltérő iskolarendszerek, illetve az etikailag (és 
kulturálisan) homogén, illetve heterogén iskolák között érvényesülő különbségek megragadására a 
befogadás – kirekesztés kapcsán. Bemutatjuk a magyarországi és a kárpátaljai magyar nyelvű 
iskolákban érvényesülő inklúziós folyamatokat, azok hasonlóságait és különbségeit is.  
 

 

FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGET TÁMOGATÓ HR-ESZKÖZÖK 
 
BALÁZS-FÖLDI Emese (PhD) 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (Magyarország) 
e-mail: balazs.foldi.emese@gmail.com 

 
 

A magyarországi statisztikai felmérések, illetve korábbi kutatások rámutatnak a fogyatékos és 
a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci hátrányaira, amely miatt 
foglalkoztatottságuk elmarad az átlag populáció foglalkoztatottságától. E hátrányok hátterében 
részben a társadalomban és a munkáltatók körében tapasztalható előítéleteken nyugvó negatív 
attitűdök állnak. Ugyanakkor a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkahelyi 
beillesztése, illetve tartós foglalkoztatása során nem csak a munkáltatók, hanem a munkavállalók 
befogadó attitűdje is lényeges momentum. E témakör vizsgálatára még nem irányult empirikus 
kutatás. Vizsgálatom célja, hogy Hajdú-Bihar megye három járásának szociális intézményeiben 
dolgozók, illetve a járásokban élők a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyekkel 
kapcsolatos attitűdjét, szemléletét, ismereteit feltárjam. A kutatás módszere kérdőíves felmérés, 
amely összesen 747 fő (408 fő szociális intézményi munkavállaló és 339 fő lakos) bevonásával 
készült. 

A hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok gazdasági aktivitását elősegíthetik 
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foglalkoztatáspolitikai eszközök, de elhelyezkedésükhöz, beilleszkedésükhöz, munkavégzésükhöz 
munkáltatóiktól további segítséget igényelhetnek. A nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatóktól várt és 
kapott segítség, illetve annak mértéke nem mindig találkozik egymással. Az előadás a kutatás azon 
felderítő jellegű eredményeinek bemutatására fókuszál, amelyek a vizsgálati csoportok a 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő HR-eszközök alkalmazásával 
kapcsolatos tájékozottságát, ismereteit tárják fel. A tanulmány két változó mentén értékeli az 
eredményeket: a megváltozott munkaképességről előzetesen szerzett ismeretek és a megváltozott 
munkaképességű személyekkel kapcsolatos munkatapasztalatok alapján. A kutatás eredményei 
szerint a megváltozott munkaképességű személyek számára a szervezetek leginkább a személyre 
szabott munkakört, a kedvezményes munkaidőt, valamint az akadálymentesített munkahelyi 
környezetet biztosítják, mely azonban nem biztos, hogy elégséges eszköz a célcsoport tartós 
foglalkoztatásához, mivel mobilitási nehézségeik miatt a munkahelyre való eljutás támogatása is 
kiemelt igényként jelentkezik körükben. 

 

APÁK A FOGYATÉKOS GYERMEKEK CSALÁDJAIBAN ‒ A NEMZETKÖZI 
KUTATÁSOK TÜKRÉBEN 

 
DOBOS Károly 
Református  EGYMI Debreceni Tagintézménye (Magyarország) 
email: doboskaroly@gmail.com 

 

A nemzetközi szakirodalomban a 2000-es évek eleje óta a szülői léttel kapcsolatos kutatások és 
szakcikkek robbanásszerű növekedését tapasztalhatjuk. Új folyóiratok jelennek meg a nemzetközi 
kutatási platformon és tesznek szert mérhető hatásra, kormányzati és civil kezdeményezésű 
kutatások indulnak a családok jobb megismerésére. A fogyatékos gyermekeket nevelő családokról, 
különösen a fogyatékos gyermekek családjaiban élő apákról ugyanakkor nagyon kevés még most is 
az ismeretünk. Ahogyan egy angol kutató megjegyezte, ők az árnyak a családokban. Az előadás a 
fogyatékos gyermeket nevelő édesapák megismerésére helyezi a hangsúlyt a szülői szerepen belül 
az apasághoz kapcsolódó elérhető és elemezhető nemzetközi - elsősorban angol, japán és svéd - 
szakirodalmi források, bemutatásával és elemzésével az alábbi szempontok alapján: 1) milyen 
érzések jellemzik a fogyatékos gyermeket nevelő családokban élő apákat?, 2) milyen feladatoknak, 
kihívásoknak kell megfelelniük?, 3) hogyan látják, hogyan értékelik a családban betöltött 
szerepüket?, 4) hogyan látják a jövőjüket? 

Az előadás a különböző kultúrákban élő fogyatékos gyermeket nevelő apák narratíváiban 
megjelenő közös témák bemutatásán túl a lehetséges további kutatási irányokat és egy 
magyarországi kutatási kezdeményezést is felvázol.   

 

MUNKADIAGNOSZTIKAI MÉRÉSEK A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ FIATALOK 
PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁSBAN 
 
JÓKAI Erika (PhD) 
Óbudai Egyetem GBI (Magyarország) 
e-mail: jokaierika@gmail.com 
 

A Piarista Rend Magyar Tartománya létrehozta a KILÁTÓ Piarista Pályaorientációs és 
Munkaerőpiaci Fejlesztő Központot, amely a közeljövőben Vácon nyitja meg kapuit. A 
többfunkciós, komplex fejlesztést biztosító, pályaorientációs intézmény, munkaképesség-vizsgáló 
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állomásként, tudományos kutató- és módszertani központként működik majd, és legfőbb célkitűzése 
az életpálya-tanácsadási-, továbbképzési-, munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés támogatása a sajátos nevelési igényű és fogyatékos fiatalok körében. 

A munkadiagnosztikai felmérés célja lehet az egyéni képességeknek, érdeklődésnek megfelelő 
szakmakeresés, orientáció segítése, vagy konkrét szakmai elképzelés esetén az alkalmasság 
felmérése. A felmérés eredményei alapján visszajelzést adhatunk a pályaválasztás előtt álló, vagy 
pályamódosítást tervező fiatalok számára arról, hogy mely funkcionális képességeik kimagaslók, 
átlagosak, vagy éppen fejlesztendők a vágyott szakma, karrier érdekében. Ez különösen nagy 
segítség lehet a fogyatékos és SNI fiatalok és családjaik számára, hiszen munkaerőpiaci esélyeiket 
növelhetjük azzal, ha mérési adatokkal is igazolhatjuk, hogy milyen munkakörökben, 
foglalkozásokban tudnak az ép fiatalokéval azonos teljesítményt nyújtani, vagy mely 
munkatevékenységekben igényelnek speciális támogatást. 

Kutatócsoportunk 2018 január és november között 100 fő 13-30 év közötti fogyatékos és SNI 
tanulóval végzett felméréseket munkaszimulátorokon, illetve további 50 fővel munkapszichológiai 
és munkaalkalmassági mérőeszközökön. A kutatás célja olyan vizsgálati protokoll kidolgozása volt, 
amelynek segítségével a speciális szükségletű személyek foglalkozási kompetenciáit a 
mérőeszközök használatára kiképzett személyek fel tudják mérni és értékelni, a mérési eredmények 
pedig segíthetik a családok, pályatanácsadó szakemberek és a munkáltatók döntéseit. 

 

 

GYERMEKOTTHONBAN ÉLŐ GYEREKEK PÉLDAKÉPVÁLASZTÁSAINAK 
SZOCIÁLPEDAGÓGIAI VONATKOZÁSAI  
 
KARLOWITS-JUHÁSZ Orchidea 
Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet (Magyarország) 
e-mail: viresz@gmail.com 

 
2017-ben 62 strukturált interjút vettem fel az országban működő három nagy gyermekotthon 

egyikében. A példaképválasztást vizsgáló kvalitatív kutatásom keretében 42 12-18 év közötti 
bentlakó fiatalt és 20 intézményi dolgozót kérdeztem meg. Vizsgálati eljárásomat László Miklós 
1998-2013 között zajló hazai kutatássorozatának vonatkozó kérdéseihez igazítottam (László, 1999, 
2001, 2010, 2014; László – Danó, 2015).Kutatásommal elsősorban arra kerestem választ, hogy a 
12-18 év közötti magyar gyerekek/fiatalok példaképválasztásaival összevetve milyen orientációs 
személyeket neveznek meg a gyermekotthonban nevelkedő fiatalok, és milyen értékkategóriák 
mentén rendeződnek választásaik, illetve, hogy az intézet dolgozói fejében miként reprezentálódnak 
a fiatalok példaképei. A hazai kérdőíves kutatásokhoz hasonlóan saját vizsgálatom során is igen 
magas volt a példaképet nem választók aránya, azonban – a nagymintás vizsgálatokkal ellentétben, 
vélhetően a szóbeli lekérdezésnek köszönhetően – szinte minden válaszadóm megindokolta 
döntését. A hazai fiatalok közül azok, akik választanak maguknak példaképet, leginkább a családból 
vagy a média világából neveznek meg valakit. Gyermekotthonban élő interjúalanyaim számára 
jellemzően nem szüleik a példaképek, viszont a szülők helyetti választások mégsem a média felé 
tolódnak, mint ahogy azt felnőtt interjúalanyaim gondolják.   

A példaképek forrásának elemzéséhez szervesen hozzátartozik a választott orientációs 
személyek által hordozott értékek vizsgálata is. Válaszadóim összesen 98 értéket/tulajdonságot 
említettek a választott példaképekhez kapcsolódóan. Míg az intézet dolgozói szerint gondozottjaikat 
leginkább a pénz és a gazdagság determinálja a példaképválasztásban, addig a gyerekek által 
felsorolt értékek között ezek a szempontok egyáltalán nem jelennek meg. Miközben kutatási 
kérdéseimre válaszokat kerestem és találtam, újabb és újabb kérdések fogalmazódtak meg bennem, 
amelyek azonban elsősorban már nem kutatóként, sokkal inkább pedagógusként és felelős 
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értelmiségi emberként fontosak számomra, számunkra. Ezekkel a nézőpontváltásra ösztönző 
kérdésekkel zárom előadásomat.  

 
 
 

AZ OKTATÁSHOZ VALÓ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A FOGYATÉKOS 
SZEMÉLYEKET MEGILLETŐ JOGOKBAN 

 
KOZUP Sándor 
Csillagfürt Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-
Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ózd 
(Magyarország) 
e-mail: csillagfurtegymi@gmail.com 
 

Az előadás olyan társadalmi kérdéseket vet fel, olyan feladatokat mutat be a 
„fogyatékosüggyel” kapcsolatban, melynek megoldásában elengedhetetlen szerepe van az államnak.  
Példát mutat arra, hogy ennek a problémakörnek csak egy szelete jogi természetű, a jogi 
szabályozás nemcsak magára az állami szervezetrendszerre, hanem minden jogalkalmazóra 
tartalmaz szabályozást. Rávilágít, hogy a jog hatása hogyan gyűrűzik tovább, egészen az egyén 
szintjéig.  Az előadás bemutatja, hogy ez az állami befolyás milyen mélységű és hatásfokú a 
fogyatékos személyekre vonatkoztatva. Az emberi jogok generációs fejlődésén keresztül szeretné 
érzékeltetni a fogyatékos személyek formális és tényleges jogegyenlőségét a mindennapok 
gyakorlatában. 

A fogyatékos személyeket megillető jogok rendszeréből, a közszolgáltatáshoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés fogalmi megközelítésén keresztül jut el a hallgató az oktatáshoz, az 
esélyegyenlőség egyik fontos célterületéhez. Az előadás lényeges tartalmi részében bemutatásra 
kerül a hazánkban rendelkezésre álló köznevelési ellátórendszer egy fogyatékos személy életkori 
szakaszaira bontva, mellyel teljes képet kaphatunk a fogyatékos személyeket megillető oktatási 
közszolgáltatásról. A prezentáció a fogyatékos tanulókat érő diszkriminációk bemutatásával zárul, 
az Alapvető Jogok Biztosának egyes jelentései és az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatainak 
tükrében. 

 
 
 
 

VÉDELEMBE VETT GYERMEKEK TÁRSADALOMKÉPÉNEK SZOCIÁLPEDAGÓGIAI 
VONATKOZÁSAI 

 
LŐRINCZ Andrea 
Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet (Magyarország) 
e-mail: lorinczandrea9@gmail.com 
 

Ki számunkra a jó ember és kit tekintünk rossznak? Az ember morális fejlődése kisiskolás 
korban éri el azt a szakaszát, melyben ítéletei már többnyire autonómak. Az, hogy egy egyén 
életében mit jelent a „jó” és mi számít „rossznak”, az a gyermekkori élethelyzetek, örömök és 
traumák függvényében körvonalazódik, így egy átlagos fiatal 14 éves korára már képes önálló 
érvekkel alátámasztani személyes ítéleteit. Átlagos esetben a szüleink megadják nekünk azt a 
mintát, melyet majd saját életünk során és saját családunk megalapításakor követni fogunk. 
Többnyire az elsődleges szocializációs közegünk a családunk, a szüleink személyes példája által 
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közvetítve elsajátítunk minden értéket és normát, tanulunk érzelmi és viselkedési modelleket 
(Bagdy, 1995). Jellemzően nem siklik ki a szüleink és a családunk élete annyira, hogy a törvény 
elválaszthasson minket egymástól. Azonban mi történik, hogy ha mégis? Ha a gyermeknek a 
családja nélkül kell felnőnie több mint száz sorstársával együtt egy intézményesült, intézeti 
környezetben? Milyen mintákat követhet ezesetben? Hogyan alakul a morálisfejlődés a 
gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek személyiségében? Miként befolyásolja 
meggyőződéseiket a bántalmazó szülői közeg, az őket családjukból kiemelő rendszer képviselői, s 
miként hat a kérdésre az ingerszegény intézményi környezet és a sorstársakkal való folyamatos 
összezártság? S hogyan segítik ezen információk a védelembe vett gyermekekkel foglalkozó 
pedagógusok és szociális szakemberek munkáját? 

Kutatásom alapvetően tisztán antropológiai jellegű kvalitatív kutatás, melynek során hosszas 
résztvevőmegfigyelést követően 2017 februárjában és márciusában 20 strukturált interjút 
készítettem el. Interjúalanyaim olyan 14 és 18 év közötti fiatalok voltak, akik hosszú évek óta a 
gyermekotthon falain belül élnek és szinte kizárólag bántalmazó szülői környezetből kerültek 
kiemelésre. Ebből a többszörösen traumatizált élethelyzetből kényszerülnek megítélni azt, hogy 
számukra ki a jó és ki a rossz ember. 

 
 

 

MERRE VISZ AZ ÚT A JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK ÚTVESZTŐJÉBEN? A 
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYEREKEK HELYZETE A MISKOLCI JÁRÁSBAN 
 
NAGY Judit (PhD) 
Miskolci Tankerületi Központ  
Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet 
e-mail: judit.nagy@kk.gov.hu 
 

A Miskolci Tankerület illetékességi területe az iskola nevelés-oktatás tekintetében Miskolc 
Járásra terjed ki, de a szakszolgálati feladatok ellátása Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészét érinti. 
A Tankerület fenntartásában 45 iskola 86 feladatellátási helyén és a szakszolgálat 16 
tagintézményében történik a sajátos nevelési igényű tanulók diagnosztizálása, gyógypedagógiai 
nevelése-oktatása, illetve integrált iskolai környezetben történő nevelése-oktatása. 

Az SNI tanulók száma a 2018/2019. tanévben 1152 fő, 264 fő a hármas szorzóval figyelembe 
vehető SNI-kategóriába tartozó (mozgássszervi, érzékszervi fogyatékos, középsúlyos értelmi 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos) gyermekek száma, 25 
százalékuk nevelése-oktatása integráló intézményben történik. Miskolcon biztosított az ellátás 
óvodától a készségfejlesztő szakiskoláig minden szinten a gyógypedagógiai intézményekben, az 
integráltan oktatható SNI gyermekek számára azonban még mindig nem sikerült teljes körűen 
világos tanulási útvonalakat felrajzolni. Vannak sikeresen integráló nagy létszámú általános iskolák, 
ahol ADHD-s és autista gyerekek is megtalálták a helyüket, de sajnos e két SNI-kategóriába tartozó 
tanulók és családjaik életében rendszeresen visszatérő események az intézményváltások, kudarcok, 
gyakori intézménykijelölési kérelmek. 

Az előadás érinti az intézményfenntartói, jogi, intézményi keretek elemzésével beazonosítható 
beavatkozási pontokat, amelyek révén élhetőbbé válhatnak a különleges bánásmódot igénylő 
tanulók számára is az állami köznevelési intézmények. 

 

 


