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“Minden tanuló fontos, és mind ugyanannyira fontos” 

 
2030, inkluzív oktatás és egyenlő bánásmód jelentés  

  



A SZELLEMILEG SÉRÜLTEK 

SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁSÁT 

CÉLZÓ MODELLEK KIDOLGOZÁSA  

Absztrakt 

A fogyatékkal élők a hátrányos helyzetűek között is az egyik legnehezebb helyzetben lévő csoport, sok 
kihívással kell megküzdeniük szociális, munkahelyi és iskolai életük során. A fogyatékkal élők számos 
elhanyagolt alapvető problémája közül kiemelet helyet foglal el a szexuális felvilágosítás. Az intimitás 
fogalmát az egészségesen fejlődő fiatalok is inkább a hivatalos oktatási rendszeren kívül tanulják meg. 
Ennek okai szociokulturális beidegződések és különböző előítéletek lehetnek, és a helyzet még 
nehezebb sérült emberek esetében. Azonban az igény a szexuális nevelésre nagyon is meglévő és 
szükséges, hogy magába foglaljon olyan tanulási és oktatási módszereket, amelyek segítségével a 
sérült emberek megtanulhatják a helyes viselkedési formákat beilleszkedésük során, megvédhetik 
magukat a szexuális erőszaktól és a betegségektől, illetve megismerhetik nemi identitásukat. Fontos, 
hogy akik az oktatás során kiemelt szerepet töltenek be, egymást kiegészítve vegyenek részt a szexuális 
nevelésben, ahelyett, hogy csak a tanárra vagy csak a szülőre hagynák ezt a feladatot mindkét 
környezet vonatkozásában. A szexuális felvilágosítással kapcsolatos tudás hiánya (hogyan, mikor, 
milyen módszerrel, megközelítéssel) mind az oktatási rendszer dolgozói, mind a szülők részéről 
jelentősen megnehezíti a fogyatékkal élők szexuális nevelését. 

A szakirodalom áttekintése alapján azonban úgy tűnik, nincsen a szexuális felvilágosítással kapcsolatos 
oktatási modell, vagy tudományos megközelítést alkalmazó módszertan és moduláris rendszer a sérült 
személyeknek szóló oktatási rendszerekben. 

Mindebből kiindulva ennek az értékelő jelentésnek a feladata az, hogy megvizsgálja a sérült személyek 
speciális oktatására vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogi szabályozást. A jelentés azt tekinti át, hogy 
milyen képzésre lehet szüksége a speciális nevelést nyújtó tanároknak, a gyógypedagógusoknak, sérült 
gyerekeket felügyelő gondozóknak vagy bárkinek, aki szellemileg sérült személyeket gondoz. 

RÖVIDÍTÉSEK 

 
CSE 

 
Átfogó Szexuális Nevelés (Comprehensive Sexuality Education)  

DGfSEGS 
 

Speciális Oktatási és Tanácsadási Szolgáltatások Főigazgatósága (The Directorate 
General for Special Education and Guidance Services) 

KEDDYs 
 

Diagnosztikai Felmérési és Támogató  Központok (Diagnostic Assessment and Support 
Centers) 

EDEAYs 
 

Diagnosztikai Oktatási Felmérési és Támogatási  Bizottságok (Diagnostic Educational 
Evaluation and Support Committees) 

ECCE 
 

Koragyermekkori Gondozás és Nevelés (Early Childhood Care And Education)   
EB 

 
Európai Bizottság 

EU 
 

Európai Unió 
LOGSE 

 
Az Oktatási Rendszer Általános Szervezete (General Organization of the Education 
System)  

GRCs 
 

Tanácsadó és Kutatási Központok (Guidance and Research Centers)  
RAM 

 
Tanácsadó és Kutatási Központ (Guidance Research Center)  

LLL 
 

Élethosszig Tartó Tanulás (Lifelong Learning) 
MoNE 

 
Nemzeti Oktatási Minisztérium (Ministry of National Education) 



NSRF 
 

Nemzeti Stratégiai Referencia Keretszervezet (National Strategic Reference 
Framework) 

GLIP-
GLIR 

 
Regionális Intézményközi Munkacsoport (Regional Inter-Institutional Work Group)  

BILSEMs 
 

Tudományos és Művészeti Központ (Science and Art Centers)  
STEM 

 
Tudomány, Technológia, Mérnöki Tudományok és Matematika (Science, Technology, 
Engineering ,Mathematics) 

UNESCO 
 

Az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (Scientific and Cultural 
Organization) 

SNI 
 

Speciális Nevelési Igények (Special Education Needs) 
SLD 

 
Specifikus Tanulási Zavarok (Specific Learning Disorders) 

TVET 
 

Szakmunkásképzés (Technical and Vocational Educational Training) 
CRC 

 
Gyermekjogi Egyezmény (The Convention on the Rights of the Child)  

MIUR 
 

Oktatásért, Felsőoktatásért és Kutatásért Felelős Minisztérium (The Ministry of 
Education, Universities and Research) 

TFE 
 

Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (The Treaty on the Functioning of the 
EU)  

ENSZ 
 

Egyesült Nemzetek Szövetsége 
UNAIDS 

 
Az ENSZ AIDS ellenes szervezete (United Nation Human Immune Deficiency Virus 
Service) 

UNFPA 
 

Az ENSZ népesedésügyi alapja (United Nations Population Fund) 
UNICEF 

 
Az ENSZ gyermekalapja (United Nations International Children's Emergency Fund) 

UNIDO 
 

Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (United Nations Industrial Development 
Organization) 

WHO 
 

Az Egészségügyi Világszervezet (The World Health Organization) 
GLI 

 
Munkacsoport az Inkluzív Nevelésért (Work Group for Inclusion)  

 

SZÓJEGYZÉK 

 

Ennek a résznek az a célja, hogy megalkossuk a DESEM projekt közös nyelvezetét egységes 
definíciók segítségével. A találkozó elején minden résztvevő másképp definiálta az értelmi sérült 
kifejezést. Ez nehézkessé teszi, hogy elérjük a célcsoportot. A probléma megoldásaként a résztvevők 
megállapodtak a Közös Kutatási Kifejezések Szójegyzékének elkészítéséről, hogy ezek jelentése 
világosan meghatározható legyen. A DESEM tagjai egységesen használják ezeket a szavakat és 
terminológiát, hogy a projekt végeredménye kellőképpen összhangban legyen. 

Ez a dokumentum nyílt forrású szótárként használható, rögzítve a kifejezések meghatározását, 
hogy a felhasználási leírások és egyéb projektdokumentumok már koncentrálhassanak az adatok 
megfelelő felhasználására. Ez a munka a DESEM projektmunkák kiinduló pontja, remélhetőleg stabil 
alapot biztosít a résztvevő csoportoknak a minél magasabb színvonalú munkához. 

 
Kifejezés 

 
Definíció 

   

Mentális 
retardáció 

 
A Mentális Retardáció az aktuális funkcionális lényeges korlátozottságára 
utal. Jelentősen átlag alatti értelmi funkciók jellemzik, melyből 
kifolyólag  az alábbi funkciók közül egyidejűleg legalább kettő korlátozott: 
kommunikáció, öngondoskodás, otthon lakás, társas készségek, közösségi 
funkciók, önirányítás, biztonsági és egészségügyi készségek, írás-olvasás-



számolás, szabadidő eltöltése, munka. A mentális retardáció 18 éves kor 
előtt jelentkezik. 

 
  

Értelmi sérült 

 
Olyan személy, akinek intelligenciája az átlagosnál jóval alacsonyabb és 
akinek a mindennapi élet kihívásai is komoly nehézséget okoznak, nem 
boldogul önállóan a mindennapi tevékenységekkel. 

 

  

Értelmi 
fogyatékkal élő 

 
Az értelmi fogyatékkal élő olyan személy, akinek két területen is korlátokkal 
kell élnie.  Ezek a területek: 
Értelmi funkciók. Az IQ-ként ismert mérőszám megmutatja, hogy egy 
személy mennyire képes tanulni, érvelni, döntéseket hozni és problémákat 
megoldani. 
Adaptív viselkedés. Ezek a mindennapi élethez szükséges készségek, mint 
például a hatékony kommunikáció, másokkal való együttműködés, 
öngondoskodás. 
Az IQ-t (intelligencia kvóciens) IQ tesztel mérik. Az átlageredmény 100 pont, 
az emberek többsége 85 és 115 közé esik. Értelmi fogyatékkal élőnek akkor 
tekinthető valaki, ha az IQ-ja kevesebb, mint 70-75.     

Tanulási zavarok, 
részképesség 

zavarok  

 
A tanulási zavarok neurológiai eredetű feldolgozási problémák. Ezek a 
feldolgozási problémák zavart okozhatnak olyan alapvető készségek 
elsajátítása során, mint például az írás, az olvasás vagy a számolás. A tanulási 
zavarok nem befolyásolják az általános intelligenciát, azonban tanulási 
zavart kiválthat általános értelmi sérülés is. 

 
  

Mentális zavarok 
(pszichiátriai) 

 
A gondolkodás vagy az érzelmek pszichiátriai zavara, kevésbé bántó 
kifejezés, mint a mentális betegség. 

Mentális betegség 

 
A mentális betegség kifejezés számos olyan mentális zavarra utalhat, amely 
befolyásolja az illető hangulatát, gondolkodását és viselkedését. A mentális 
betegségek közé tartoznak például a depresszió, a szorongásos zavarok, a 
szkizofrénia, az evészavarok és a függőségek.     

Down-szindróma 

 
A Down-szindróma egy kromoszóma rendellenesség, a sejtosztódás zavara 
miatt egy extra 21. kromoszóma is kialakul. A kognitív képességek és fizikai 
fejlődés zavarait is okozhatja, enyhétől közepesig terjedő fejlődési 
problémákkal és bizonyos betegségek nagyobb kockázatával. 

 
 

Szexuális 
felvilágosítás 

A szexuális felvilágosítás többek közt az alábbi témákat érinti: 
- Az intim szféra hiánya 
- Szexuális zaklatással és nemi betegségekkel szembeni védekezés  
- A szexuális identitás megtalálása (Gender alapon)  
- Az emberi fejlődés (szaporodás, serdülés, stb.) 
- Fogamzásgátlás és terhesség 
- Test, énkép és sztereotípiák 
- Különféle típusú kapcsolatok 
- Higiénia, öngondoskodás, stb.. 



 

Nevelési modell 

 
A szexuális felvilágosítás során a szülők, tanárok és a további érintettek a 
gyermek nevelése során egymást kiegészítve cselekedjenek, és ne egymás 
alternatívájaként. 

 
  

Szülők 

 
Valaki, akinek értelmi fogyatékkal élő gyereke van, vagy egy értelmi sérült 
személy gondviselője.  

 
  

Speciális 
oktatásban 

tevékenykedő 
tanár 

 
Olyan személy, aki különféle fogyatékokkal élő gyerekekkel vagy fiatalokkal 
dolgozik. Ezen tanárok egy kis része súlyos értelmi, érzelmi vagy testi 
fogyatékkal élő diákokkal foglalkozik. Elsődleges feladatuk ilyenkor az 
alapvető létszükségletek ellátásához szükséges képességek tanítása és alap 
írásbeliség oktatása. 

Tanácsadó 
tanárok 

 
A tanácsadók türelmes, megértő tanárok, akik elhivatottak, hogy minden 
tanulónak biztosítsák az egyéni sikerükhöz szükséges legmegfelelőbb 
eszközöket és tanácsadást. A tanácsadók egy kis része súlyos értelmi, 
érzelmi vagy testi fogyatékkal élő diákokkal foglalkozik. 

 
  

Segédtanár 

 
A segédtanár olyan személy, aki kifejezetten speciális oktatásban részt vevő 
tanárokkal dolgozik együtt az osztályteremben.  

 
  

Szociális munkás 

 
A sérült személyekkel foglalkozó szociális munkás olyan egészségügyi 
szociális munkás, aki fizikai vagy mentális fogyatékkal élő embereket segít a 
mindennapi élet nehézségeinek leküzdésében.     

Szexuális 
bántalmazás/ 

szexuális zaklatás  

 
Bármilyen nem kívánt szexuális kontaktus vagy figyelem, amit kényszerrel 
vagy fenyegetéssel, megvesztegetéssel, manipulációval, 
nyomásgyakorlással, trükkel vagy erőszakkal érnek el. Lehet fizikai vagy nem 
fizikai, ideértve a nemi erőszakot, annak kísérletét, az incesztust, a 
gyermekmolesztálást és a szexuális zaklatást.   

 
  

Gondozó 

 
Olyan személy, aki segít valaki másnak mindennapi tevékenységei 
ellátásában. A gondozott lehet felnőtt, gyakran szülő vagy házastárs, vagy 
olyan gyermek, aki különleges ellátást igényel.  

 

  



I. Fejezet 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK ÉS 

SZERZŐDÉSEK  

I.I. A szellemileg sérült gyermekek jogai 

 
A Gyermekjogi Egyezmény (CRC) elismeri valamennyi gyermek emberi jogait, ideértve a fogyatékkal 
élőket is. Az egyezmény külön kitér a sérült gyermekek jogainak elismerésére és azok előmozdítására. 
A CRC mellett a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény is sokat lendíthet a 
fogyatékkal élő gyermekek emberi jogainak helyzetén. Ez utóbbit 2006 decemberében fogadta el az 
ENSZ közgyűlése. 

Az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) álláspontja szerint a valamilyen 
okból „másnak” tekintett gyermekek inklúziója azt eredményezi, hogy megváltoztatjuk az egyének, a 
szervezetek és egyesületek hozzáállását és viselkedését, úgy, hogy teljes mértékben és egyenlően 
tudjanak hozzájárulni közösségük és kultúrájuk életéhez. Az inkluzív társadalomban tisztelik és 
értékelik a különbözőséget, az előítéletek és a megkülönböztetés ellen aktívan fellépnek mind a 
gyakorlatban, mind a szabályok szintjén. Az oktatás vonatkozásában az inklúzió egy akadálymentes és 
gyermekközpontú környezet megteremtését jelenti már a korai évektől kezdődően. Ez azt jelenti, hogy 
megfelelő támogatást kell nyújtani ahhoz, hogy minden gyermek biztosan szegregációmentes helyi 
intézményekben és környezetben jusson oktatáshoz, legyen az formális vagy informális. 

Az Uniós tagországok és tagjelölt országok mostanában jellemzően olyan oktatási irányelveket 
implementálnak, amelyek biztosítják a sérült gyermekek integrációját a hagyományos iskolákban, 
valamint biztosítják a megfelelő támogatást a tanároknak. Ide tartozik a kiegészítő személyzet, az 
oktatási anyagok, a képzés és a technikai feltételek. Az általuk adoptált integrációs irányelvek alapján 
ezek az országok három kategóriába oszthatók: 

Az első (egyirányú megközelítés) kategóriába tartozó országok oktatási és implementációs gyakorlata 
majdnem az összes tanulót a hagyományos oktatási rendszerbe integrálja. Ezt a választást az iskolában 
hozzáférhető szolgáltatások széles köre teszi lehetővé. Ide tartozik például Spanyolország, 
Görögország, Olaszország, Portugália, Svédország, Izland, Norvégia és Ciprus. 

A második kategóriába (többirányú megközelítés) tartozó országok több megközelítést alkalmaznak az 
integráció során. Többféle szolgáltatást biztosítanak vegyesen a két iskolarendszerben (hagyományos 
és differenciált). Dánia, Franciaország, Írország, Luxemburg, Ausztria, Finnország, Anglia, Litvánia, 
Liechtenstein, Csehország, Észtország, Lengyelország és Szlovénia tartozik ebbe a kategóriába. 

A harmadik kategóriában (kétirányú megközelítés) két elkülönült iskolarendszer található. A 
fogyatékkal élő tanulók speciális iskolákba vagy osztályokba járnak. Általánosságban a speciális 
nevelési igényűként azonosított tanulók nem a törvény által meghatározott hagyományos tanrendet 
követik. 

A 200 millió fogyatékkal élő gyermek közül a fejlődő országokban élőknek csupán szűk kisebbsége fér 
hozzá ténylegesen az egészségügyi, rehabilitációs és támogató szolgáltatásokhoz. Előfordul, hogy nem 
kapnak meg oltásokat, vagy nem jutnak kezeléshez egyszerű láz vagy hasmenés esetén sem, pedig ezek 
az egyszerűen kezelhető betegségek kezeletlenül könnyen életveszélyessé válhatnak. 

Az öt évesnél fiatalabb fogyatékkal élő gyerekek halálozási aránya akár 80 százalék is lehet egyes 
alacsony jövedelmű országokban. A súlyosan sérült gyerekek sokszor azért nem érik meg a felnőttkort, 
mert az alapvető egészségügyi ellátáshoz se férnek hozzá. A rehabilitációs szolgáltatások ráadásul 
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általában a nagyvárosokban találhatók és nagyon drágák. Gyakran a gyermek állapotát esetleg javító 
legalapvetőbb támogatások és eszközök sem érhetők el. Még ott is, ahol az ellátás erősen a városokba 
koncentrálódik, a szülőknek gyakran hetekre vagy hónapokra magukra kell hagyniuk gyermeküket a 
kezelés idején, aminek nagyon súlyos pszichológiai következményei vannak. 

A Közép- és Kelet-Európában valamint Közép-Ázsiában élő 5,1 millió sérült gyermek legalább 75 
százaléka nem jut hozzá a minőségi és inkluzív oktatáshoz. „Ez egy hatalmas veszteség, a 
gyermekeknek, a családjaiknak, a nemzetgazdaságoknak és a közösségeknek – mondja Afshan Khan, 
az UNICEF európai és közép-ázsiai regionális igazgatója. – Az UNICEF ezért ma olyan befektetésre szólít 
fel, ami széles körben és jó minőségben elérhetővé teszi a támogató technikai eszközöket.” 

A technikai eszközök szerepe 

A támogató technikai eszközök – a speciális olvasóktól és táblagépektől kezdve az olcsó és könnyű 
kerekesszékeken át az agy-számítógép interfész technológiákig – olyan eszközök, amelyek abban 
segítik a fogyatékkal élő gyermekeket, hogy nagyobb függetlenséggel bírjanak, iskolába járhassanak és 
részt vehessenek a közösség életében.  

A pontos számát a támogató technikai eszközökhöz hozzáférő gyermekeknek nem ismerjük, de az 
alacsony jövedelmű országokban ezt 5 és 15 százalék közé becsülik. Számos akadály gátolhatja a 
gyermekek hozzáférését ezekhez az eszközökhöz: nem is tudnak az eszköz létezéséről, a gyártás vagy 
az üzemeltetés hiánya, nincs megfelelően képzett személyzet az eszköz üzemeltetéséhez, az irányítás 
hiánya, valamint a magas költségek. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 
felszólítja a kormányokat, hogy elérhető áron biztosítsák a támogató technikai eszközöket az arra 
rászorulók részére. 

Annak érdekében, hogy támogassa a fogyatékkal élők hozzáférését a technikai és gondozási 
termékekhez, az UNICEF ajánlásokat fogalmazott meg a kormányok, a magánszektor és a többi 
fontosabb érintett részére: 

Végezzenek több felmérést, hogy pontosabb képet kapjanak arról, hogy a támogató technikai eszközök 
miként segíthetik a gyerekeket, illetve hogy jelenleg mely technológiák hozzáférhetőek; 

Biztosítsanak forrásokat és támogatásokat, hogy a támogató technikai eszközök olcsóbbak és jobban 
hozzáférhetők legyenek az összes gyermek számára, ideértve a legkiszolgáltatottabbakat is; 

Hozzanak létre olyan rendszereket, amelyek biztosítják a támogatást, a minőséget és a 
szolgáltatásokat; 

Képezzenek olyan szakembereket, akik használni, karbantartani, fejleszteni és javítani képesek ezeket 
az eszközöket; 

Vonják be a fogyatékkal élő gyermekeket és családjaikat az irányelvek kidolgozásába és a 
szolgáltatások, illetve támogató technikai eszközök tervezésébe. 

A világ bizonyos részein még továbbra is a gyermekek intézménybe adása az általános reakció a 
fogyatékosságra. A szülők vagy gondozók képessége a sérült gyermek nevelésére több okból is 
problémás lehet. Elképzelhető, hogy a közösségen belül elszigetelődnek, mert a többiek nem értik a 
gyermek sérültségét, lehet, hogy anyagi helyzetük nem megfelelő, vagy nem férnek hozzá a szükséges 
információhoz, hogy megfelelő gondozást és támogatást biztosítsanak gyermeküknek. 

A Gyermekjogi Egyezmény kimondja, hogy a gyermekeknek, ideértve a fogyatékkal élő gyermekeket 
is, joguk van ahhoz, hogy szüleik neveljék őket (7. cikk) és hogy ne válasszák el őket szüleiktől, hacsak 
az illetékes hatóság meg nem állapítja, hogy ez a gyermek mindenek felett álló érdekében szükséges 
(9. cikk). Ennek tükrében nem igazán találhatunk magyarázatot arra, hogy miért is lenne az a 
fogyatékkal élő gyermek legfontosabb érdeke, hogy szegregált szervezetekben vagy intézményekben 



éljen és nem egy inkluzív társadalomban, ahol a gyermekek előnyükre tapasztalhatják meg a 
sokszínűséget. 

A Gyermekjogi Egyezmény 25. cikke kimondja továbbá: „elismerik az (...) elhelyezett gyermeknek azt a 
jogát, hogy időszakosan felül kell vizsgálni az említett kezelést és az elhelyezésével kapcsolatos minden 
egyéb körülményt.” A rendelkezésünkre álló adatok alapján azonban ilyen felülvizsgálatokra ritkán 
kerül sor. 

Onnantól kezdve, hogy intézménybe kerültek, a fogyatékkal élő serdülők és fiatalok az elhanyagolás, a 
szociális elszigetelődés és a zaklatás fokozott veszélyének vannak kitéve. Például a Gyermekek elleni 
erőszakról szóló Világjelentés is bizonyítékokat mutat az ellátás keretében felmerülő erőszakra, mind 
az intézmények személyzete részéről, mind a gondozás hiányából adódóan, valamint a többi gyerektől 
elszenvedett megfélemlítés és fizikai erőszak formájában. 

A gyermekeknek joguk van védelemhez az erőszakkal, a kizsákmányolással és a zaklatással szemben, 
ideértve a gazdasági kizsákmányolást, a szexuális kizsákmányolást, a zaklatást, az eladást és 
csempészetet, vagy bármely hasonló cselekedetet, ami veszélyezteti a gyermek jólétét. A beszámoló 
szerint a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok sokkal nagyobb eséllyel válnak fizikai, szexuális vagy 
pszichológiai zaklatás áldozatává, mint fogyaték nélküli társaik. A tehetetlenség, a szociális 
elszigeteltség és a stigma sokkal kiszolgáltatottabbá teszi a fogyatékkal élőket az erőszaknak és 
kizsákmányolásnak otthonaikban épp úgy, mint a gondozási központokban, intézményekben vagy az 
utcákon. Ha egy gyermek segítségre szorul mosdáshoz, öltözködéshez és egyéb intim 
tevékenységekhez, különösen kiszolgáltatott lehet a szexuális zaklatás vonatkozásában. 

Az elkövetők lehetnek gondozók, kísérők, családtagok, társak, vagy bárki, aki bizalmi és hatalmi 
helyzetbe kerül velük. Az iskolai terrorizálás (bullying) is a zaklatás egy formája. 

Az ENSZ főtitkára által kezdeményezett Gyermekek elleni erőszakról szóló Világjelentés megállapítása 
szerint, „a fogyatékkal élő gyermekek számos okból kifolyólag az erőszak fokozott kockázatának 
vannak kitéve. Ezek lehetnek mélyen gyökerező kulturális előítéletek a gyermek fogyatékosságából 
kifolyólag a családra nehezedő magasabb érzelmi, fizikai, anyagi és társas igénybevétel miatt.” A 
fogyatékkal élők könnyű áldozatnak tűnhetnek, nem csak azért, mert nem képesek megvédeni 
magukat, vagy feljelentést tenni zaklatás esetén, hanem mert panaszaikat sokszor elutasítják. 

Előfordul, hogy a fogyatékkal élő gyermekek elleni erőszakot kevésbé súlyosan ítélik meg és a gyermek 
tanúvallomását kevésbé tekintik megbízhatónak, mint egy fogyaték nélkül élő gyermekét. Néha azért 
vonakodnak jelenteni egy nemi erőszakot vagy egyéb szexuális zaklatást, mert attól félnek, hogy az 
további szégyent hoz az amúgy is stigmatizált családra. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a 
gyermekek zaklatás elleni védelmét célzó kezdeményezések ritkán térnek ki a fogyatékkal élő 
gyermekekre. Hasonlóképpen, habár a Gyermekjogi Egyezmény 39. cikke kitér a zaklatás áldozatául 
esett gyermekek felépülésére és reintegrációjára, azonban a fogyatékkal élő gyermekek esetében ez 
sokkal ritkábban biztosított. 

Egy összefoglaló az ENSZ főtitkár tanulmányáról a Gyermekek elleni erőszakról megállapítja továbbá, 
hogy „a fogyatékkal élő gyermekek aránytalanul képviseltetik magukat a büntető 
igazságszolgáltatásban. Továbbá, ha mégis bekerülnek a rendszerbe, ott gyakran sokkal rosszabbul 
szerepelnek, mint nem fogyatékos társaik.” Az összefoglaló felveti, hogy a bírósági, rendőrségi és 
büntetés-végrehajtási dolgozók ismeretei a fogyatékosságokkal kapcsolatban esetleg nem 
elégségesek. Ennek következtében lehet, hogy nem ismernek fel bizonyos problémákat vagy 
állapotokat, vagy nem tudják, hogyan védjék meg és támogassák ezeket a gyermekeket. Például, egy 
siket gyermek nem fog tudni egy telefonos segélyvonalat használni. Ezen a területen egyértelműen 
szükséges az érintett dolgozók képzése és támogatása. 

 



I.II. Az Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020 

Az európai népesség jelentős része él valamilyen fogyatékkal, amely az enyhétől a súlyosig terjed. 
Ezeket az embereket számos akadály hátráltatja, hogy teljesértékű részesei legyenek a társadalomnak. 
A szegénységi ráta a fogyatékkal élők körében 70 százalékkal magasabb az átlagnál, részben a 
munkaerőpiachoz való korlátozott hozzáférésük okán. Az EU és tagállamai határozott megbízást 
kaptak, hogy javítsanak a fogyatékkal élő emberek gazdasági és társadalmi helyzetén. 

Az EU Alapjogi Chartájának (a Charta) 1. cikke kimondja, hogy „Az emberi méltóság sérthetetlen. 
Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.” A 26. cikk szerint „Az Unió elismeri és tiszteletben tartja 
a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint 
a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.” Ezen felül a 21-es cikk megtilt 
bármiféle fogyatékosságon alapuló diszkriminációt. 

Az EU működéséről szóló szerződés alapján az Unió köteles fellépni minden fogyatékosságon alapuló 
diszkrimináció ellen, tevékenységei és rendelkezései során (10. cikk) és felhatalmazza, rendelkezéseket 
hozzon az ilyen diszkrimináció ellen. (19. cikk). 

Az ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló Egyezménye (ENSZ-konvenció), az első jogilag 
kötelező érvényű emberi jogi rendelkezés, aminek az EU és tagállamai részesei, hamarosan az egész 
EU-ban hatályba lép. Az ENSZ-konvenció arra kötelezi annak résztvevőit, hogy megvédjék és 
megőrizzék a fogyatékkal élők valamennyi emberi jogát és alapvető szabadságát. 

Az ENSZ-konvenció alapján fogyatékkal élőnek számít, aki hosszan tartó fizikai, mentális, értelmi vagy 
érzékszervi sérüléssel bír, ami különböző módokon hátráltatja a társadalomban való, másokkal egyenlő 
alapon nyugvó teljes és hatékony részvételét. 

Ennek folytán az Európai Bizottság által 2010 novemberében elfogadott Európai fogyatékosságügyi 
stratégia 2010–2020 fő célkitűzése ezen akadályok eltávolítása és hogy képessé tegye a fogyatékkal 
élőket jogaik teljeskörű élvezetére. A stratégia 8 fő fellépési területet fogalmazott meg: 

Akadálymentesítés A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a fogyatékos 
személyek számára, beleértve a közszolgáltatásokat és a segítő eszközöket 

Részvétel A fogyatékos személyek társadalmi részvételének megvalósítása 

Egyenlőség A fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés felszámolása az EU-ban. 

Foglalkoztatás Annak lehetővé tétele, hogy minél több fogyatékos személy dolgozhasson a nyitott 
munkaerőpiacon. 

Oktatás és képzés Az inkluzív oktatás és az egész életen át tartó tanulás elősegítése a fogyatékos 
tanulók és hallgatók számára. 

Szociális védelem Megfelelő életkörülmények biztosítása a fogyatékos személyek számára. 

Egészség Az egészségügyi szolgáltatásokhoz és az ezzel összefüggő szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférés elősegítése a fogyatékos személyek számára. 

Külső fellépések A fogyatékos személyek jogainak elősegítése az EU külső fellépéseiben. 

Ez a stratégia közös és megújított kötelezettségvállalást igényel az uniós intézményektől és valamennyi 
tagállamtól. Részletesebben: 

A Bizottság – különös figyelmet fordítva a tájékoztató anyagok és az információs csatornák 
akadálymentesítésére – törekedni fog annak biztosítására, hogy a fogyatékos személyek tudatában 
legyenek jogaiknak. Ösztönözni fogja a „mindenki számára történő tervezés” megközelítésének 
tudatosítását a termékek, szolgáltatások és a környezet tekintetében. Az uniós fellépés támogatja és 
kiegészíti a fogyatékos személyek képességeiről és hozzájárulásáról szóló, tudatosságnövelést célzó 



nemzeti kampányokat, és ösztönzi a bevált gyakorlatok megosztását a fogyatékossággal foglalkozó 
magas szintű csoporton keresztül, mely célja, hogy az irányelvek aktív fejlesztésén, illetve az ENSZ 
Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló Egyezményének implementációján és monitorozásán 
keresztül biztosítsa a fogyatékkal élők teljeskörű inklúzióját a társadalomba és hozzáférésüket az 
emberi jogokhoz. 

• A Bizottságnak a 2013-at követő programokban törekednie kellett az akadálymentesítésre és 
a megkülönböztetés mentességre irányuló uniós finanszírozási eszközök optimalizálására és a 
fogyatékossághoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségek ismertségének növelésére a 2013-at 
követő programokban. 

• A Bizottság a fogyatékossággal élők társadalmi integrációját nehezítő akadályokra vonatkozó 
tematikus felmérést készít, és meghatározza a fogyatékossággal élők helyzetének nyomon 
követését célzó mutatókat, figyelembe véve az Európa 2020 stratégiában szereplő célokat. A 
Bizottság szintén létrehoz egy webalapú eszközt, melynek segítségével nyomon követhető, 
milyen konkrét intézkedések és jogszabályok léptek életbe az ENSZ-konvenció 
implementációjához. 

2017 februárjában az Európai bizottság közzétette haladási beszámolóját az Európai fogyatékosságügyi 
stratégia 2010–2020 implementációjával kapcsolatban az első 5 év vonatkozásában (2010-2015). Mind 
a nyolc területen történt előrelépés, jelentősebb előrelépés pedig az akadálymentesítés és a külső 
fellépések területén történt. Az olyan kezdeményezések, mint például az akadálymentes világháló 
törvény, amely mindenki számára hozzáférhetővé teszi a közérdekű weboldalakat, vagy az Európai 
Akadálymentességi törvényjavaslat, jelentős lépések voltak akadálymentesítés előmozdítására. Az 
európai fogyatékossági igazolvány projekt kísérleti jelleggel, nyolc tagországban indult, célja, hogy 
egyszerűbbé tegye a fogyatékkal élőknek a tagországok közti utazást. Az Erasmus+ program 
rendelkezései szabadabb mozgást biztosítanak a fogyatékkal élő diákoknak. Az ENSZ bizottsága 
elismerte az EU-nak tett javaslataiban, hogy az nagyobb figyelmet fordított a fogyatékosság kérdésére 
az EU külső fellépéseit érintő rendelkezéseiben. A fogyatékkal élők helyzetét a határokon átnyúló 
egészségügyi direktíva is javítja. 

Az egészségügy valamint az oktatás és képzés területei, amelyek kiemelten érdekesek számunkra, és 
itt is haladásról tudunk beszámolni, különösen az egészségügy területén, ahol a teljesített célkitűzések 
a következők voltak: 

Állapítsanak meg olyan mutatókat, amelyek mérik az egészségügyi szolgáltatások minőségét és 
hozzáférhetőségét fogyatékkal élő nők és férfiak számára, figyelembe véve a szolgáltatás 
használójának szempontjait is. 

Vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az e-egészségügyi orvosi feljegyzéseknél fogyatékossági 
adatokat is feltüntessenek és biztosítsák ezek hozzáférhetőségét a fogyatékkal élők részére. 

Dolgozzanak ki akadálymentességi standardokat az orvosi eszközökre vonatkozóan. 

Vizsgálják meg a konkrét lépéseket, amelyeket a tagállamok tettek a munkahelyükről munkahelyi 
baleset, vagy munkavégzéssel összefüggő megbetegedés, vagy fogyatékosság miatt tartósan távol 
lenni kénytelen munkavállalók rehabilitációjának és reintegrációjának javítására az EU egészségügyi és 
munkavédelmi stratégiájának 2007-2012 időközi felülvizsgálata során. 

Számoljanak be az Európai szociális partnerek munkahelyi stresszel kapcsolatos keretegyezményének 
implementációjáról. 

Vizsgálják meg annak lehetőségét, miként segíthetnék azokat az embereket, akik a tengeren végzett 
munka során lettek fogyatékkal élők, különösen a pénzügyi források tekintetében  

Az oktatás és képzés területén számos tevékenység volt folyamatban, melyek az alábbi célkitűzésekhez 
kapcsolódtak: 



Biztosítsanak méltó életkörülményeket a fogyatékkal élőknek a szociális védőrendszereken keresztül, 
valamint szegénységellenes programok, fogyatékossághoz köthető segítségnyújtással, szociális 
bérlakás program és támogatási programok kidolgozása révén. 

Az Európai Bizottság emellett nyilvános konzultációt kezdeményezett az Európai fogyatékosságügyi 
stratégia időközi felülvizsgálatának kapcsán, amely 2015. 12. 22-től 2016. 03. 18-ig tartott és örömmel 
fogadták mind a magánszemélyek mind a szervezetek válaszait az EU tagállamaiból. Ugyanez történt 
2019 augusztusában, amikor az Európai Bizottság szintén nyílt konzultációt indított az Európai 
fogyatékosságügyi stratégiáról, de ezúttal csak magánszemélyeknek címezve. A kérdőív 2019 október 
23-ig volt elérhető. 

Végezetül megállapíthatjuk, hogy az Európai fogyatékosságügyi stratégia az évek során továbbra is 
releváns maradt. Az Európai Bizottság így továbbra is elkötelezett, hogy fokozott figyelmet fordítva 
dolgozzon az ügyön, biztosítsa a szükséges anyagi támogatást, statisztikák és adatok gyűjtésével 
ellenőrizze a haladást és az ENSZ-konvenció és a fogyatékkal élők emberi jogairól szóló 33. cikk által 
megfogalmazott elvárások szerinti modelleket alkalmazza, hogy elérje a stratégia célkitűzéseit és 
akadálymentes Európát építhessünk annak minden polgára számára. 

I.III. Az egész életen át tartó tanulás stratégiája 

Az egész életen át tartó tanulás fogalma számos korábbi egész életen át tartó oktatási koncepcióra 
nyúlik vissza. A koncepciót még az 1970-es években dolgozták ki nemzetközi szervezetek, nevezetesen 
az Európai Tanács, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) 
és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) (L. C. Lima, P. Guimarães (2011)). Az 
egész életen át tartó tanulás (LLL, Life Long Learning) fogalma olyan tevékenységekre utal, melyeket 
az emberek egész életük során végeznek, hogy fejlesszék tudásukat, jártasságukat és 
kompetenciájukat egy adott területen, feltéve hogy adottak bizonyos személyes, társadalmi vagy 
munkahelyi motivációk (Laala 2011). Mindezek mellet az LLL azt is jelenti, hogy újabb esélyt biztosítunk 
az alapvető készségek elsajátítására, valamint magasabb szinten is tanulási lehetőséget kínálunk. Ebből 
az következik, hogy a formális oktatási rendszernek jóval nyitottabbnak és rugalmasabbnak kell lennie 
ahhoz, hogy ezek a lehetőségek tényleg a tanuló, pontosabban a potenciális tanuló igényeihez 
igazodjanak (Európai Bizottság, 2007). Az LLL tulajdonképpen azon stratégiák összeségének tekinthető, 
amelyek azt célozzák, hogy az embereknek egész életük során lehetőségük legyen tanulni. Ez tehát egy 
folyamatos tudatos tanulási folyamat, ami egész életen át tart és mind az egyéni, mind a közösségi 
igényeket szolgálja. Ahhoz, hogy ösztönözni tudjuk az LLL-t és egy tanuló társadalmat hozzunk létre, 
meg kell határoznunk az LLL alapvető összetevőit. Az egész életen át tartó tanulásról szóló 
memorandum hat kulcsfontosságú üzenetet fogalmaz meg, melyek strukturált keretet biztosíthatnak 
egy nyílt vitához, arról, hogy miként is valósítható meg az egész életen át tartó tanulás. Ezek az 
üzenetek az Európai szinten szerzett tapasztalatokat tükrözik az egész életen át tartó tanulással 
kapcsolatban: 

• Új alapkészségek mindenkinek: a tanuláshoz való egyetemes és folyamatos hozzáférés 
biztosítása a tudás társadalmában való mindenkori részvételhez szükséges ismeretek és 
készségek elsajátítása vagy felfrissítése érdekében. 

• Több befektetést az emberi erőforrásokba: az ember, Európa legfőbb tőkéje számára 
elsőbbség biztosítása a humán erőforrásokba történő befektetések érzékelhető mértékű 
növelése révén. 

• Innováció a tanításban és a tanulásban: hatékony oktatási és tanulási módszerek és keretek 
kifejlesztése az egész életen át tartó és az élet teljes körére kiterjedő tanulás teljes 
folyamatában; 

• Értékeljük a tanulást: a tanulásban való részvétel és a tanulás eredményeinek értelmezését és 
értékelését szolgáló módszerek jelentős mértékű fejlesztése, különös tekintettel a nem 
formális és az informális tanulásra. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete


• Az útmutatás és a tanácsadás újragondolása: annak biztosítása, hogy Európa-szerte egész 
életén át mindenki könnyen hozzáférhető módon, jó minőségű információkhoz jusson és 
tanácsadásban részesülhessen a tanulási lehetőségekről; 

• Vigyük közelebb a tanulást az otthonokhoz: az egész életen át tartó tanulási lehetőségeknek 
a tanulókhoz a lehető legközelebb álló módon saját közösségeiken belül, s ahol ez célszerű, 
Információs és Kommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT) alapú eszközök alkalmazása 
révén történő biztosítása. 

Az egész életen át tartó tanulási stratégia három fő kategóriát különböztet meg: 

• A formális tanulás oktatási és képzési alapintézményekben valósul meg, és elismert oklevéllel, 
szakképesítéssel zárul. 

• A nem formális tanulás az alapoktatási és képzési feladatokat ellátó rendszerek mellett zajlik 
és általában nem zárul hivatalos bizonyítvánnyal. 

• Az informális tanulás a mindennapi élet természetes velejárója. A formális és nem formális 
tanulási formákkal ellentétben az informális tanulás nem feltétlenül tudatos tanulási 
tevékenység, és lehetséges, hogy maguk az érintettek sem ismerik fel tudásuk és készségeik 
gyarapodását. (EU, 2000) 

Az Európai Unió tanácsa az alábbi kulcsfontosságú kompetenciákat állapította meg az egész életen át 
tartó tanuláshoz (EC, 2018). 

• Különböző tanulási módszerek és környezetek előmozdítása a különböző oktatási, képzési és 
tanulási formákban, ideértve a digitális technológiák megfelelő alkalmazását is. 

• Támogatás nyújtása az oktatásban dolgozó szakembereknek és az oktatási folyamatot 
támogató más érdekelt feleknek, többek között a családoknak, a tanulók 
kulcskompetenciáinak az oktatási, képzési és tanulási formákban folytatott, egész életen át 
tartó tanulásra irányuló megközelítés keretében történő fejlesztése érdekében. 

• A különböző formákban elsajátított kulcskompetenciák értékelésének és validálásának 
támogatása és további fejlesztése a tagállamok szabályainak és eljárásainak megfelelően. 

• Az oktatási, képzési és tanulási formák közötti együttműködés – valamennyi szinten és 
különböző területeken történő – megerősítése a tanulói kompetencia folyamatosabb 
fejlesztése és innovatív tanulási módszerek kidolgozása érdekében. 

• Az oktatási, képzési, foglalkoztatási és egyéb tanulási formákban használt eszközök, 
erőforrások és útmutatások megerősítése, hogy mindenki könnyebben tudja irányítani egész 
életen át tartó tanulási pályáját. 

A tanuláson alapul társadalom egy olyan társadalmi vízió, ahol a tanulási lehetőségek mindenki 
számára elérhetőek, akárhol is tartózkodjon és akármennyi idősek is legyen. Az LLL új utat mutat arra, 
hogy miként is határozzuk meg egy társadalom oktatási feladatait: támogatja az oktatási és képzési 
rendszerek különböző okokból történő átszervezését, mely okok lehetnek például a munka világának 
megváltozása, a tudás új funkciói és a hagyományos oktatási intézmények (ideértve az iskolákat is) 
diszfunkcionalitása. Ezen túlmutatva pedig az LLL rávilágít egy körvonalazódó új oktatási piac 
kialakulására, amit a tudás személyre szabása jellemez. 

I.IV. WHO -Az Egészségügyi világszervezet oktatási 

stratégiája 

Az Egészségügyi Világszervezet az ENSZ egyik szakosodott szervezete, ami a közegészségüggyel 
foglalkozik. Fő célkitűzése stratégiák és irányelvek felvázolása, amelyek segítik a döntéshozókat, 
program irányítókat és szolgáltatásnyújtókat, hogy javítsák az ellátás színvonalát és szélesítsék az 
ahhoz hozzáférők körét. 



Mivel az egészségügy és az oktatás számos ponton kapcsolódik, a WHO is részt vesz oktatási stratégiák 
kialakításában, hiszen azok javíthatják az életszínvonalat vagy visszaszoríthatnak betegségeket és 
kockázatokat. A szexuális felvilágosítás a szervezet egyik kiemelt témaköre, mert a tájékozatlanság a 
legfőbb oka számos a szexualitást érintő problémának. Rengeteg fiatal jut zavaros vagy 
ellentmondásos információhoz a párkapcsolatokról és szexről. Így aztán nem képesek megalapozott 
döntéseket hozni, ami megnöveli a nemi alapú erőszak és egyenlőtlenség, a korai és nem kívánt 
terhesség, a szexuális úton terjedő betegségek és számos egyéb probléma kockázatát. 

Hogy megoldást találjanak erre a problémára a WHO az UNESCO-val és más ENSZ szervezetekkel 
(UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UN Women) együttműködve 2018-ban megújította a Nemzetközi 
összefoglaló a szexuális nevelésről (International technical guidance on sexuality education) című 
eredetileg 2009-es kiadványát. Az eredeti verzió a szexuális felvilágosítást elsősorban a HIV járványra 
adott válaszként kezelte. Az új változat azonban, habár a téma továbbra is kiemelt figyelmet kap, 
nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a szexuális nevelés nem csupán a kockázatokkal kell hogy 
foglalkozzon hanem ideje úgy gondolni rá, mint ami alapvető szerepet játszik minden ember általános 
jóllétében és személyes fejlődésében. 

Az első kiadás óta a nemzetközi közösségben azonban jelentős változások indultak be, hogy egy 
toleránsabb, nyitottabb és egyenlőbb világot hozzanak létre, ahol a legkiszolgáltatottabb rétegek 
szükségletei is biztosítva vannak, ahol senki nem szorul perifériára, különösen nem az informáltság és 
részvételiség tekintetében. A hagyományos oktatási modellt felülvizsgálják és felújítják, hogy a tanuló 
igényei kerüljenek előtérbe. 

Az összefoglaló felvázolja a hatékony szexuális nevelési programok alapvető pontjait és a minőségi 
átfogó szexuális nevelést (CSE, Comprehensive Sexuality Education) támogatja, amely egészségre és 
jóllétre törekszik, tiszteletben tartja az emberi jogokat és a nemi egyenlőséget, lehetővé teszi a 
gyerekeknek és fiataloknak, hogy egészséges, biztonságos és produktív életet éljenek. 

Az átfogó szexuális nevelés egy tanterven alapuló tanítási és tanulási folyamat, amely figyelembe veszi 
a szexualitás értelmi, érzelmi, fizikai és társadalmi aspektusait. Nem csupán tudást ad, hanem igyekszik 
készségeket és hozzáállást is fejleszteni azáltal, hogy tisztességes értékeket továbbít. Ennek a 
modellnek egyik kétségtelen előnye, hogy a szexualitást pozitív megközelítésben mutatja be, a 
tiszteletet, a részvételiséget, az egyenlőséget, az empátiát, a megkülönböztetés elutasítását és a 
felelősséget emelve ki fő értékekként. 

A fogyatékkal élő fiatalok esetében, mivel hagyományosan általában vagy aszexuálisnak vagy szexuális 
gátlásoktól mentesnek tekintették őket, a szexuális felvilágosítást jellemzően feleslegesnek vagy éppen 
károsnak gondolták. A jelenlegi, fogyatékkal élő fiataloknak szóló szexuális nevelési modellek gyakran 
veszélyes dologként ábrázolják a szexet. Ezzel szemben az átfogó szexuális nevelés minden fogyatékkal 
élő személyt, akár értelmi, akár testi vagy érzelmi fogyatékról beszélünk, szexuális lénynek tekint, 
akiknek ugyanolyan joguk van a szexualitás élvezetére, az egészségi állapotuk szerint elérhető 
legmagasabb szinten, ideértve az élvezetes és biztonságos szexuális élményeket, amelyek mentesek 
minden kényszertől és erőszaktól. 

Az átfogó szexuális nevelés részét képezik olyan folyamatban lévő diskurzusok is, amelyek a 
párkapcsolatokat és kiszolgáltatottságot tágabb értelemben érintő kulturális vonatkozásokkal 
kapcsolatosak, mint például gender és hatalmi egyenlőtlenségek, szocio-gazdasági tényezők, 
fogyatékosság, szexuális orientáció és gender identitás. A fiatalok vonatkozásában kell vizsgálnia olyan 
fogalmakat, mint konszenzus, intimszféra, titoktartás, döntéshozatal és rá kell irányítani a figyelmüket 
azokra a korlátokra, amikkel bizonyos emberek kénytelenek együtt élni. Hogy ezeknek a 
szempontoknak mind megfeleljen, nyolc nagy tanulási egységet különítettek el: párkapcsolatok, 
értékek, jogok, kultúra és szexualitás, a gender megértése, erőszak és biztonság, egészséghez és 
jóléthez szükséges készségek, az emberi test, szexualitás és szexuális viselkedés, szexuális egészség. 

A Nemzetközi Összefoglaló a Szexuális Nevelésről megállapít néhány irányelvet, ami figyelembe 
veendő egy hatékony átfogó szexuális nevelési program kidolgozásához. 



Egy tényleges tanrend kifejlesztéséhez az előkészítő fázisban szakértői támogatásra van szükség 
szexológia és viselkedés változással kapcsolatos pedagógia elmélet terén, de az is nagyon fontos, hogy 
bevonjuk a fiatalokat, a szülőket vagy családtagokat és a társadalom egyéb oktatásban érintett tagjait. 
További fontos lépések a hozzáférhető erőforrások és a célcsoport tényleges szükségleteinek 
felmérése. 

A következő lépés, a tartalom kifejlesztése során tanuló-orientált megközelítést alkalmazzunk, a 
fiatalok számára megfelelő és releváns oktatást biztosítva, életkorukat figyelembe véve. Fontos, hogy 
világos célokat fogalmazzunk meg és a témaköröket logikus sorrendben dolgozzuk fel. A kritikus 
gondolkodás is támogatandó, csakúgy mint a tudományos és megbízható információk előtérbe 
helyezése. 

Az utolsó szakasz során több lehetőség közül választhatunk, hogy miként integráljuk a CSE-t a 
tanrendbe. Ennek több módja lehetséges: lehet önálló tantárgy, vagy integrálhatjuk egy már meglévő 
tantárgyba (pl. biológia), de lehet részben integrálva és részben önálló tárgyként tanítani is. Ami 
nagyon fontos, hogy megakadályozzuk, hogy a CSE tartalma felhíguljon, ennek érdekében biztosítsunk 
képzést, támogatást és koordinációt, hogy az oktatás megfelelőképpen történjen. 

Ezen az összefoglalón túl, melynek célja kifejezetten az oktatási rendszerek fejlesztése, a WHO számos 
releváns tanulmányt készített a szexuális és reprodukciós egészséggel kapcsolatban, habár ezek nem 
kifejezetten egy oktatási modellt írnak le, de hangsúlyozzák az információhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés fontosságát, minden ember jogainak tiszteletben tartásának szükségességét és hogy egy 
inkluzívabb társadalom kialakítására törekedjünk. Mivel ezek a kiadványok nagyon érdekesek lehetnek 
a DESEM keretrendszerében, megemlítünk párat: A szexuális és reproduktív egészség elősegítése 
fogyatékkal élők részére (Promoting sexual and reproductive health for persons with disabilities 
(2009)); Szexuális egészség, emberi jogok és a törvény (Sexual health, human rights and the law 
(2015)). 

I.V. Oktatás 2030, Incheon-nyilatkozat 

Az Incheon-nyilatkozat igazságos és minőségi oktatást biztosít és támogatja az egész életen át tartó 
tanulási lehetőségeket mindenki számára. A nyilatkozat a fejlődő országokban élő gyermekekre és a 
fogyatékkal élőkre fókuszál, valamint mindenki másra, akik szerte a világon a társadalom peremére 
szorultak. A nyilatkozat aláíró szervezetei: Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, UNICEF, UNWOMEN, 
UNFPA, Világbank, az ENSZ Menekültügyi Szervezete, UNIDO, UNFPA és mások. 

A nyilatkozat új távlatokat ad az oktatásnak a következő 15 évre. Ez a nyilatkozat fontos lépés előre. 
Híven tükrözi elszántságunkat, hogy minden gyermek, fiatal és felnőtt hozzáférjen ahhoz a tudáshoz 
és azokhoz a készségekhez, aminek köszönhetően méltóságban élhet, kibontakoztathatja képességeit 
és felelős világpolgárként hozzájárulhat saját társadalmának gyarapodásához. Arra ösztönzi a 
kormányokat, hogy biztosítsanak egész életen át tartó tanulási lehetőségeket, hogy az emberek tovább 
gyarapodhassanak és készen álljanak a változásokra. Megerősíti, hogy az oktatás, mint alapvető emberi 
jog, kulcsfontosságú a világbékéhez és a fenntartható fejlődéshez. 

Az INCHEON nyilatkozat azért fontos a DESEM projekt szempontjából, mert kinyilvánítja, hogy a 
fogyatékkal élő embereknek joguk van a saját szintjükön minőségi oktatásban részesülni, és a 
sérülékeny élethelyzetben lévő, vagy más státuszú embereknek is hozzáférést kell biztosítani az 
igazságos és minőségi oktatáshoz és élethosszig tartó tanulási lehetőségekhez. 

A nyilatkozat víziója túlmutat az oktatáshoz való utilitarista megközelítésen, és összefogja az emberi 
létezés különböző dimenzióit. Az oktatási rendszert inkluzívnak ismeri el és felismeri, hogy az 
kulcsfontosságú a demokrácia és az emberi jogok terjesztésében, a világpolgárság, a tolerancia, a civil 
részvétel és fenntartható fejlődés előmozdításában. (Kora gyermekkori gondozás és nevelés, ECCE) Az 
ECCE lehetővé teszi a fogyatékosságok korai azonosítását, illetve a fogyatékosság kockázatának kitett 



gyermekek azonosítását, így a szülők, egészségügyi dolgozók és oktatók jobban fel tudnak készülni, 
illetve időben be tudnak avatkozni, hogy a fogyatékkal élő gyermek megkapja a kellő ellátást, 
minimalizálják a fejlődési visszamaradást, javítsák a tanulmányi eredményeket és az inklúziót, ezáltal 
megakadályozzák a marginalizálódást. 

A nyilatkozat támogatja a szakmunkásképzést (TVET), a felsőfokú szakképzést, az egyetemi képzést és 
a felnőttkori tanulást, oktatást valamint képzési lehetőségeket mind fiataloknak, mind felnőtteknek, 
bármilyen szociokulturális háttérrel bírnak is, hogy készségeiket tovább fejleszthessék, különös 
tekintettel a nemi egyenlőségre, ide értve a nemi különbségeken alapuló akadályok lebontását, 
valamint a veszélyeztetett csoportokat, például a fogyatékkal élőket. Egy támogatott TVET megoldás 
lehetne a DESEM eszközkészlete a szexuális oktatáshoz. 

Az oktatás alapvető emberi jog. Az oktatás olyan közjó, melynek fenntartásáért az állam felel. 

Az emberi jogi egyezmények, amelyek előírják az oktatáshoz való jogot és annak összefüggései egyéb 
emberi jogokkal garantálják az inkluzív, igazságos és minőségi oktatást és támogatják az egész életen 
át tartó tanulást mindenki számára. 

Az új oktatási cselekvési terv az inklúzióra és a méltányosságra helyezi a hangsúlyt – mindenki kapjon 
egyenlő esélyt. Minden ember, függetlenül nemtől, kortól, fajtól, bőrszíntől, etnikai, nyelvi, vallási 
hovatartozástól, politikai vagy egyéb véleményétől, társadalmi származástól, vagyontól vagy 
születéstől, csakúgy mint a fogyatékkal élők, migránsok, őslakosok, gyermekek és fiatalok, különösen 
a veszélyeztetettek vagy egyéb státuszúak, legyenek jogosultak inkluzív, méltányos és minőségi 
oktatásra és egész életen át tartó tanulási lehetőségekre. Ez egy holisztikus és humanista jövőkép 
része, ami hozzájárul a fejlődés új modelljéhez. 

Az oktatás továbbá az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy javítsunk egy személy egészségi 
állapotán – úgy, hogy az nagy valószínűséggel tovább adódjon az eljövendő generációknak. Anyák és 
gyermekek millióinak életét menti meg, segít megakadályozni és lassítani a betegségeket és 
kulcsfontosságú eleme az alultápláltság elleni küzdelemnek. Mi több, az oktatás elősegíti a fogyatékkal 
élők inklúzióját. 

Tervezzünk meg és vezessünk be inkluzív, akadálymentes és integrált programokat, szolgáltatásokat és 
minőségi infrastruktúrát a kisgyermekek részére, ami lefedi az egészségügyet, az étkeztetést, védelmet 
és az oktatási szükségleteket, különösképpen a fogyatékos gyermekek számára és támogassuk a 
családokat, mint a gyermekek elsődleges gondozóit. 

Figyelembe véve a súlyos nehézségeket, amelyekkel a fogyatékkal élőknek szembe kell nézniük a 
minőségi oktatáshoz való hozzáférés terén, valamint a hatékony beavatkozást lehetővé tevő adatok 
hiányát, különös figyelemmel kell biztosítanunk a hozzáférést a minőségi oktatáshoz és tanuláshoz a 
fogyatékkal élő gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek, továbbá ellenőriznünk kell ezek 
eredményességét. 

A nyilatkozat tehát kötelez a szükséges változások meglépésére az oktatási irányelvek terén és arra, 
hogy fordítsuk erőfeszítésinket a legkiszolgáltatottabbak, különösen a fogyatékkal élők javára, hogy 
biztosan senki se maradjon hátra. 

2030-ra szüntessük meg a nemi egyenlőtlenségeket az oktatásban és biztosítsunk egyenlő hozzáférést 
az oktatás minden szintjén, valamint szakképzést a kiszolgáltatottaknak, köztük a fogyatékkal élőknek, 
őslakosoknak és veszélyeztetett gyerekeknek. 

Hozzunk létre és fejlesszünk olyan oktatási intézményeket, amelyek gyermek-, fogyaték- és 
genderérzékenyek, és biztosítsunk erőszakmentes, biztonságos, inkluzív és hatékony tanulási 
környezetet mindenkinek. 
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II. Fejezet 

NEMZETI SZABÁLYOZÁSOK ÉS 

IRÁNYELVEK  

II.I. GÖRÖGORSZÁG 

A görög államot alkotmányos alapelv kötelezi az ingyenes oktatás biztosítására minden 
állampolgár részére az állami oktatás minden szintjén. Az állami oktatás központi adminisztratív szerve 
az Oktatási, Kutatási és Vallásügyi Minisztérium. A Minisztérium felügyeli a fogyatékkal élő és/vagy 
speciális nevelési igényű (SNI) diákok felmérését és a nekik nyújtott támogató szolgáltatásokat is. Az 
oktatásban való részvétel kötelező minden 5 és 15 év közötti polgárnak. A görög állam a 
fogyatékosságot az emberi létezés részeként fogadja el, komplex szociális és politikai jelenségként. 
Biztosítja a fogyatékkal élők és SNI személyek részére az egyenlő részvételt a társadalomban, az önálló 
lakhatást, az anyagi függetlenséget, valamint teljes mértékben elismeri jogukat az inkluzivitáshoz az 
oktatás, a munka és a társadalmi élet terén. 

A 3699/2008 törvény 3. cikke a fogyatékkal élőket és/vagy SNI-ket olyan személyként 
határozza meg, akiknek tanulmányi idejük egésze vagy annak egy része során komoly nehézségeik 
vannak a tanulásban, melynek oka érzékszervi, értelmi, kognitív vagy fejlődésbeli probléma, vagy olyan 
mentális vagy neuropszichológiai zavarok amelyek hatással vannak iskolai beilleszkedésükre vagy 
tanulmányaikra. Az alábbiak bármelyike esetén fogyatékkal élőnek és/vagy SNI-nek tekintendő a 
tanuló: 

• Értelmi sérültség 
• Látási vagy hallási sérülés 
• Testi fogyaték 
• Krónikus, nem gyógyítható betegség 
• Beszéd zavarok 
• Specifikus tanulási zavarok (diszlexia, diszkalkulia, stb.) 
• Figyelemzavaros hiperaktivitás 
• Pervazív fejlődési zavar (autizmus spektrum) 
• Mentális sérülés 
• Többféle fogyatékosság 

A fogyatékkal élő és/vagy speciális nevelési igényű (SNI) gyermekek oktatása támogatott mind a 
hagyományos, mind a speciális iskolákban. A különleges támogató szolgáltatásokat vagy a kormány, 
vagy EU-s programok finanszírozzák. A közoktatás ingyenes minden SNI diák számára, csakúgy, mint a 
diagnózis, felmérés, tanácsadás és a segítő szolgáltatások, mint például a görög jelnyelvi tolmácsolás. 

Az inkluzív stratégiákat mind a Nemzeti Befektetési Program, mind az ESPA 2014–2020 (Partneri 
Szerződés (PA) 2014–2020) projektek támogatják. Az elmúlt évek során a Nemzeti Stratégiai 
Referenciakeret (NSRF) számos önálló elemet implementált az „Emberi Erőforrások Fejlesztése az 
Oktatásban és az Egész Életen át Tartó Tanulás” nevű operatív programjába (NSRF 2014--2020) melyet 
az Európai Szociális Alap és a görög állami szektor finanszírozott. A tervek között szerepel a sérülékeny 
társadalmi csoportokból érkező tanulók segítése az általános iskolákban, felzárkóztató oktatás a 
középiskolákban, támogatási programok a fogyatékkal élő vagy SNI tanulóknak, strukturális támogatás 
SNI vagy fogyatékkal élő diákok számára, SNI vagy fogyatékkal élő diákok egyéni támogatását célzó 
program, egy új egységes program az általános iskoláknak és az iskola előtti nevelés támogatása. 

Görögország emellett 2012 májusában ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogaira vonatkozó 
ENSZ-egyezményt (UNCRPD) (4074/2012 törvény). Az UNCRPD 7. és 24. cikke alapján a görög kormány 



elkötelezett a fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek inkluzív oktatása, valamint a 
hagyományos iskolában a tanulást és részvételt nehezítő akadályok elhárítása mellett. 

A 4368/21.02.2016 törvény (82. cikk) az inkluzív oktatás előmozdításáról az alábbiakat határozza meg: 

• Minden diákot hagyományos osztályokban kell tanítani, nem-fogyatékkal élő társaikkal együtt; 
• Szükséges az együttműködés a hagyományos tanárok és az inkluzív osztályokat tanító tanárok 

közt; 
• A hagyományos rendszerben differenciált intézkedések bevezetésére van szükség; 
• A hagyományos és speciális iskolák tanulói közt koedukációs programok bevezetése szükséges. 

A törvények egyértelműen előírják az összes speciális nevelési igényű (SNI) tanuló inkluzív oktatását a 
hagyományos iskolarendszerben. Ezt számos intézkedés és direktíva megjeleníti. A helyi Diagnosztikai 
Felmérési és Támogató Központok (KEDDY-k), inkluzív osztályok, párhuzamos, támogató koedukáció, 
a Diagnosztikai Oktatási Felmérési és Támogatási Bizottságok (EDEAY-k) és az Egyéni Oktatási tervek 
létrehozása mind bevett, általános intézkedése. A 3699/2008 törvény értelmében a fogyatékos 
és/vagy SNI diákok oktatása 4-22 éves korukig biztosított, főképp hagyományos iskolákban. A törvény 
szerint a fogyatékkal élő és/vagy SNI diákok elhelyezése elsőre hagyományos osztályokban történik, 
támogatással vagy anélkül (a támogatás nyújtó személy lehet hagyományos tanár, inkluzív nevelésben 
dolgozó tanár, vagy SNI-tanár párhuzamos együttoktatási támogatással). Az SNI tanulók inkluzív 
oktatásának egész folyamata a családok, a KEDDY-k, az EDEAY-k és a hagyományos iskolák 
együttműködésében valósul meg. A folyamat olyan elemeket tartalmaz, mint a tanulók egyéni 
tanrendje, differenciált tanulási tevékenységek, az oktatási anyagokhoz és környezethez való 
megfelelő alkalmazkodás, a szükséges szolgáltatások, tanácsadás, eszközök és segítség biztosítása a 
tanuló sikeres inklúziójához. Az SNI tanulók inkluzív oktatása szakképzési programokkal válik teljessé, 
mely programokat a munkán keresztüli rehabilitációt célozva a tanulók képességei és szükségletei 
alapján állítanak össze. 

A súlyos nehézségekkel küzdő diákok, akik nem tudnak hagyományos vagy inkluzív osztályokba járni, 
speciális iskolákba (speciális iskola előkészítők, speciális általános iskolák, speciális alsó-középiskolák, 
speciális felső-középiskolák, speciális alsó és felső egyesített szakiskolák és speciális szakoktatási 
műhelyek (EEEEK)) járnak, életkoruknak, képességeiknek és nevelési igényüknek megfelelően. A 
tanulók speciális nevelési igényének (SNI) felmérése után a KEDDY tesz javaslatot a megfelelő iskolai 
környezetre. Akár hagyományos, akár speciális iskolába, kerülnek, a diákok speciális oktatási 
programokon vesznek részt, amíg az szükséges, vagy végig az iskolai tanulmányaik alatt. A speciális 
iskolák különböző intervenciós programokat is biztosítanak, mint például foglalkozásterápia, 
logopédia, fizikoterápia vagy bármely egyéb szolgáltatás, amely megfelelő kezelést, felmérést vagy 
pedagógiai és pszichológiai támogatást nyújt. 

Végezetül megemlítjük, hogy a 72877/D3/17.10.2016 számú elnöki rendelet további intézkedéseket 
foganatosít a hagyományos és speciális iskolák közötti együttműködésre. Főbb célkitűzései közt 
szerepel a speciális és hagyományos iskolák közti könnyű átjárhatóság megvalósítása azon fogyatékkal 
élő diákok esetében, akiknél ez felmerülhet. 
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A fogyatékkal élő vagy speciális nevelési igényű személyek speciális oktatására és képzésére 
vonatkozó 3699/2008-as görög törvény. 
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/142858/nomos-3699-2008 

Az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya. 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html 

II.II. MAGYARORSZÁG 

A magyar állam az oktatáshoz jogot alkotmányos jogként határozza meg a közoktatás minden szintjén. 
Magyarország Alaptörvényének XI. cikkének 1. és 2. bekezdése kimondja: 
“(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. 
(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és 
kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei 
alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők 
törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.” 

A magyar állami oktatás központi adminisztratív szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma.  

A Minisztérium felügyeli a kulturális, családügyi és ifjúsági ügyeket, a szociális jóléti ügyeket, 
ideértve a fogyatékkal élő és/vagy speciális nevelési igényű (SNI) diákok támogatását. Az oktatásban 
való részvétel kötelező minden 6 és 16 év közötti állampolgárnak. 

A magyar állam elismeri a fogyatékkal élők jogait mint komplex szociális és politikai jelenséget 
ami az emberi létezés része, biztosítja az egyenlő részvételüket a társadalomban, az önálló lakhatást, 
az anyagi függetlenséget, valamint teljes mértékben elismeri oktatási és szociális jogaikat, jogaiknak a 
jogrendszerbe való beiktatását. 

A köznevelési törvény 2011. évi CXC. törvény 47. bekezdése szabályozza a speciális nevelési 
igényű (SNI) diákok és gyermekek oktatását és integrációját, valamint azokét, akiknek komoly 
nehézségeik vannak a tanulásban, tanulmányi idejük során, melynek oka érzékszervi, értelmi, kognitív 
vagy fejlődésbeli probléma, vagy olyan mentális vagy neuropszichológiai zavar, amely hatással van az 
iskolai előmenetelükre vagy tanulmányaikra. A tanuló fogyatékkal élőnek vagy SNI-nek tekintendő az 
alábbi esetekben: 

• Enyhe értelmi fogyatékosság 
• SNI diák beszédfogyatékkal vagy pszichés fejlődési zavarral 
• Mozgásszervi, érzékszervi (látás, hallás) fogyaték 
• Mérsékelt értelmi sérülés 
• Autizmus spektrum zavar, vagy többféle fogyaték 

A fogyatékkal élő és/vagy speciális nevelési igényű (SNI) gyermekek általános és speciális iskolában 
tanulnak. Különleges finanszírozást és támogatást kapnak a magyar kormánytól és az EU-s 
programokból. A közoktatás ingyenes minden SNI diáknak, csakúgy, mint a szakértői bizottság 
költségei (diagnózis, felvétel, javaslati folyamat). 

A köznevelési törvény (11. rész/B) határozza meg és szabályozza a készségfejlesztő iskolákat az SNI 
tanulók részére, ami az életre való felkészítést biztosítja négy évfolyamon át. 

Ugyanez a törvény (15. rész (1)) határozza meg és szabályozza a speciális oktatás, a konduktív 
pedagógiai oktatás intézményeit és az SNI tanulók pedagógiai és oktatási képzését, akik ezeket 
kizárólag szakértői bizottság döntése alapján vehetik igénybe. A fejlesztő oktatási intézmények 
kizárólag súlyos és többszörösen fogyatékos gyermekeknek nyújtanak gondozást. 

A magyar kormány és az EU számos programja célozza a fogyatékkal élők oktatását és inklúzióját. A 
belső programok közt megtaláljuk a Nemzeti Befektetési Ügynökség és az EFSI 2014-2020 ösztöndíj 
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projektjeit. Az idei (2019) évre számos specifikus terv van beütemezve a Széchenyi 2020 program 
részeként. A Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program az oktatást és az egész életen át tartó tanulást célozza az Európai Szociális Alap és a magyar 
közszféra finanszírozásában. Számos támogatási forma érhető el a hátrányos szociális környezetből 
érkező diákok integrálására az általános iskolában, további programok a középfokú oktatásban, 
támogató programok SNI tanulóknak, új állandó programok indulnak főiskolai hallgatóknak és iskolás 
kor előtti gyerekeknek. 

Magyarország az elsők közt ratifikálta ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló 
Egyezményét (UNCPRD) (4074/2012 törvény). Az UNCRPD 7. és 24. cikke alapján a magyar kormány 
elkötelezett a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok inkluzív oktatása iránt, valamint a hagyományos 
iskolában a tanulást és részvételt nehezítő akadályok elhárítása iránt. 

A magyar társadalom számára komoly kihívást jelent egy inkluzív rendszer kiépítése és fenntartása, 
mivel a társadalmi kirekesztettség növekszik, a szegények és gazdagok közti olló egyre szélesebbre 
nyílik. A növekvő társadalmi kirekesztés az EU-s átlagnál szigorúbb migrációs politikában is 
észrevehető. 2015-ben az Európai Bizottság és az Európai Tanács elfogadott és közzétett egy jelentést, 
melyben az alábbiakat tárgyalta: 

• Inkluzív oktatás, egyenlőség és megkülönböztetés elleni motiváció 
• A tanárok és képzők számára nyújtott támogatás növelése 
• Az oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának növelése 

2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma új törvényt és nyilatkozatot fogalmazott meg a SNI 
gyermekek oktatásáról (32/2012 törvény (X: 8.). A rendelet foglalkozik a speciális nevelési igényű 
gyerekeknek a többi gyerekkel egy osztályteremben történő oktatásával. Ez alapján, ha lehetőség van 
rá, az oktatásnak inkluzívnak kell lennie, az SNI és nem SNI gyermekek oktatásának együtt kell 
történnie. Az oktatókat, a teljes személyzetet, az összevont iskolák tanítóit fel kell készíteni a speciális 
nevelési igényű gyermekek fogadására. A tanár különböző szakemberekkel működik együtt, követi a 
gyógypedagógusok javaslatait és útmutatásait, majd ezeket beépíti a pedagógiai folyamatba és a 
gyakorlatba. Az SNI gyermekek az integrált oktatás során számos emberrel dolgoznak együtt: 
integrációs tanárral, speciális nevelőtanárral, konduktorral, konduktor tanárral, terapeutával. 

A kormány 2017-es nyilatkozata szerint Magyarország kormánya különös figyelmet fordít arra, hogy a 
gyermekeknek minőségi oktatás jusson, ideértve a szegény családokból érkező és roma gyermekeket. 
Számos kritika fogalmazódott meg a speciális igényű gyermekek oktatása kapcsán. A kritika arra 
vonatkozik, h néhány tanár alaptalanul minősített SNI-nek roma és szegény családból érkezett 
gyermekeket. A közelmúltban az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek aránya és száma csökkent az 
SNI diákok csoportján belül, köszönhetően a 2015-ben bevezetett új, fejlettebb diagnosztikai vizsgálati 
eszközöknek és diagnosztikai eljárásoknak. Magyarország Kormánya ellenzi a szegregációt és 
elfogadhatatlannak tartja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
szegregációját és ezért számos intézkedést hozott a szegregáció megelőzésére és csökkentésére. 
Ennek elérésére számos jogi változás történt Magyarországon. 
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II.III. OLASZORSZÁG 

Olaszország az elsők közt ratifikálta ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló 
Egyezményét, amit 2006-ban fogadott el az ENSZ közgyűlése. Szintén az elsők közt fogalmazott meg 
irányelveket az Egyezmény szellemében illetve hozott létre fogyatékossági akciótervet a nemzetközi 
irányelveknek megfelelően. 

Az alkotmány értelmében az Olasz Köztársaság garantálja az oktatást mindenki számára (34. 
cikk) és kötelezően előírja a szolidaritás elvének érvényesítését (2. cikk). Mi több, a 3. cikk azt is 
kinyilvánítja, hogy „a Köztársaság köteles minden akadályt elhárítani, ami a polgárok szabadságának és 
egyenlőségének útjában áll, hogy biztosítsa az emberi személyiség teljes kibontakozását”. 

Az olasz oktatási rendszer a szubszidiaritás és az iskolai autonómia alapelveinek megfelelően 
lett kialakítva. Az állam és a régiók megosztják a jogalkotói kompetenciát. A régióknak meg kell 
felelniük a nemzet törvényhozás rendelkezéseinek. Az iskolák autonómiát élveznek oktatási, szervezeti 
és kutatási tevékenységeikben. 

Az Oktatási, Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium (MIUR) garantálja az állami oktatás 
egységességét, azáltal, hogy megfogalmaz, többek között, általános oktatási célokat, a tanulók 
képességei szerinti konkrét tanulmányi célokat, minimális nemzeti kerettantervet, az oktatási 
szolgáltatások színvonalát mérő standardokat, valamint általános kritériumokat a tanulók teljesítmény 
mérésére és előírásokat a felnőttoktatás szervezeteire. 

Az iskolák autonómiájukból következőleg rugalmasan kezelhetik a tanítási időt, a tantervet és 
az oktatási módszereket a tanulók sajátos igényei szerint. Ezen kívül biztosíthatnak órarenden kívüli 
oktatást és egyéb programokat, kulturális, társadalmi és gazdasági környezetüknek megfelelően, 
valamint kialakíthatnak kapcsolatokat és megállapodásokat köthetnek más iskolákkal, egyetemekkel 
és egyéb szervezetekkel. 

A nemzeti törvényhozás a legtöbb erőfeszítést az inkluzív oktatás kapcsán tette, a 
rendelkezések jórészt erre irányultak. Jelenleg Olaszország az egyetlen Európai ország, amely elérte a 
fogyatékkal élő tanulók 99,6 százalékának inkluzív oktatását a hagyományos oktatási rendszerben. 
Valójában a törvények szerint az olasz oktatási rendszerben nem léteznek speciális iskolák. A 
fogyatékkal élő diákok mintegy 0,4 százaléka a helyi egészségügyi szervezetek által fenntartott 
rehabilitációs központokba jár. A tanárokat a MIUR biztosítja. 

A fogyatékkal élők inklúziója a 118/1971 törvénnyel kezdődött, amely minden gyermek 
számára garantálta a jogot, hogy hagyományos osztályba járjon, amit a 517/1977 törvény követett, 
ami eltörölte a speciális iskolákat. 

A 104/1992 törvény biztosítja a fő keretrendszert a fogyatékkal élők ügyében: különleges 
jogokat biztosít a fogyatékkal élőknek és családjaiknak, segítséget biztosít, előmozdítja a teljeskörű 
integrációt és intézkedéseket kínál prevencióra és funkcionális felépülésre valamint garantálja a 
szociális, gazdasági és jogi védelmet. 

A 328/2000 törvény határozza meg az “intervenciós és szociális szolgáltatások integrált 
rendszerét”, míg az 53/2003 törvény az oktatási és képzési ellátás alapvető szintjéről rendelkezik. 

A 118/1971 törvény alapján az önkormányzatok felelőssége az iskolaépületek 
akadálymentessé tétele mindenki számára a nemzeti előírásoknak megfelelően. 

https://www.palyazat.gov.hu/the_new_hungary_development_plan_
https://www.refworld.org/pdfid/53df98964.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/esif-contribution/


Ezen túlmenőleg a 104/1992 törvény rendelkezik az akadályok (épített és érzékszervi) 
eltávolításáról, valamint a megfelelő segítség és eszközök biztosításáról a fogyatékkal élők oktatása és 
képzése során. Az oktatási és technikai eszközöket például a tanulók szükségleteihez kell igazítani, 
funkcionális vagy érzékszervi sérülésüknek megfelelően. Továbbá az iskolák együttműködést 
alakíthatnak ki pedagógiai konzultációs központokkal, vagy különleges oktatási eszközök 
alkalmazásához vagy gyártásához értő szereplőkkel. 

A fogyatékkal élőket is tanító osztályokban általában 20 fő a maximális osztálylétszám. Ha az 
olyan inklúziót támogató projekt keretében zajlik, amely meghatározza a stratégiákat és módszereket, 
azokat az osztályfőnök, a segítő tanár és az iskola személyzete is elsajátítják. A segítő tanárok a 
tantestület részét képezik és minden tevékenységben, tervezésben és felmérésben részt vesznek. A 
segítő tanárok az inklúzió előmozdításában is részt vesznek. 

A helyi hatóságok kötelesek ingyen közlekedést biztosítani a fogyatékkal élőknek, például napi 
szállítást az iskolába és az egészségügyi és oktatási központokba. 

A 328/2000 törvény 14. cikke szerint a szülők, a helyi egészségügyi ellátók és egyéb szolgáltatók 
megállapodnak egy személyre szabott életút projektben a gyermek részére, melynek célja a teljes 
integráció a családba és a társadalomba. 

A megállapítottan fogyatékkal bíró gyermekek apja és anyja három év, vagy napi két óra 
távollétre jogosult a munkájából különleges engedély alapján, a gyermek hároméves koráig. Ez a 
jogosultság az örökbefogadó szülőket is megilleti. A gyermek hároméves kora után havi három nap 
támogatási szabadság jár. A szülő szintén jogosult a lakóhelyéhez közelebbi munkahelyet választani és 
nem helyezhető át másik munkahelyre a beleegyezése nélkül. 

A családokat tájékoztatni kell gyermekük szükségleteiről, ez a tanárok és az igazgatók 
felelőssége. A szülők és az iskola együttműködnek, hogy egyéni oktatási tervet dolgozzanak ki és azt a 
gyermek szükségleteinek megfelelően alkalmazzák. A szülők részt vesznek az iskola inklúziós 
munkacsoportjában (GLI) és szintén képviselve vannak a helyi és regionális intézményközi 
munkacsoportban (GLIP-GLIR). 

A gyermekek jogosultak olyan iskolába járni, amely bármely speciális igénynek megfelelően 
van felszerelve és jogosultak hozzáférni technológiai eszközökhöz, támogató és segéd anyagokhoz. A 
fogyatékkal élő tanulók ingyenes közlekedésre jogosultak. 

A fogyatékkal élő tanulók jogosultak hagyományos osztályokba járni, amelyek megfelelő 
tanítási segédlettel vannak ellátva. Joguk van az iskolai életben való teljeskörű részvételre, például 
nyári táborozás, tanulmányi látogatások (speciális személyzet társaságában). A gyermekek jogosultak 
a sérültségüknek megfelelő, a helyi hatóságok által biztosított segítőkre. A tanulók jogosultak egyéni 
oktatási tervre (amit a család és az iskola állít össze), szociális programra (amit a szociális segítő és a 
helyi egészségügyi tanács állít össze), rehabilitációs programra, ami egyéni szükségleteikhez van 
igazítva és pályaválasztási útmutatásra. 

Az inklúzió elve és a fogyatékkal élők joga a szükséges támogatásra a későbbi jogszabályokban 
is megjelenik, melyek az oktatási rendszer általános viszonyait szabályozzák, mint például a felvételi, 
osztálylétszám, tanulók felmérése, valamint a tanárképzés és segítő tanárképzés. 

2009-ben az Oktatási Minisztérium (MIUR) megjelentette az „Útmutató a fogyatékkal élők 
iskolai integrációjához” című kiadványát, melynek célja a testi, szellemi vagy érzékszervi fogyatékkal 
élők oktatási integrációjának minőségének javítása. 

A 170/2010 törvény elismeri a diszlexiát, diszgráfiát, diszortográfiát és diszkalkuliát 
tanulásirészképesség-zavarnak. További irányelvek (2011) pontosítják az oktatási és tanítási teendőket 
a tanulási folyamat támogatása érdekében. A korai felismerés is az iskolák felelőssége. 

Az egészségügyi szervek illetékes hivatala diagnosztizálja a részképesség zavart, a tanuló 
családja pedig benyújtja a vonatkozó dokumentumokat az iskolának. Az iskoláknak, ideértve az iskola 



előkészítőket is, részképesség zavar gyanúja esetén azonnal lépniük kell és értesíteniük kell a tanuló 
családját. 

Részképességzavar esetén az iskoláknak meg kell tenniük a szükséges pedagógiai és oktatási 
intézkedéseket, amelyek a tanulmányi célok eléréséhez szükségesek. A tanárok használhatnak egyéni 
oktatási terveket vagy kompenzációs eszközöket a személyreszabott oktatási folyamat során. 

A 2012 december 27-i miniszteri rendelet (Intézkedések a speciális igényű tanulókért és az 
iskolai inklúziót segítő szervezetekért) felsorolja az összes intézkedést, amit a különféle speciális igényű 
tanulókért hoztak: beazonosított fogyatékkal élő tanulókért, részképességzavarral diagnosztizált 
tanulőkért vagy társadalmi-gazdasági, nyelvi és kulturális hátrányokkal élőkért. 

Egyéb speciális nevelési igény esetén, az iskoláknak meg kell tenniük a szükséges pedagógiai 
és oktatási intézkedéseket, melyek az oktatási célok eléréséhez szükségesek, ha szükséges, egyéni 
oktatási tervet kell összeállítaniuk. 

A külföldi diákok inkluziója két szempontot vesz figyelembe: integráció és többkultúrájúság. A 
bevándorló diákok inkluziójára külön irányelvek (2014) vonatkoznak. Ezek szabályozási keretet 
biztosítanak, illetve javaslatokat tesznek iskolaszervezeti és tanítási kérdésekben, hogy javítsák az 
oktatás színvonalát. 

A 328/2000 kerettörvény az integrált szociális szolgáltató rendszerekről szintén tartalmaz a 
bevándorlókról szóló rendelkezéseket. 

A Nemzetközi Együttműködés Olaszországi Fóruma 5 (Milánó, 2012) újrafogalmazta a 
nemzetközi együttműködés szerepét Olaszországban. A fórumon nagyon aktívak voltak a résztvevők, 
aminek köszönhetően számos új ötlet és téma merült fel, hogy mit és hogyan lehetne fejleszteni, 
valamint jelentős hangsúlyt kapott a fogyatékkal élők inklúziójára vonatkozó nemzeti proramok 
nemzetközi együtműködésekbe való bevonásának igénye. 2010 novemberében a DGCS jóváhagyta a 
„Irányelvek a fogyatékkal élők ügyének bevonásához az Olasz Együttműködés tevékenységeibe” című 
dokumentumot, mely a nemzetköz standardok szerint került összeállításra. A dokumentum egy 
inkluzív konzultációs folyamat eredménye az olasz intézmények (ideértve a régiókat, autonóm 
tartományokat és helyhatóságokat), decentralizált kooperatív szereplők, civil szervezetek és 
adatvédelmi szervezetek között. Egy akcióterv megfogalmazását javasolja, amely bevezetné a fent 
említett irányelveket. 

A figyelemfelhívás a fogyatékkal élő emberek jogaira a Fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezmény 8. cikkének szellemében az akcióterv egyik fő prioritása és vezérmotívuma. Ennek a 
cikknek az értelmében az állami szervek vállalják, hogy hatékony és megfelelő lépéseket tesznek: 

• Hogy felhívják a fogyatékkal élők helyzetére az egész társadalom figyelmét és hogy tisztelet 
ébresszenek jogaik és méltóságuk iránt; 

• Hogy az új fejlődési paradigmákon alapuló inkluzív kultúra terjedését segítik; 
• Hogy fellépjenek a megkülönböztetés és az előítéletek ellen; 
• Hogy felhívják a figyelmet a fogyatékkal élők képességeire és a társadalomhoz való 

hozzájárulásukra 

Ezen célok elérésére figyelemfelhívó kampányt indul, hogy többen megértsék ennek az ügynek a 
fontosságát és megváltozzon a fogyatékkal élőkről kialakult kép. 

A kampány világos és egyszerű üzeneteket fog továbbítani, amelyben felhívja a figyelmet a 
fogyatékosságra és azt igyekszik kedvező fényben feltüntetni, mint olyan állapotot, ami ha csak 
átmenetileg is, de minden embert érinthet. A kampány még a következő üzeneteket kívánja 
közvetíteni: 

• Olaszország szerepe a fogyatékkal élők jogainak támogatásában; fogyatékossággal kapcsolatos 
kezdeményezések, amelyeket az Olaszországi Együttműködés támogat 



• Olaszország szerepe nemzetközi szinten, a nemzetközi referencia standardok áttekintése. 
Használni tervezett megjelenési felületek: 

• Találkozók, szemináriumok, workshopok 
• Szórólapok, tájékoztatók, poszterek és képeslapok 

Hivatkozások 

ENSZ DESA. https://www.un.org/development/desa/disabilities/ 

Európai Ügynökség. https://www.european-agency.org/ 

Disability Action Plan - Ministero degli Affari Esteri. 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/b_01_piano_azione_eng.pdf  

 II.IV. LITVÁNIA 

A Litván Köztársaság kormánya ezúton benyújtja előzetes jelentését a ENSZ Fogyatékossággal élő 
Személyek Jogairól szóló Egyezményének bevezetéséről. Az ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek 
Jogairól szóló Egyezményét és annak Opcionális Jegyzőkönyveit (továbbiakban: egyezmény) a Litván 
Köztársaság ratifikálta az ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló Egyezmény 
Ratifikálásáról szóló törvény keretében. 

➢ Az Egyenlő Bánásmódról Szóló Törvény biztosítja az egyenlő bánásmódot. A munkaadó az 
ésszerűen elvárható mértékben köteles intézkedéseket tenni, hogy a fogyatékkal élő személy 
hozzáférhessen, részt vehessen és előre léphessen a munkájában, képzésen vegyen részt, 
ideértve a helyiségek átalakítását is, hacsak ezek az intézkedések nem rónak aránytalan terhet 
a munkaadóra. 

➢ Fogyatékkal élőnek az számít, aki beletartozik valamelyik fogyatékossági kategóriába, 
munkaképessége 55%-nál kevesebb és/vagy speciális igényei vannak. A fogyatékosság egy 
hosszú távú egészségügyi elváltozás, melynek oka a test vagy a test működésének elváltozása, 
vagy káros környezeti behatások, melyek következtében csökken a közéletben való részvétel 
lehetősége és az életminőség. A fogyatékkal élők közlekedéshez való hozzáférését a 
Fogyatékkal élők társadalmi integrációjáról szóló törvény 11. cikke szabályozza, mely 
kimondja, hogy a fizikailag akadálymentes környezet biztosítása a fogyatékkal élőt az élet 
minden területén megilleti, ami a tömegközlekedési eszközök és azok infrastruktúrájának 
megfelelő átalakítására is kiterjed. A tömegközlekedési eszközök akadálymentesítéséről szóló 
Európai Uniós rendelkezések is kötelező érvényűek Litvániában. 

➢ A Litván Köztársaság számos nemzetközi emberi jogi egyezmény részese, melyek az élethez 
való jogot biztosítják. Az élethez való jogot a következő egyezmények mind védik: Európai 
Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmánya, Európai Unió Alapjogi Chartája. Az élethez való jogot a fenti 
nemzetközi egyezmények mind biztosítják a fogyatékkal élők számára is. Az Alkotmány 19. 
cikke is megemlékezik a legfontosabb természetes egyéni jogról – az élethez való jogról. A 
törvénycikk kijelenti, hogy az emberi életet a törvény védi, így az ember élethez való jogát 
átfogó jogi rendelkezésekkel kívánatos védeni. Litvánia minden egyén számára elismeri az 
élethez való jogot, ideértve a fogyatékkal élőket is. Litvánia egyetlen törvénye sem rendelkezik 
másképp. 

➢ Az igazságszolgáltatás Litvánia bűnügyi eljárásaiban a törvény előtti egyenlőség elvét követi 
származástól, társadalmi vagy vagyoni vagy oktatásbeli helyzetétől, nemzeti, faji, nemi, nyelvi, 
vallási, politikai, lakóhely szerinti és egyéb hovatartozásától függetlenül, a törvény tiltja 
bármiféle előny vagy kivétel biztosítását, a körülmények vagy személyes jellemvonás, 
társadalmi vagy vagyoni helyzet alapján (a Litván Köztársaság Büntető Törvénykönyve, 6. cikk 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/
https://www.european-agency.org/
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(2) és (3)). Ahogy a Beszámoló 15. Cikkéből kiderül a Litván Köztársaság törvényei védik az 
egyén sérthetetlenségét, tudta vagy beleegyezése nélkül senki nem vethető alá orvosi vagy 
tudományos kísérletek. Ezek a rendelkezések minden személyre egyenlően vonatkoznak, 
ideértve a fogyatékkal élőket is. 

➢ Litvánia törvényei a nemzeti hovatartozásra (az állampolgárság megszerzésének és 
visszavonásának feltételei és eljárása) és a határátlépésre (belépés, tartózkodás és kilépés 
Litvániából) vonatkozóan semmilyen korlátozást vagy tiltást vagy jogfosztást nem 
tartalmaznak a fogyatékkal élő személyek vonatkozásában azok fogyatékosságának okán. Az 
ezekre a területekre vonatkozó rendelkezések minden személyre ugyanúgy érvényesek, 
függetlenül nemtől, fogyatékosságtól más jellemzőktől. Az alkotmány 12. cikke kimondja, hogy 
a Litván Köztársaság állampolgársága születéssel és egyéb, a törvény által meghatározott 
módokon nyerhető el. A 32. Cikk arról rendelkezik, hogy a polgárok szabadon mozoghatnak és 
letelepedhetnek az ország területén és szabadon elhagyhatják Litvániát. 

➢ Az alapellátásról szóló jelentés biztosítja a hozzáférést a fogyatékkal élők számára a szociális 
ellátáshoz, a közlekedési infrastruktúrához, ily módon lehetővé teszi a fogyatékkal élők 
számára, hogy a társadalom többi tagjával egyenlő módon vegyék igénybe a különféle 
szolgáltatásokat. A Litván törvények garantálják a véleménynyilvánítás szabadságát mindenki 
számára. Az információhoz való hozzáférés és a véleménynyilvánítás szabadsága nem lehet 
korlátozva, kizárólag csak a törvény által, amennyiben az az emberi egészség, büszkeség, 
méltóság, élethez való jog, erkölcs vagy az alkotmányos rend védelmében történik. A 
fogyatékkal élő nők és lányok törvényes védelme az esetleges diszkriminációval szemben az 
egyenlő bánásmód törvénye által biztosított. Ez tartalmazza, hogy a fogyatékosság okot adhat 
a diszkriminációra. Ezen túl, a törvény megemlíti a nemi megkülönböztetés lehetőségét is. Ez 
alapot teremt a többszörös megkülönböztetés elleni fellépésre, a nemek közti egyenlőségért 
való kiállásra. 

Hivatkozások 

A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya és az Európai Unió Alapjogi Chartája. 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf 

 
A Litván Köztársaság büntetőeljárási törvénye. 

https://www.unodc.org/res/cld/document/ltu/2002/code-of-criminal-procedure-excerpt-in-
english_html/Lithuania_Criminal_Procedure_Code_Extracts.pdf 

 
Az Alkotmány 12. cikkelye szabályozza ki a Litván Köztársaságbeli állampolgárságot. 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lt/lt045en.pdf 

 
A Litván Köztársaság bevezető jelentése az ENSZ implementációjáról. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhssZC9ptK
X1BBEFvl4q2fNHaVRlnsCgGGG0mEE5flVuWrWPpuF6bqn9Ekk343axXSyZYpZ59fZ%2FIjzRoADDgf0pi0q
mkstPurDMJuB3EodnO0A%2FA8WOpvTtLqqdMYwVSlog%3D%3D  

 
Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html 
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II.V. SPANYOLORSZÁG 

Az átmeneti vagy állandó speciális nevelési igénnyel bíró tanulók számára a spanyol oktatási 
rendszer biztosítja a szükséges erőforrásokat. Az iskolai oktatás alkalmazkodik ezeknek a tanulóknak a 
szükségleteihez és elképzeléseihez, hogy elérjék a valamennyi diák számára megfogalmazott tantervi 
célokat. Az oktatás minőségének javításáról szóló törvény (LOMCE, 2013) öt esetet nevez meg amikor 
konkrét oktatási támogatásra van szükség, többek közt testi, értelmi és érzékszervi fogyaték, illetve 
súlyos viselkedési zavar okán lehet a tanulóknak speciális nevelési igénye. 

A támogatást a diszkriminációellenes és oktatásnormalizálási alapelvek figyelembevételével 
állapítják meg, melyek célja az inklúzió. A tanulók beiskolázása egyéni jellemzőik figyelembevételével 
történik, ennek megfelelően oktatásuk történhet hagyományos osztályokba integrálva, speciális 
osztályokban hagyományos iskolákon belül vagy speciális iskolákban. Ennek eldöntése szakértői 
bizottságok szakvéleménye alapján történik a család és tanárok véleményének figyelembe vételével. 
Tehát a speciális nevelési igényű gyermekek kerülhetnek speciális és hagyományos iskolákba is, habár 
egyértelműen növekszik az igény az inklúzió támogatására és ezáltal a tanulók hagyományos 
iskolákban való elhelyezésére. 

A diákok csak akkor kerülnek speciális iskolába, ha megalapozottan vélhető, hogy 
szükségleteiket a hagyományos iskolarendszer nem tudja kielégíteni. A speciális iskolákban két szinten 
folyik az oktatás: kötelező alapoktatás (6-16 éves korig) és az átmenet a felnőtt életbe programok (16-
19 éves korig). Az általános célkitűzések a speciális intézményekben ugyanazok, mint az összes többi 
diák számára. 

Spanyolország azon országok közé tartozik, amely aláírta mind a Gyermekjogi Egyezményt, mind 
a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló Egyezményt. Ez a két emberi jogi dokumentum nagyon 
határozott szociális tartalommal bír és megerősíti, hogy minden embert megilletnek az alapvető 
szabadságjogok. A két nemzetközi egyezmény együttes ratifikációja, amit a nemzeti törvények is 
visszatükröznek, biztosítja, hogy minden gyermek, különösen a speciális nevelési igényűek, megkapja 
a számára szükséges segítséget az oktatás során. 

Sajnálatos módon azonban a törvények helyi alkalmazása nem minden esetben garantált. 2017-
ben az ENSZ Bizottság például bizalmi vizsgálatot folytatott a fogyatékkal élők jogaival kapcsolatban. A 
vizsgálat megállapította, hogy habár sok fogyatékkal élő gyermek kerül be a hagyományos oktatási 
rendszerbe, de számos bizonyíték utal rá, hogy gyakran kiszorulnak a közösségből, ami a jog helytelen 
alkalmazását mutatja. A gyermekeket még mindig nem tekintik jogalanynak, és a szülőknek sokszor azt 
javasolják, hogy gyermeküket speciális oktatási központokba, vagy többféle intézménybe írassák. Azok 
a szülők, akik kiharcolják, hogy gyermekük a hagyományos oktatási rendszerbe járjon, gyakran nem 
kapnak elég támogatást a gyermek igényeinek megfelelően és végül arra kényszerülnek, hogy a 
speciális intézményrendszerre hagyatkozzanak. A jelentés szerint vannak példák jó gyakorlatokra is az 
inkluzív oktatás terén, ezek azonban egyelőre még inkább elszigetelt esetek. A bizottság azt is 
megállapította, hogy az inkluzív modell sikeréhez a speciális központokat meg kell szüntetni és anyagi 
támogatásukat a hagyományos oktatási rendszer megerősítésére kell fordítani, hogy legyen elegendő 
erőforrás és ember a kiszolgáltatott gyermekek inklúziójához. 

A szexuális oktatással kapcsolatban egy, az UNESCO által végzett kutatás, amely azt vizsgálta, 
hogy hány országban tanítanak szexuális edukációt az iskolában, arra jutott, hogy a felmérésben 
résztvevő országok 80%-a önálló tantárgyként tanítja, míg a többi, köztük Spanyolország, kiegészítő 
tananyagként oktatja. Ez azt jelenti, hogy az oktatás az egyéni hozzáálláson múlik és nem jogilag 
meghatározott követelmény, hogy a téma biológiai, társadalmi és pszichológiai rétegeit kibontsák. Míg 
globális szinten a kutatás legalább a politikai szándékot kimutatta a téma iskolai tantárgykénti 
bevezetésére (habár a nemzetközi jog és a helyi alkalmazása közt néha igen nagy a hézag), addig 
Spanyolországban egyelőre csak elszigetelt kezdeményezésekről beszélhetünk. 
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Spanyolországban az Október 3-a Szervezeti Törvény (1/1990), ami az oktatási rendszer 
általános szervezetéről szól, javasolta az órarendi bevezetését több oktatási témakörnek is, köztük a 
szexuális oktatásét is (Martínez-Álvarez et al. 2012). A tantárgynak valójában nincsen órarendi helye, 
és oktatása mind a hagyományos, mind a speciális rendszerben elsősorban a tanárok hozzáállásán és 
képzettségén múlik. 

A Salamancai Egyetem 2014-es tanulmányában mindkét tényezőt megvizsgálta. Összesen 3695 
óvodapedagógust, általános iskolai és középiskolai tanárt kérdeztek meg kérdőíven (66,1% nő, 33,9% 
férfi) országszerte a szexuális felvilágosítással kapcsolatos véleményükről és képzettségükről, illetve, 
hogy foglalkoznak-e a témakörrel az osztályban. Kimutathatóak regionális eltérések: Kasztília és León 
tanárai részesültek a legnagyobb arányban szexuális nevelés képzésben a főiskolán, míg az asztúriai 
tanárok tanultak a legtöbbet a témáról egész életen át tartó tanulási formák során. Az asztúriai és 
baleári tanárok éppen ellentétes eredményeket mutattak. Általánosságban a felmérés a tanárok 
pozitív hozzáállását mutatta a szexuális felvilágosításhoz, azonban a téma oktatását és tanulását 
illetően az eredmények már nem annyira kielégítőek: a tanárok 43,3%-a válaszolta, hogy nem részesült 
képzésben a szexuális oktatással kapcsolatban és 48,6% ismerte be, hogy nem tanítanak szexuális 
oktatást az iskolában. 

A felmérés a hagyományos oktatási rendszert vizsgálta (ahol számos speciális nevelési igényű 
gyermek és fiatal tanul), de úgy véljük, a helyzet a speciális intézményekben is nagyon hasonló lehet. 
Ezek alapján tehát a spanyol tanárok képzettségét és hozzáállását is sürgősen javítani kéne, hiszen ez 
a két tényező kiemelkedő fontosságú a magas színvonalú szexuális oktatási programok nyújtásához. 

Hivatkozások 

 
Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért, Country 

Spanyolországra vonatkozó információl  – Támogatási és szakellátási rendszer. 

https://www.european-agency.org/country information/spain/systems-of-support-and-specialist-

provision  

LOMCE (2013). https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf 

José-Luis Martínez, Isabel Vicario-Molina, Eva González & Paola Ilabaca (2014) 

https://www.researchgate.net/publication/261925462_Sex_education_in_Spain_the_relevance_of_t

eachers'_training_and_attitudes_Educacion_sexual_en_Espana_importancia_de_la_formacion_y_las

_actitudes_del_profesorado  

España: importancia de la formación y las actitudes del profesorado, Infancia y Aprendizaje. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4677396  

José-Luis Martínez Álvarez, Eva González Ortega, Isabel Vicario-Molina, Andrés A. Fernández-

Fuertes, Rodrigo J. Carcedo, Antonio Fuertes & Antonio Fuertes (2012). Formación del profesorado 
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en educación sexual: pasado, presente y future / Az oktatók szexedukációs képzése: múlt, jelen és 

jövő. https://www.researchgate.net/scientific-contributions/84490561_Andres_A 

II.VI. TÖRÖKORSZÁG 

Az Oktatási reformkezdeményezés Oktatási felülvizsgálati jelentése (2016-2017) megállapítja, 

hogy az erőfeszítések ellenére a speciális nevelési igényű gyerekek hozzáférése az oktatáshoz az nem 

éri el a kívánt szintet, különösen nem az iskola előtti és a középiskolai szinteken. Törökország jelentős 

erőfeszítéseket tett mind a speciális oktatás, mind az inkluzív oktatás terén, hogy javítsa a speciális 

nevelési igényű gyermekek számára nyújtott szolgáltatások színvonalát. A Török Köztársaság 

Alkotmányának 42. cikke szerint „Senki sem fosztható meg a tanuláshoz és oktatáshoz való jogától és 

az állam minden szükséges intézkedést megtesz, hogy rehabilitálja a speciális képzést igénylőket, 

hogy hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak.” A Nemzeti Oktatás Alapvető Törvénye (No: 1739) 

különleges intézkedések meghozataláról rendelkezik a speciális nevelési igényű tanulók oktatásáról, 

ahogy azt a 8. cikk írja: “Egyenlő lehetőségek mindenkinek.” Az Elsődleges Nevelési és Oktatási 

Törvény 12. cikke (No: 222) kiemeli, hogy támogatást és speciális oktatási szolgáltatást kell biztosítani 

az értelmi, pszichológiai, testi, érzelmi és társadalmi fogyatékkal élő tanulóknak. 

A legújabb dokumentum, ami speciális nevelési igényű gyermekek oktatásával foglalkozik, az 

Törökország 11. Fejlesztési Terve (2019-2023), melyet 2019 júliusában fogadtak el. A dokumentum 

kimondja, hogy az oktatási rendszer fő célja, hogy „képzett embereket neveljen, akik tudásukat 

gazdasági és társadalmi javakká formálják, képesek a technológiák használatára és a termelésre 

minden szinten, hogy országunk emberi erőforrásait megerősítsék”, ez a cél pedig úgy érhető el, ha 

mindenki hozzáfér színvonalas inkluzív oktatáshoz és egész életen át tartó oktatási lehetőségekhez. 

Az oktatásirányítás 

Az Oktatás Egységesítéséről Szóló Törvény (No. 430, kihirdetve: 1924. 03. 06) szerint a Török 

Nemzeti Oktatás céljait az állam részéről az Oktatási Minisztérium (MoNE) hivatott elérni. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/84490561_Andres_A_Fernandez-Fuertes


Az Oktatási Minisztérium tevékenységét a következő törvények szabályozzák: Az Oktatási 

Minisztérium Szervezetéről és Kötelességeiről Szóló Rendelet (No. 652, kihirdetve: 2011. 9. 14); 

Nemzeti Oktatás Alapvető Törvényének Kiegészítése, Egyéb Törvények és Rendelkezések (no. 6528, a 

Hivatalos Közlönyben kihirdetve: 2014. 03. 14); Oktatási Minisztérium Szervezetéről és 

Kötelességeiről Szóló Rendelet Kiegészítése, Egyéb Törvények és Rendelkezések (no. 6764, a 

Hivatalos Közlönyben kihirdetve: 2016. 12. 9); Elnöki Rendelet a Török Köztársaság Elnökségi 

Berendezkedéséről (no. 1, kihirdetve 2018. 07. 10) 

A Speciális Oktatási Szolgáltatásokról Szóló Direktíva (2018.07.07) szabályozza az Oktatási 

Minisztérium eljárásait és eszközeit a speciális oktatással kapcsolatban. A Speciális Oktatási 

Szolgáltatásokról Szóló Direktívában megjelent, korábban kifejtett szabályozásoknak megfelelően az 

inkluzív oktatást részesíti előnyben a speciális nevelési igényűek képzése során. Ennek során 

figyelembe veszik a résztvevőknek a speciális oktatás alapelveiben szereplő tanulmányi 

teljesítményét. Ezeket adaptálják az oktatás céljaiban, tartalmában, tanítási folyamatában és 

értékelésében is. 

Szerkezeti felépítését tekintve az Oktatási Minisztérium a Miniszteri Hivatalból, az Oktatási 

Tanácsból, a Fő Szolgáltató Részlegből, a Tanácsadó és Vizsgálati Részlegekből, a Kiegészítő 

Részlegekből és az Állandó Bizottságokból áll. A Speciális Nevelésért és Gondozásért Felelős 

Főigazgatóság (DGfSEGS) felel közvetlenül a speciális oktatás szolgáltatásaiért. Az Alapoktatási 

Főigazgatóság felel az óvodák és általános iskolák irányításáért és szabályozásáért, az 

intézményrendszerért, az ott tanulók neveléséért és oktatásáért. A Középfokú Oktatási Főigazgatóság 

felel a középiskolák irányításáért és szabályozásáért, az intézményrendszerért, az ott tanulók 

neveléséért és oktatásáért. A Tanárképzési és Oktatási Főigazgatóság felelős a tanárok szakmai 

fejlesztéséért. Ezek az igazgatóságok az Oktatási Minisztérium Központi Szervezetének részei. Az 

Oktatási Minisztérium és a DGfSEGS jelenlegi struktúrája 2016-ban került kialakításra, az Oktatási 

Minisztérium Szervezetéről és Kötelességeiről Szóló Rendelet Kiegészítése, Egyéb Törvények és 

Rendelkezések keretében. 



A speciális nevelési igényű tanulók oktatásának bevezetése  

Az inkluzív oktatási módszerek elsőként 1983-ban jelentek meg Törökországban, azonban 

2000-ig ezek a módszerek nem igazán terjedtek el. Olyannyira, hogy az inkluzív oktatás kifejezést 

jellemzően integrált oktatás értelemben használták a törvénykezésben és egyéb hivatalos 

dokumentumokban. A speciális oktatás kifejezés még mindig használatos az Oktatási Minisztérium 

szervezeteinél. Az Oktatási Minisztérium Vision 2023 tervezete, amely már az inkluzív oktatásról 

alkotott legújabb török szemléletet tükrözi, úgy határozza meg az inkluzív oktatás fogalmát, mint 

speciális képzési módszerek, melyek a speciális nevelési igényű tanulók oktatására szolgálnak. 

Oktatási szolgáltatások formájában nyújt számukra támogatást és lehetővé teszi, hogy társaikkal 

együtt folytassák tanulmányaikat állami vagy magán, hivatalos vagy nem hivatalos oktatási 

intézményekben. A jelenlegi helyzet – 2018 decembere óta – alapján a speciális nevelés célja az, hogy 

a legjobb oktatási lehetőséget biztosítsák a speciális nevelési igényűeknek, hogy társadalmi 

integrációjuk megvalósuljon és hogy szakmai készségeket sajátítsanak el. A sajátos nevelési igényűek 

számára oktatási lehetőséget biztosít. 

A speciális oktatás a hivatalos oktatás kategóriába esik a Török Nemzeti Oktatási Rendszerben, 

és a speciális oktatást nyújtó iskolák oktatási szintjei megegyeznek a Török Nemzeti Oktatási 

Rendszer szintjeivel. A speciális nevelés történhet hagyományos iskolákban és speciális iskolákban is. 

A tanulmányi vizsgálatokat és a speciális nevelési igény megállapítását Törökországban a GRC 

(Tanácsadó és Kutatási Központ) végzi, szolgáltatásuk számos körzetben és tartományban elérhető. A 

GRC központok végzik a tanulmányi vizsgálatokat és a speciális nevelési igény megállapítását és a 

tanulók számukra megfelelő intézménybe irányítását a felmérést követően. 2019 októbere óta a 

tanácsadási szolgáltatásokat az Oktatási Minisztérium Tanácsadási Szolgáltatásokról Szóló Rendelete 

(no. 30236) alapján végzik, a speciális oktatási szolgáltatásokat pedig az Oktatási Minisztérium 

Speciális Oktatási Szolgáltatásokról Szóló Rendelete (no. 30471) alapján végzik. A GRC központok az 

Oktatási Minisztérium Speciális Nevelésért és Gondozásért Felelős Főigazgatósága felügyelete alá 

esnek. Jelenleg 243 GRC központ található Törökországban. A speciális képzésen és tanácsadáson túl 



a GRC központok kutatásokat végeznek, publikálnak és projekteket szerveznek. A GRC-k számos 

tevékenységet végeznek a tanárok, családok és egyének érdekében. A GRC szolgáltatásait a speciális 

nevelési és tanácsadó részlegek végzik. 

Törökországban a speciális nevelési szolgáltatások igénybevételéhez az egészségügyi tüneteket 

egészségügyi intézménynek kell diagnosztizálnia és/vagy a tanulmányi felmérést és vizsgálatot a GRC-

nek kell elvégeznie. Ezek alapján irányítják az érintettet a megfelelő nevelési környezetbe. A 

felmérési és elhelyezési folyamat elindulhat családok vagy az érintettek egyéni kérelme alapján, 

illetve az iskola vagy egy egészségügyi intézmény megkeresése alapján. Ha egy iskola a GRC-hez 

fordul, egy Oktatási Felmérési Kérvényt kell kitölteni és részletes adatokat kell megadni a tanulóról. 

Magánszemélyek a RAMDEVU rendszeren keresztül kérhetnek időpontot felülvizsgálatra a RAM-nál. 

Ha egy diákról úgy vélik, hogy különleges képességei vannak, akár általános értelmi 

képességek, akár képzőművészet vagy zene terén, (melyet vagy vizsgálattal állapítanak meg, vagy 

eléri az Oktatási Minisztérium által megszabott tanulmányi eredményi szintet) Tudományos és 

Művészeti Központokba (BILSEM) irányítják őket. Az ország több városában is megtalálható BILSEM 

központokba gyűjtik a tehetségesnek ítélt tanulókat. A tanulók itt a hagyományos órarenden felül 

magas szintű gondolkodást, kreativitást vagy gyakorlati tudást segítő feladatokat végeznek az 

érdeklődési körüknek és képességeiknek megfelelően. A BILSEM-ek általános iskolástól felső-

középiskolás korig foglalkoznak gyerekekkel0000000002. Országszerte 161 BILSEM központ található. 

A STEM (Tudomány, Technológia, Mérnöki Tudományok és Matematika) minden szintet lefed, 

óvodától a felsőoktatásig és egyesíti a matematika és a tudomány alapvetéseit a mérnöki 

tudományok és a technika gyakorlati megközelítéseivel. A STEM oktatás célja, hogy az elméleti 

alapvetéseket applikációkban, termékekben és innovatív találmányokban valósítsa meg. Habár 

Törökországnak jelenleg nincs STEM megvalósítási terve, vannak stratégiai célkitűzései a 2015-2019-

es Stratégiai Tervben, melyek alkalmasak a STEM oktatás megerősítésére. Ezek a STEM-el kapcsolatos 

célkitűzések összehangolhatók az általános iskolák Technika és Tervezés óráival. Fontos leszögezni, 

hogy STEM oktatás elsődleges fontosságú a tanulóknak, hogy a TIMSS és PISA felmérések 



eredményei javuljanak a STEM Oktatási beszámolónak megfelelően, melyet az Innovációs és Oktatási 

Technikai Főigazgatóság készített. 

Törökország 11. Fejlesztési Tervében (2019-2023), melyet 2019 júliusában fogadtak el, 

megtalálható, hogy az oktatási rendszer célja, hogy mindenki hozzáférjen a minőségi és inkluzív 

oktatáshoz és az egész életen át tartó oktatási lehetőségekhez, minek érdekében bevezetésre 

kerülnek az ehhez szükséges irányelvek és intézkedések az oktatás egész területén, melyek érintik a 

főiskolai tanárképzést és a továbbképzéseket is. A dokumentum egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a 

„továbbképzések tartalmát megújítjuk, hogy az jobban megfeleljen a tanárok és iskolai 

adminisztrátorok mai igényeinek.”, hiszen a hatékony inkluzív oktatás bevezetésének legfőbb 

előmozdítói a tanárok. 

Hivatkozások 

 

Törökország 11. fejlesztési terve (2019 – 2023) 

http://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf 

A Nemzeti Oktatási Alapvető Törvény 6528-as számú bizonyos törvényeket és határozatokat 

érintő kiegészítése. https://www.global-regulation.com/translation/turkey/521385/national-

education-decision-amending-some-laws-with-the-basic-law-and-amending-the-decree-law.html 

Az 1739-es számú Nemzet Oktatás Alapvető Törvénye. 

https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/fundamental-principles-and-national-

policies-103_en 

A speciális oktatási szolgáltatásokra vonatkozó 2018. 07. 07-i direktíva. 

Oktatásfigyelési jelentés (2016-2017). 

http://en.egitimreformugirisimi.org/educationmonitoring-report-2016-17/ 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/special-education-

needsprovision-within-mainstream-education-86_en 

http://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/fundamental-principles-and-national-policies-103_en
https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/fundamental-principles-and-national-policies-103_en
http://en.egitimreformugirisimi.org/educationmonitoring-report-2016-17/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/special-education-needsprovision-within-mainstream-education-86_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/special-education-needsprovision-within-mainstream-education-86_en


Nemzeti Oktatási Minisztérium, no 652. http://www.meb.gov.tr/en/ 

A Török Köztársaság Elnökségi Berendezkedése. 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=92011 

Elsődleges intézkedés és a 222-es számú oktatásról szóló törvény. 

https://www.loc.gov/law/help/constitutionalright-to-an-education/turkey.php 

Az oktatás egységesítéséről szóló 430-as, 1924. 03.06-án kiadott 

törvény.https://www.oecd.org/education/school/39642601.pdf 

  

http://www.meb.gov.tr/en/
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=92011


III. FEJEZET 

KÉPZÉSI IGÉNY FELMÉRÉSE 

A szellemileg sérültek szexuális felvilágosítását célzó 

modell kidolgozásának projektjére vonatkozó 

igényfelmérés 

Ebben a projektben a cél a szellemileg sérült emberek magánélettel kapcsolatos oktatásával 

foglalkozó program fejlesztése. Ennek érdekében két különböző, a szülőknek, illetve a képzőknek 

szóló kérdőív készült a Projektben részt vevő partnerországokban a program kidolgozására vonatkozó 

igények felmérésére. Az igényfelmérés ezen módjával tényalapú támogatást kaptunk a program és az 

oktatási anyagok kidolgozására. A szülők és képzők igényeinek felméréséből származó eredmények 

három különböző szakaszban lesznek bemutatva: személyes adatok és a hasonló oktatásban való 

részvétellel kapcsolatos vélemények, az oktatási program tartalmával kapcsolatos vélemények és 

javaslatok. 

Az igényfelméréssel kapcsolatos tanulmány két szakaszban ment végbe. Az első szakasz az oktatási 

igényfelmérés általános elvégzése volt, a második pedig egy bővített vizsgálat, amely az első szakasz 

ellenőrzéséül szolgált. Az első szakasz mindegyik partnerországban lezajlott. A vizsgálat második 

szakaszát azonban csak Törökországban végezték el az oktatási programok tartalmának 

meghatározásához. 

A Speciális Oktatási és Tanácsadási Szolgáltatások Főigazgatósága két egymást kiegészítő kérdőívet 

dolgozott ki ehhez a tanulmányhoz. Mindkét kérdőív csatolva van a jelentéshez a függelékben, a 

kérdőív ellenőrző verzióját azonban török nyelven csatoltuk, minthogy azt csak Törökországban, 

török célcsoportok töltötték ki. 

Az igényfelmérő vizsgálatban részt vevő partnerek: 

• Speciális Oktatási és Tanácsadási Szolgáltatások Főigazgatósága / TÖRÖKORSZÁG 

• INTRAS/SPANYOLORSZÁG 

• EDRA/GÖRÖGORSZÁG 

• LOKA/MAGYARORSZÁG 

• AdM/OLASZORSZÁG 

• A Šiauliai Önkormányzat Szocális Szolgáltatásainak Ügynöksége/LITVÁNIA 

A) Eredmények – A szülők véleménye 

I. szakasz: Személyes adatok és az oktatásban való részvétellel kapcsolatos vélemények 

A 29 elemből álló, a Projekt iránti igényekre vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőívvel kapcsolatos 

leíró statisztikák az 1. táblázatban láthatók. 

1. táblázat: Az oktatás iránti igényről és az ilyen oktatásban való részvételről nyilatkozó szülők 

statisztikai adatai: 

V
ál

to
z

ó
k
 Értékek v 

(választotta) 

% 



 

Nem 

Nő  955 70,0 

Férfi 410 30,0 

Összesen 1365 100,0 

Foglalkozás Alkalmazott 366 26,8 

Vállalkozó 73 5,3 

Munkanélküli 74 5,4 

Diák 11 0,8 

Nyugdíjas  59 4,3 

Háztartásbeli 782 57,3 

Összesen 1365 100,0 

Végzettség Analfabéta 72 5,3 

Ír-olvas  108 7,9 

Általános Iskola 530 38,8 

Középiskola 212 15,5 

Érettségi 224 16,4 

Szakiskola 29 2,1 

Főiskolai/BA diploma 175 12,8 

Egyetemi/MA diploma 15 1,1 

Összesen 1365 100 

A fogyatékkal élő 

személy életkora 

6-10 év 430 31,5 

11-15 év 491 36,0 

16-20 év 365 26,7 

21 éves vagy idősebb 79 5,8 

Összesen 1365 100 

Vett részt korábban 

szellemileg sérült 

személyek magánélettel 

kapcsolatos 

felvilágosításáról szóló 

képzésben? 

Igen 153 11,20 

Nem 813 59,5 

Hiányzik 399 29,38 

Szeretnék ilyen képzésben részt 

venni. 

682 49,96 

Hiányzik 676 50,03 

 

Ahogy az az 1. táblázatból látszik, a résztvevő szülők nagy többsége (70%) nő, és 57,3%-uk 

háztartásbeli. A végzettségük leginkább általános, középiskolai és gimnáziumi szintre korlátozódik 

(70,7%). A fogyatékkal élő gyermekek kora 11-20 év közé esik, azaz a gyermekek nagy része serdülő 

korban van. A részt vevő szülők nagy része (59,5%) még nem vett részt szellemileg sérült személyek 

magánéletével kapcsolatos oktatásban, de 49,96%-uk szeretne ilyen oktatásban részt venni. 

 

II. szakasz: Az oktatási program tartalmával kapcsolatos vélemények 

Az elemzés második részében a szülőknek a potenciális oktatási program tartalmával kapcsolatos 

véleményét vizsgáltuk, ahogy az a 2. táblázatban megjelenik. 

2. táblázat: A szülők véleménye a potenciális oktatási program tartalmával kapcsolatban. 

Kérdés 

száma 

Oktatási program tartalma Kategóriák 

 

Kevésbé 

fontos 

Fontos Nagyon 

fontos 

v % v % v % 



1 Saját test felismerésének elsajátítása 16 1,2 196 14,4 1153 84,5 

2 A saját és mások testhatárainak 

megtanítása 
14 1,0 181 13,3 1170 85,7 

3 A saját testhatárai védelmének 

elsajátítása 
6 0,4 135 9,9 1224 89,7 

4 Oktatás mások testhatárainak 

tiszteletben tartására  
10 0,7 164 12,0 1191 87,3 

5 A másik és/vagy az azonos nemmel 

kapcsolatos társas szabályok elsajátítása 
9 0,7 168 12,3 1188 87 

6 A szeretet és szerelem megfelelő 

kifejezési módjainak elsajátítása 
10 0,7 199 14,6 1156 84,7 

7 Képzés olyan intim területeken, mint a 

szoptatás, a pelenkacsere vagy az 

öltöztetés 

53 3,9 248 18,2 1064 77,9 

8 Mosdóhasználattal kapcsolatos képzés 15 1,1 177 13,0 1173 85,9 

9 Körülmetéléssel kapcsolatos 

tájékoztatás 
139 10,2 308 22,6 918 67,3 

10 Menstruációs ciklussal kapcsolatos 

kérdésekről való tájékoztatás 
60 4,4 237 17,4 1068 78,2 

11 Tájékoztatás a szexuális érés 

jellegzetességeiről 
24 1,8 245 17,9 1096 80,3 

12 A szexuális éréssel kapcsolatos oktatás 

a gyermek életkorának megfelelően 
21 1,5 234 17,1 1110 81,3 

13 A megfelelő, biztonságos és helyes 

szexuális viselkedéssel kapcsolatos 

oktatás 

32 2,3 205 15,0 1128 82,6 

14 A gyermek megtanítása a helyes 

szexuális viselkedésre az otthonában/az 

otthonán kívül 

10 0,7 172 12,6 1183 86,7 

15 Oktatás az internet, a közösségi média 

és a televízió biztonságos használatáról 
44 3,2 222 16,3 1099 80,5 

16 A jó és a rossz érintés közötti 

különbségtétel elsajátítása 
11 0,8 156 11,4 1198 87,8 

17 A nemet mondás képességének 

elsajátítása 
8 0,6 190 13,9 1167 85,5 

18 Az igent mondás képességének 

elsajátítása 
34 2,5 289 21,2 1042 76,3 

19 A megtévesztés felismerésére való 

képzés 
12 0,9 135 9,9 1218 89,2 

20 A gyermek megtanítása arra, mi a 

teendő, ha szexuális zaklatással találja 

szembe magát 

6 0,4 89 6,5 1270 93,0 

21 Oktatás a szexuális zaklatást követő 

teendőkről 
3 0,2 108 7,9 1254 91,9 

22 A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés 13 1,0 219 16,0 1133 83,0 

23 Annak megtanítása, szükség esetén 

hogyan kell kommunikálni az 

iskolavezetéssel vagy a tanárokkal 

12 0,9 200 14,7 1153 84,5 



 

A 2. táblázatban csupán két tartalmat talált „nagyon fontosnak” a résztvevők több mint 90%-a. Kilenc 

tartalmat talált „nagyon fontosnak” a résztvevők 85-90%-a, szinten kilencet a résztvevők 80-85%-a és 

négyet talált „nagyon fontosnak” a résztvevők kevesebb mint 80%-a. Érdekes, hogy a 

„Körülmetéléssel kapcsolatos tájékoztatás” tartalmat a résztvevők fontos része jelölte „kevésbé 

fontosnak” vagy „fontosnak”, ezért érdemes lehet felülvizsgálatra megjelölni. A gyakoriságok és a 

százalékos arányok kiszámítása után kiszámítottuk az egyes elemek pontszámai közti összefüggéseket 

is. Minden összefügés pozitív és jelentős volt, és fontos igazolásául szolgáltak a résztvevők 

válaszainak belső konzisztenciája szempontjából. A Cronbach-alfa megbízhatóságának kiszámítása is 

támogatta ezt az eredményt, a 0,95 értékű megbízhatósági érték magas értékű belső konzisztenciára 

utalt. 

III. szakasz: További javaslatok a tartalom és a program vonatkozásában 

  

A 3. táblázatban találhatók a fogyatékkal élők szüleinek további javaslatai. 

3. táblázat: A részt vevő szülők oktatási programra és tartalomra vonatkozó javaslatai. 

Sorszám Javaslatok 

 

1 A tartalom legyen egyértelmű, jól érthető és legyen minden társadalmi réteg számára 

elérhető.  

2 Az érdekelt feleknek jelentést kéne kapniuk a program oktatásában részt vevő 

egyének fejlődéséről.  

3 Az oktatási program keretében előadásokat kéne tartani a programról és a 

tartalmáról.  

4 A programban foglalkozni kéne a maszturbáció időpontjával, gyakoriságával stb. 

5 Az összes javasolt tartalmat az egyének fejlődési eltéréseihez kéne igazítani, és a 

szülőket tájékoztatni kéne erről.  

6 A szülők számára pszichiátriai támogatást kéne nyújtani.  

7 A tartalmakat videókban, virtuális anyagokban és modellekben is elérhetővé kéne 

tenni.  

8 A programot korra való tekintet nélkül mindenki számára elérhetővé kéne tenni, a 

társadalomnak meg kéne tanulnia, hogyan viselkedjen fogyatékkal élőkkel szexuális 

támákkal kapcsolatban. 

9 Nyitni kéne szexedukációs és szexuális zaklatás elleni védelemmel foglalkozó 

központokat. 

10 A programban vegyenek részt női oktatók is.  

11 A szülők, az iskola és a környezet együttműködése révén hatékonyabbá lehetne tenni 

a programot.  

12 Kisgyermekem van, szeretném tudni, hogyan beszéljek vele szexuális témákról.  

13 A programban szerepelnie kéne tananyagnak a szellemileg sérültek egymással kötött 

házasságáról is.  

14 Már azelőtt kéne szexuális témákban felvilágosítást tartani a gyermekeknek, hogy 

serdülni kezdenének, és ezt a bevezetést évente megismételni.  

24 Annak megtanítása, hogyan lehet 

szükség esetén segítséget kérni (az 

iskolavezetéstől, tanároktól és 

tanácsadó központoktól) 

11 0,8 196 14,4 1158 84,8 



15 Felkészítés arra, hogyan védheti meg magát a szexuális zaklatástól.  

16 Először meg kell tanítanunk, hogyan szabályozzuk a saját érzelmeinket és szexuális 

vágyainkat. 

17 Azt szeretném, hogy szakértők tartsák a képzéseket a gyermekeink számára. 

18 Szónak kéne esnie a programban a fogyatékkal élők serdüléséről.  

19 A programot hatékonyabbá lehetne tenni speciális oktatást nyújtó iskolákkal és 

egészségügyi központokkal való együttműködés révén.  

20 Tanítani kéne a nemek közötti egyenlőségről, és arról, hogyan kell viselkedni a 

másik nemmel szemben. 

21 A programnak a társadalom összes tagját kéne megcéloznia.  

 

B) Eredmények – A képzők véleménye 

I. szakasz: : Személyes adatok és az oktatásban való részvétellel kapcsolatos vélemények 

A 28 elemből álló, a Projekt iránti igényekre vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőívvel kapcsolatos 

leíró statisztikák a 4. táblázatban láthatók. 

4. táblázat: Az oktatás iránti igényről és az ilyen oktatásban való részvételről nyilatkozó oktatók 

statisztikai adatai: 

V
ál

to
zó

k
 

Értékek v % 

 

Nem 

Nő  2398 58,9 

Férfi 1670 41,1 

Összesen 4068 100,0 

Tapasztalati szint 

(években) 

1-5 év 1739 42,7 

6-10 év 776 19,1 

11-15 év 563 13,8 

16-20 év 440 10,8 

21 év vagy több 550 13,5 

Összesen 4068 100 

Szakterület Speciális oktatás 2294 56,4 

Tanácsadás 627 15,4 

Egyéb 1114 27,4 

Hiányzik 33 0,8 

Összesen 4068 100 

Iskola típusa Enyhén szellemileg sérült 

gyermekek általános iskolája  

402 9,9 

Enyhén szellemileg sérült 

gyermekek középiskolája 

365 9,0 

Szellemileg sérült gyermekek 

speciális szakiskolája 

526 12,9 

Eltérő tantervű iskola I. szint 682 16,8 

Eltérő tantervű iskola II. szint 549 13,5 

Eltérő tantervű iskola III. szint 763 18,8 

Tanácsadási és kutatási központ 781 19,2 

Összesen 4068 100 

Igen 939 23,1 



Vett részt korábban 

szellemileg sérülteknek 

szóló szexuális 

felvilágosítással 

foglalkozó oktatásban? 

Nem 1892 45,6 

Hiányzik 1237 30,4 

Szeretnék ilyen képzésben részt 

venni. 

1848 45,4 

Hiányzik 2220 54,6 

 
A 4. táblázatból látható, hogy a résztvevő képzők többsége (58,9%) nő és 61,8%-uknak 1-10 év 

közötti oktatási tapasztalata van. A képzők nagy része (56,4%) speciális oktatási területről érkezett. A 

résztvevő képzők közel azonos arányban képviselik a különböző speciális oktatási területeket. A részt 

vevő képzők egy része (45,6%) nem vett részt szellemileg sérültek szexuális felvilágosításával 

foglalkozó oktatásban, de 45,4%-uk szívesen részt venne ilyen oktatásban. 

II. szakasz: Az oktatási program tartalmával kapcsolatos vélemények 

Az elemzés második részében a képzők potenciális oktatási program tartalmával kapcsolatos 

véleményét vizsgáltuk, az eredmény az 5. táblában látható. 

5. táblázat: A képzők véleménye a potenciális oktatási program tartalmáról. 

Sorszám Az oktatási program tartalma Kategóriák 

Kevésbé 

fontos 

Fontos Nagyon 

fontos 

v % v % v % 

1 Saját test felismerésének elsajátítása 29 0,7 579 14,2 3460 85,1 

2 A saját és mások testhatárainak 

megtanítása 
21 0,3 392 9,6 3655 89,8 

3 A saját testhatárai védelmének 

elsajátítása 
13 0,3 293 7,2 3762 92,5 

4 Oktatás mások testhatárainak tiszteletben 

tartására  
15 0,4 425 10,4 3628 89,2 

5 A másik és/vagy az azonos nemmel 

kapcsolatos társas szabályok elsajátítása 
20 0,5 604 14,8 3444 84,7 

6 A szeretet és szerelem megfelelő 

kifejezési módjainak elsajátítása 
21 0,5 799 19,6 3248 79,8 

7 Képzés olyan intim területeken, mint a 

szoptatás, a pelenkacsere vagy az 

öltöztetés 

145 3,6 963 23,7 2960 72,8 

8 Mosdóhasználattal kapcsolatos képzés 28 0,7 490 12,0 3550 87,3 

9 Menstruációs ciklussal kapcsolatos 

kérdésekről való tájékoztatás 
39 1,0 688 16,9 3341 82,1 

10 Tájékoztatás a szexuális érés 

jellegzetességeiről 
63 1,5 829 20,4 3176 78,1 

11 A szexuális éréssel kapcsolatos oktatás a 

gyermek életkorának megfelelően 
42 1,0 756 18,6 3270 80,4 

12 A megfelelő, biztonságos és helyes 

szexuális viselkedéssel kapcsolatos 

oktatás 

58 1,4 708 17,4 3302 81,2 

13 A gyermek megtanítása a helyes 

szexuális viselkedésre az otthonában/az 

otthonán kívül 

20 0,5 511 12,6 3537 86,9 



 

Az 5. táblázatban csak négy olyan tartalmat látunk, amelyet a résztvevő képzők több mint 90%-a 

„nagyon fontosnak” talált, kilenc olyan van, amelyet a 85-90%-uk talált „nagyon fontosnak”. A 

tartalmak közül négyet talált nagyon fontosnak a résztvevők 80-85%-a, és 6 olyan tartalom volt, 

amelyet a résztvevők kevesebb mint 80%-a talált „nagyon fontosnak”. Érdekes módon a „Képzés 

olyan intim területeken, mint a szoptatás, a pelenkacsere vagy az öltöztetés” tartalmat a 

résztvevők nagy része csak „kevésbé fontosnak” vagy „fontosnak” jelölte meg, ezt érdemes 

lehet felülvizsgálni. A gyakoriságok és a százalékos arányok kiszámítása után kiszámítottuk 

az egyes elemek pontszámai közti összefüggéseket is. Minden összefügés pozitív és jelentős 

volt, és fontos igazolásául szolgáltak a résztvevők válaszainak belső konzisztenciája 

szempontjából. A Cronbach-alfa megbízhatóságának kiszámítása is támogatta ezt az 

eredményt, a 0,94 értékű megbízhatósági érték magas értékű belső konzisztenciára utalt. 

III. szakasz: További javaslatok a tartalom és a program vonatkozásában 

Az elemzés III. szakaszában a képzőknek a potenciális oktatási program tartalmára tett javaslatait 

vizsgáltuk, az eredményt a 6. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat: A részt vevő képzők oktatási programra és tartalomra vonatkozó javaslatai. 

Sorszám Javaslatok 

 

1 Tanácsadási szolgáltatások felbomlott családban élő gyermekek számára 

2 Iskolákat kéne szervezni a szexedukációra koncentráló új tananyaghoz. 

3 Tájékoztatás a kortársakkal való kapcsolatról 

4 A program oktatása azonos korú gyermekeknek történjen 

14 Oktatás az internet, a közösségi média és 

a televízió biztonságos használatáról 
91 2,2 846 20,8 3131 77,0 

15 A jó és a rossz érintés közötti 

különbségtétel elsajátítása 
18 0,4 390 9,6 3660 90,0 

16 A nemet mondás képességének 

elsajátítása 
16 0,4 463 11,4 3589 88,2 

17 Az igent mondás képességének 

elsajátítása 
138 3,4 1049 25,8 2881 70,8 

18 A megtévesztés felismerésére való 

képzés 
18 0,4 411 10,1 3639 89,5 

19 A gyermek megtanítása arra, mi a teendő, 

ha szexuális zaklatással találja szembe 

magát 

8 0,2 189 4,6 3871 95,2 

20 Oktatás a szexuális zaklatást követő 

teendőkről 
15 0,5 224 5,5 3829 94,1 

21 A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés 87 2,1 826 20,3 3155 77,6 

22 Annak megtanítása, szükség esetén mikor 

és hogyan kell kommunikálni az 

családdal. 

19 0,5 573 14,1 3476 85,4 

23 Annak megtanítása, hogyan lehet szükség 

esetén segítséget kérni a családtól 
21 0,5 576 14,2 3471 85,3 



5 Szexuális felvilágosítással kapcsolatos videók és vizuális anyagok készítése, és azok 

közzététele az EBA-n. 

6 Az egész társadalom tájékoztatása a szexuális felvilágosításról. 

7 A szexuális felvilágosítást be kéne venni az aktuális programokba az oktatási szintnek 

megfelelően, valamint munkahelyi oktatást kéne tartani a képzőknek. 

8 A társadalom összes tagjának tartani kéne szexuális felvilágosítást. 

9 Biztosítani kell az együttműködést a családok, az iskolai dolgozók és a rehabilitációs 

központok munkatársai között. 

10 Az oktatásra jelentkezni kéne. 

11 Ilyen oktatásban először a családtagokat kéne részesíteni, hiszen a gyermekek gyakran a 

családtagjaiktól szenvednek el szexuális zaklatást. 

12 Tanítani kéne a fogyatékkal élőkben jelentkező szexuális feszültség és düh közti 

összefüggést, valamint azt, mi a teendő zaklatás átélésekor. 

13 Különböző országokban hasznos alkalmazásokat kéne bevenni a programba.  

14 A szexuális zaklatás megelőzésének céljából tanítani kéne olyan speciális oktatási 

technikákat, mint a bizalomkör.  

15 Fogyatékkal élők házassága 

16 Ilyen oktatást kéne tartani iskolabuszsofőröknek, segítőknek és családoknak is. 

17 Tanítani kéne olyan módszereket, amelyeket a családok könnyen megértenek, valamint 

teljesítményértékelő eszközöket a gyermekek teljesítményének értékeléséhez. 

18 Az oktatási szakterülettől függetlenül minden képzőnek részt kéne vennie ilyen oktatásban. 

19 Meg kéne akadályozni a fogyatékkal élők illegális házasságát, és figyelnünk kell erre a 

problémára. 

20 A magánélet vallással kapcsolatos oldaláról is beszélni kéne a program egy részében. 

21 Meg kell akadályozni a szexuális tevékenységek önálló végzését.  

22 A programban szereplő tájékoztatásnak összhangban kell lennie az egyének hátterével és 

szellemi szintjével.  

23 Beszélni kell arról, mik a jelei annak, ha valaki szexuális zaklatás áldozata. 

24 Meg kell tanítani a család, a rokonság és a barátság határait.  

25 Fontos, hogy a videók és az animációk jól érthetők és tanítási célra könnyen használhatók 

legyenek. 

26 A programban beszélni kell a szexuális vágyak gyógyszeres elfojtásának etikai oldaláról 

27 A programban be kell mutatni az idősebbekhez és fiatalabbakhoz való vonzódást.  

28 Létre kell hozni egy 24 órában működő telefonos információs szolgálatot. 

29 A programban figyelembe kell venni a szexuális viselkedéssel kapcsolatban jelentkező 

kortárs zaklatást. 



30 A program hatékonyabbá tétele érdekében szervezni kéne vallási oktatással foglalkozó 

képzőknek is oktatást. 

31 A program bevezetése előtt meg kell határozni a megfelelő szóhasználatot. 

32 Beszélni kéne a szexuális izgalom és vágy irányításának tanításáról. 

33 A szexuális felvilágosítást megfelelő elsősegélyszobákban kéne tartani.  

34 Meg kéne tanítani a szexuális igényeknek, vágyaknak és az izgalmi állapotok változásának 

felismerését.  

35 Az egyetemek speciális oktatási programjaiban szerepet kéne kapnia a szexuális 

felvilágosításnak.  

36 A program bevezetése előtt fel kell készülni a szexualitással kapcsolatos megfelelő 

válaszokkal.  

37 Foglalkozni kell az olyan helyzetekkel, ahol a szexuális felvilágosítás nem jön szóba. 

38 Ezt az oktatási programot a gyermekek igényeinek megfelelő időpontban kéne bevezetni, 

különben negatív eredményeket érhetünk el.  

39 A programban beszélni kell a vérfertőzés megelőzéséről, a védekezésről és a maszturbációról.  

40 A program moduljainak a gyermekek életkorán kell alapulniuk. 

 

A mentálisan sérültek számára készült szexuális 

felvilágosító modell fejlesztésének projektjére vonatkozó 

második igényfelmérés (revízió) 

Az igényfelmérés első szakaszában zajló adatgyűjtést és -elemzést követően megtörtént a tartalom és 

a vizsgálat eszközeinek felülvizsgálata. Ezután új adatokat gyűjtöttünk ezekkel az eszközökkel. E 

célból két különböző kérdőív készült a program kifejlesztésére vonatkozó igények felmérésével 

kapcsolatban, ezeket szülők és képzők töltötték ki Törökországban. Az igényfelmérés ezen módjával 

tényalapú támogatást kaptunk a program és az oktatási anyagok kidolgozására. A szülők és képzők 

igényeinek felméréséből származó eredmények három különböző szakaszban lesznek bemutatva: 

személyes adatok és a hasonló oktatásban való részvétellel kapcsolatos vélemények, az oktatási 

program tartalmával kapcsolatos vélemények és javaslatok. 

C) Eredmények – A szülők véleménye 

I. szakasz: Személyes adatok és az oktatásban való részvétellel kapcsolatos vélemények 

A 30 elemből álló, a Projekt iránti igényekre vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőívvel kapcsolatos 

leíró statisztikák a 7. táblázatban láthatók. 

7. táblázat: Az oktatás iránti igényről és az ilyen oktatásban való részvételről nyilatkozó szülők 

statisztikai adatai 

V
á

lt
o

zó k
 Értékek v % 



 

Nem 

Nő 14 28 

Férfi 36 72 

Összesen 50 100 

Foglalkozás Munkanélküli 5 10 
Alkalmazott (nem állami 

intézményben) 
4 8 

Alkalmazott (állami intézményben) 25 50 
Vállalkozó 1 2 

Nyugdíjas 1 2 

Diák 0 0 
Háztartásbeli 14 28 

Összesen 50 100 

Végzettség Analfabéta 0 0 
Ír-olvas  0 0 
Általános Iskola 7 14 
Középiskola 7 14 
Érettségi 5 10 
Szakiskola 2 4 
Főiskolai/BA diploma 25 50 
Egyetemi/MA diploma 4 8 

Összesen 50 100 

Kor 18-20 éves 0 0 

21-25 éves 3 6 

26-30 éves 7 14 

31 éves és idősebb 40 80 

Összesen 50 100 

A fogyatékkal élő 

személy életkora 

0-5 éves 11 22 

6-10 éves 13 26 

11-15 éves 11 22 

16-20 éves 5 10 

21 éves és idősebb 7 14 

Összesen 47 94 

Vett részt korábban 

szellemileg sérült 

gyermekek szexuális 

felvilágosítását célzó 

oktatásban? 

Igen 11 22 

Nem 39 78 

Összesen 50 100 

A szellemileg sérültek 

szexuális 

felvilágosítását célzó 

oktatás fontossága 

Nincs válasz 0 0 

Kevésbé fontos 0 0 

Fontos 3 6 

Nagyon fontos 47 94 

Összesen 50 100 

Igény a szellemileg 

sérültek szexuális 

felvilágosítását célzó 

oktatásra 

Igen 40 80 

Nem 10 20 

Összesen 50 100 

 



Ahogy az a 7. táblázatból látszik, a résztvevő szülők nagy többsége (72%) nő, és 50%-uk állami 

intézményben dolgozik. Nagy részüknek főiskolai diplomája van (50%). A szülők nagy többsége 31 év 

fölötti. A fogyatékkal élő gyermekek kora többnyire 0-15 év között van. A részt vevő szülők nagy 

része (78%) még nem vett részt szellemileg sérült személyek magánéletével kapcsolatos oktatásban, 

de 94%-uk nagyon fontosnak tartotta az oktatást, 80%-uk pedig szeretne ilyen oktatásban részt 

venni. 

II. szakasz: Az oktatási program tartalmával kapcsolatos vélemények 

A felülvizsgálati mérés elemzésének második részében a szülőknek a potenciális oktatási program 

tartalmával kapcsolatos véleményét vizsgáltuk, ahogy az a 8. táblázatban megjelenik. 

8. táblázat: A szülők véleménye a potenciális oktatási program tartalmával kapcsolatban. 

Sorszám Az oktatási program tartalma Kategóriák 

Nincs 

válasz 

Kevésbé 

fontos  

Fontos Nagyon 

fontos  

v % v % v % v % 

1 Saját test felismerésének 

elsajátítása 
0 0 0 0 5 10 45 90 

2 A saját és mások testhatárainak 

megtanítása 
0 0 0 0 5 10 45 90 

3 A saját testhatárai védelmének 

elsajátítása 
0 0 0 0 3 6 47 94 

4 Oktatás mások testhatárainak 

tiszteletben tartására  
0 0 0 0 5 10 45 90 

5 A másik és/vagy az azonos 

nemmel kapcsolatos társas 

szabályok elsajátítása 

0 0 0 0 5 10 45 90 

6 A szeretet és szerelem megfelelő 

kifejezési módjainak elsajátítása 
0 0 0 0 9 18 41 82 

7 Képzés olyan intim területeken, 

mint a szoptatás, a pelenkacsere 

vagy az öltöztetés 

1 2 0 0 7 14 42 84 

8 Mosdóhasználattal kapcsolatos 

képzés 
0 0 0 0 4 8 46 92 

9 Körülmetéléssel kapcsolatos 

tájékoztatás 
0 0 2 4 10 20 38 76 

10 Menstruációs ciklussal 

kapcsolatos kérdésekről való 

tájékoztatás 

0 0 0 0 6 12 44 88 

11 Tájékoztatás a szexuális fejlődés 

jellegzetességeiről 

0 0 0 0 9 18 41 82 

12 A megfelelő, biztonságos és 

helyes szexuális viselkedéssel 

kapcsolatos oktatás 

0 0 0 0 5 10 45 90 

13 A gyermek megtanítása a helyes 

szexuális viselkedésre az 

otthonában/az otthonán kívül. 

0 0 0 0 1 2 49 98 



 

A 8. táblázatban 19 elemet talált „nagyon fontosnak” a résztvevők több mint 90%-a, 3-at a résztvevők 

85-90%-a. Hat elemet talált „nagyon fontosnak” a résztvevők 80-85%-a, és csak 2 volt, amit a 

résztvevők kevesebb mint 80%-a talált fontosnak. Érdekes módon a „Fogyatékkal élők házassága” 

elemet a résztvevők fontos része tartja csak „kevésbé fontosnak” vagy „fontosnak”, tehát érdemes 

lehet felülvizsgálni. A gyakoriságok és a százalékos arányok kiszámítása után kiszámítottuk az egyes 

elemek pontszámai közti összefüggéseket is. Minden összefügés pozitív és jelentős volt, és fontos 

igazolásául szolgáltak a résztvevők válaszainak belső konzisztenciája szempontjából. A Cronbach-alfa 

megbízhatóságának kiszámítása is támogatta ezt az eredményt, a 0,93 értékű megbízhatósági érték 

magas értékű belső konzisztenciára utalt. 

14 Oktatás az internet, a közösségi 

média és a televízió biztonságos 

használatáról 

0 0 0 0 8 16 42 84 

15 A jó és a rossz érintés közötti 

különbségtétel elsajátítása 
0 0 0 0 5 10 45 90 

16 A nemet mondás képességének 

elsajátítása 
0 0 0 0 7 14 43 86 

17 A megtévesztés felismerésére 

való képzés 
0 0 0 0 3 6 47 94 

18 A gyermek megtanítása arra, mi 

a teendő, ha szexuális zaklatással 

találja szembe magát 

0 0 0 0 1 2 49 98 

19 Oktatás a szexuális zaklatást 

követő teendőkről 
0 0 0 0 2 4 48 96 

20 A jogi eljárásokkal kapcsolatos 

képzés 
0 0 1 2 3 6 46 92 

21 Annak megtanítása, szükség 

esetén mikor és hogyan kell 

kommunikálni az 

iskolavezetéssel vagy a 

tanárokkal 

0 0 0 0 8 16 42 84 

22 Annak megtanítása, hogyan lehet 

szükség esetén segítséget kérni 

(az iskolavezetéstől, tanároktól 

és tanácsadó központoktól) 

0 0 0 0 9 18 41 82 

23 Intim testrészek ápolásának 

képessége 

0 0 0 0 4 8 46 92 

24 Intim testrészek 0 0 0 0 5 10 45 90 

25 Intim helyek 0 0 0 0 5 10 45 90 

26 A bizalomkör elemei  0 0 0 0 5 10 45 90 

27 Serdülőkor és a kapcsolódó 

változások 

0 0 0 0 5 10 45 90 

28 Elhanyagolás és bántalmazás  0 0 0 0 2 4 48 96 

29 Fogyatékkal élők házassága 0 0 3 6 10 20 37 74 

30 Egészségmegőrzés szexuális 

viselkedésekkel kapcsolatban  

0 0 1 2 5 10 44 88 



III. szakasz: További javaslatok a tartalom és a program vonatkozásában 

A 9. táblázatban találhatók a fogyatékkal élők szüleinek további javaslatai. 

9. táblázat: A részt vevő szülők oktatási programra és tartalomra vonatkozó javaslatai. 

Sorszám Javaslatok 

 

1 A szülők kis csoportokban vegyenek részt ilyen oktatáson. 

2 A rokonoknak, pl. szülőknek részt kéne venniük ilyen oktatáson  

3 Szükség van szakszerű és gyakorlatias anyagokra, pl. női és férfi bábukra 

 

D) Eredmények – A képzők véleménye 

I. szakasz: : Személyes adatok és az oktatásban való részvétellel kapcsolatos vélemények 

A 30 elemből álló, a Projekt iránti igényekre vonatkozó kérdéseket is tartalmazó kérdőívvel 

kapcsolatos leíró statisztikák a 10. táblázatban láthatók. 

10. táblázat: Az oktatás iránti igényről és az ilyen oktatásban való részvételről nyilatkozó oktatók 

statisztikai adatai: 

 

V
ál

to
zó

k
 

Értékek v % 

 

Nem 

Nő  79 50 

Férfi 79 50 

Összesen 158 100 

Tapasztalati szint 

(években) 

1-5 év 33 20.9 

6-10 év 37 23,4 

11-15 év 30 19,0 

16-20 év 22 13,9 

21 év vagy több 36 22,8 

Összesen 158 100 

Szakterület Speciális oktatás 89 56,3 

Tanácsadás 69 43,7 

Összesen 158 100 

Életkor 16-20 éves 1 0,6 

21-25 éves 10 6,3 

26-30 éves 40 25,3 

31-35 éves 34 21,5 

36 éves vagy idősebb 73 46,2 

Összesen 158 100 

Iskola típusa Enyhén szellemileg sérült 

gyermekek általános iskolája 

13 8,2 

Enyhén szellemileg sérült 

gyermekek középiskolája 

11 7,0 

Szellemileg sérült gyermekek 

speciális szakiskolája 

9 5,7 

Eltérő tantervű iskola I. szint 2 1,3 



 

A 10. táblázatból látható, hogy a résztvevő képzők fele (50%) nő és 63%-uknak 1-15 év közötti 

oktatási tapasztalata van. A képzők nagy része (56,3%) speciális oktatási területről érkezett. A 

résztvevő képzők közel azonos arányban képviselik a különböző speciális oktatási területeket, és 

többségük tanácsadási és kutatási központban dolgozik. A részt vevő képzők nagy része 31 éves vagy 

idősebb. A részt vevő képzők egy része (84,8%) nem vett részt szellemileg sérültek szexuális 

felvilágosításával foglalkozó oktatásban, de 90,5%-uk szívesen részt venne ilyen oktatásban. Az efféle 

oktatást 95,6%-uk találná fontosnak. 

II. szakasz: Az oktatási program tartalmával kapcsolatos vélemények 

Az elemzés második részében a képzőknek a potenciális oktatási program tartalmával kapcsolatos 

véleményét vizsgáltuk, ahogy az a 11. táblázatban megjelenik. 

11. táblázat: A képzők véleménye a potenciális oktatási program tartalmával kapcsolatban. 

Eltérő tantervű iskola II. szint 3 1,9 

Eltérő tantervű iskola III. szint 1 0,6 

Tanácsadási és kutatási központ 119 75,3 

Összesen 158 100 

Vett részt korábban 

szellemileg sérülteknek 

szóló szexuális 

felvilágosítással 

foglalkozó oktatásban? 

Igen 24 15,2 

Nem 134 84,8 

Összesen  158 100 

Szellemileg sérültek 

szexuális 

felvilágosítását célzó 

oktatás fontossága 

Nincs válasz 0 0 

Kevésbé fontos 1 0,6 

Fontos 6 3,8 

Nagyon  fontos 151 95,6 

Összesen  158 100 

Szükség van a 

szellemileg sérültek 

szexuális 

felvilágosítását célzó 

oktatásra? 

 

Igen 143 90,5 

Nem 15 9,5 

Összesen  100 

Sorszám Az oktatási program tartalma Kategóriák 

Nincs 

válasz 

Kevésbé 

fontos  

Fontos Nagyon 

fontos  

v % v % v % v % 

1 Saját test felismerésének 

elsajátítása 
0 0 0 0 22 13,9 136 86,1 

2 A saját és mások testhatárainak 

megtanítása 
0 0 1 0,6 15 9,5 142 89,9 

3 A saját testhatárai védelmének 

elsajátítása 
0 0 0 0 13 8,2 145 91,8 



4 Oktatás mások testhatárainak 

tiszteletben tartására  
0 0 0 0 19 12 139 88 

5 A másik és/vagy az azonos 

nemmel kapcsolatos társas 

szabályok elsajátítása 

0 0 2 1,3 41 25,9 115 72,8 

6 A szeretet és szerelem megfelelő 

kifejezési módjainak elsajátítása 
0 0 1 0,6 39 24,7 118 74,7 

7 Képzés olyan intim területeken, 

mint a szoptatás, a pelenkacsere 

vagy az öltöztetés 

0 0 4 2,5 41 25,9 113 71,5 

8 Mosdóhasználattal kapcsolatos 

képzés 
0 0 0 0 25 15,8 133 84,2 

9 Körülmetéléssel kapcsolatos 

tájékoztatás 
1 0,6 12 7,6 60 38 85 53,8 

10 Menstruációs ciklussal 

kapcsolatos kérdésekről való 

tájékoztatás 

0 0 1 0,6 41 25,9 116 73,4 

11 Oktatás a szexuális fejlődés 

jellegzetességeiről 

0 0 1 0,6 39 24,7 118 74,7 

12 A megfelelő, biztonságos és 

helyes szexuális viselkedéssel 

kapcsolatos oktatás 

0 0 1 0,6 24 15,2 133 84,2 

13 A gyermek megtanítása a helyes 

szexuális viselkedésre az 

otthonában/az otthonán kívül 

0 0 0 0 14 8,9 144 91,1 

14 Oktatás az internet, a közösségi 

média és a televízió biztonságos 

használatáról 

0 0 1 0,6 33 20,9 124 78,5 

15 A jó és a rossz érintés közötti 

különbségtétel elsajátítása 
0 0 0 0 15 9,5 143 90,5 

16 A nemet mondás képességének 

elsajátítása 
0 0 0 0 11 7,0 147 93,0 

17 A megtévesztés felismerésére 

való képzés 
0 0 0 0 15 9,5 143 90,5 

18 A gyermek megtanítása arra, mi 

a teendő, ha szexuális zaklatással 

találja szembe magát 

0 0 0 0 8 5,1 150 94,9 

19 Oktatás a szexuális zaklatást 

követő teendőkről 
0 0 0 0 9 5,7 149 94,3 

20 A jogi eljárásokkal kapcsolatos 

képzés 
0 0 3 1,9 17 10,8 138 87,3 

21 Annak megtanítása, szükség 

esetén mikor és hogyan kell 

kommunikálni a családokkall 

0 0 0 0 20 12,7 138 87,3 

22 Annak megtanítása, hogyan 

lehet szükség esetén segítséget 

kérni a családoktól 

0 0 2 1,3 24 15,2 132 83,5 

23 Intim testrészek ápolásának 

képessége 

0 0 0 0 31 19,6 127 80,4 



 

A 11. táblázatban csak hét elemet talált „nagyon fontosnak” a résztvevő képzők több mint 90%-a, 7-

et a résztvevők 85-90%-a. Öt elemet talált „nagyon fontosnak” a résztvevők 80-85%-a, és volt 11, 

amit a résztvevők kevesebb mint 80%-a talált fontosnak. Érdekes módon a „Fogyatékkal élők 

házassága” és a „Körülmetéléssel kapcsolatos tájékoztatás” elemet a résztvevők fontos része tartja 

csak „kevésbé fontosnak” vagy „fontosnak”, tehát érdemes lehet felülvizsgálni. A gyakoriságok és a 

százalékos arányok kiszámítása után kiszámítottuk az egyes elemek pontszámai közti összefüggéseket 

is. Minden összefügés pozitív és jelentős volt, és fontos igazolásául szolgáltak a résztvevők 

válaszainak belső konzisztenciája szempontjából. A Cronbach-alfa megbízhatóságának kiszámítása is 

támogatta ezt az eredményt, a 0,95 értékű megbízhatósági érték magas értékű belső konzisztenciára 

utalt. 

III. szakasz: További javaslatok a tartalom és a program vonatkozásában 

12. táblázat: A részt vevő képzők oktatási programra és tartalomra vonatkozó javaslatai. 

Sorszám Javaslatok 

 

1 Készüljenek a családok pszichológiai alkalmazkodását vizsgáló tanulmányok 

2 A programba kerüljenek be a gyermekek korának és fejlődésének megfelelő 

funkcionális tartalmak. 

3 Az oktatás legyen interaktív, alkalmazzanak bábokat és színjátszást is.  

4 A tartalmat többszörösen fogyatékkal élők számára is elérhetővé kell tenni 
 

 

A partnerek adataiból levont következtetések 

E) Eredmények – Az olasz partnerek véleménye 

I. szakasz: Személyes adatok és az oktatásban való részvétellel kapcsolatos vélemények 

A 29 elemből álló, az olasz szülőknek a Projekt iránti igényekre vonatkozó kérdéseket tartalmazó 

kérdőívvel kapcsolatos leíró statisztikák a 13. táblázatban láthatók. 

13. táblázat: Az oktatás iránti igényről és az ilyen oktatásban való részvételről nyilatkozó olasz szülők 

statisztikai adatai 

V
ál

to
z

ó
k
 

Értékek v % 

 Nő  4 40 

24 Intim testrészek 0 0 0 0 22 13,9 136 86,1 

25 Intim helyek 0 0 1 0,6 26 16,5 131 82,9 

26 A bizalomkör elemei  0 0 0 0 34 21,5 124 78,5 

27 Serdülőkor és a kapcsolódó 

változások 

0 0 1 0,6 42 26,6 115 72,8 

28 Elhanyagolás és bántalmazás  0 0 0 0 18 11,4 140 88,6 

29 Fogyatékkal élők házassága 3 1,9 13 8,2 49 31 93 58,9 

30 Egészségmegőrzés szexuális 

viselkedésekkel kapcsolatban  

0 0 1 0,6 31 19,6 126 79,7 



Nem Férfi 6 60 

Összesen 10 100 

Foglalkozás Alkalmazott 8 80 

Vállalkozó 0 0 

Munkanélküli 2 20 

Diák 0 0 

Nyugdíjas  0 0 

Háztartásbeli 0 0 

Összesen   

Végzettség Analfabéta 0 0 

Ír-olvas 0 0 

Általános iskola  0 0 

Középiskola 1 10 

Érettségi 2 20 

Szakiskola 0 0 

Főiskolai/BA diploma 7 70 

Egyetemi/MA diploma 0 0 

Összesen 10 100 

A fogyatékkal élő 

személy életkora 

6-10 éves 4 40 

11-15 éves 5 50 

16-20 éves 1 10 

21 éves vagy idősebb 0 0 

Összesen 10 100 

Vett részt korábban 

szellemileg sérült 

gyermekek szexuális 

felvilágosítását célzó 

oktatásban? 

Igen 3 30 

Nem 4 40 

Hiányzik 3 30 

Szeretnék ilyen oktatásban részt 

venni 

3 30 

Hiányzik 7 70 

 
A 13. táblázatból látható, hogy a résztvevők 60%-a férfi és 80%-uk alkalmazottként dolgozik. Nagy 

részüknek főiskolai diplomája van (70%). A fogyatékkal élő gyermekek kora 6-15 év között van. A 

részt vevő szülők egy része (40%) még nem vett részt szellemileg sérült személyek magánéletével 

kapcsolatos oktatásban, de 30%-uk szeretne ilyen oktatásban részt venni. Érdekes módon a 

válaszadási készség az oktatásban való részvételi szándékkal kapcsolatban nagyon alacsony volt. 

II. szakasz: Az oktatási program tartalmával kapcsolatos vélemények 

Az elemzés második részében az olasz szülőknek a potenciális oktatási program tartalmával 

kapcsolatos véleményét vizsgáltuk, ahogy az a 14. táblázatban megjelenik. 

14. táblázat: A szülők véleménye a potenciális oktatási program tartalmával kapcsolatban. 

Sorszám Az oktatási program tartalma Kategóriák  

Kevésbé 

fontos 

Fontos Nagyon 

fontos  

v % v % v % 

1 Saját test felismerésének elsajátítása 0 0 1 10 9 90 

2 A saját és mások testhatárainak megtanítása 0 0 0 0 10 100 



 

A 14. táblázat 24 elemét találta „nagyon fontosnak” a résztvevők 70-100%-a. A 9., a 11., a 20. és a 21. 

elemeket a résztvevők jelentős része találta csak „fontosnak”, ezért szükséges lehet döntést hozni 

ezen elemek felülvizsgálatáról, elfogadásáról vagy törléséről. 

III. szakasz: További javaslatok a tartalom és a program vonatkozásában 

15. táblázat: A részt vevő olasz szülők oktatási programra és tartalomra vonatkozó javaslatai. 

Sorszám Javaslatok 

 

1 A programban foglalkozni kéne a fiú- és lánytestvérekkel szemben elvárt viszonyról.  

3 A saját testhatárai védelmének elsajátítása 0 0 1 10 9 90 

4 Oktatás mások testhatárainak tiszteletben 

tartására  
0 0 1 10 9 90 

5 A másik és/vagy az azonos nemmel kapcsolatos 

társas szabályok elsajátítása 
0 0 2 20 8 80 

6 A szeretet és szerelem megfelelő kifejezési 

módjainak elsajátítása 
0 0 0 0 10 100 

7 Képzés olyan intim területeken, mint a szoptatás, 

a pelenkacsere vagy az öltöztetés 
0 0 2 20 8 80 

8 Mosdóhasználattal kapcsolatos képzés 0 0 2 20 8 80 

9 Menstruációs ciklussal kapcsolatos 

kérdésekről való tájékoztatás 
0 0 3 30 7 70 

10 Oktatás a szexuális fejlődés jellegzetességeiről 0 0 1 10 9 90 

11 Oktatás a szexuális érésről gyermekeknek a 

koruknak megfelelő módon 

0 0 3 30 7 70 

12 A megfelelő, biztonságos és helyes szexuális 

viselkedéssel kapcsolatos oktatás 
0 0 0 0 10 100 

13 A gyermek megtanítása a helyes szexuális 

viselkedésre az otthonában/az otthonán kívül. 
0 0 2 20 8 80 

14 Oktatás az internet, a közösségi média és a 

televízió biztonságos használatáról 
0 0 2 20 8 80 

15 A jó és a rossz érintés közötti különbségtétel 

elsajátítása 
0 0 0 0 10 100 

16 Az igent mondás képességének elsajátítása 0 0 2 20 8 80 

17 A nemet mondás képességének elsajátítása 0 0 1 10 9 90 

18 A megtévesztés felismerésére való képzés 0 0 0 0 10 100 

19 A gyermek megtanítása arra, mi a teendő, ha 

szexuális zaklatással találja szembe magát 
0 0 0 0 10 100 

20 Oktatás a szexuális zaklatást követő 

teendőkről 
0 0 3 30 7 70 

21 A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés 0 0 3 30 7 70 

22 A saját testrészek ismerete 0 0 1 10 9 90 

23 Annak megtanítása, szükség esetén mikor és 

hogyan kell kommunikálni az iskolavezetéssel 

vagy a tanárokkal 

0 0 0 0 10 100 

24 Annak megtanítása, hogyan lehet szükség esetén 

segítséget kérni (az iskolavezetéstől, tanároktól 

és tanácsadó központoktól) 

0 0 0 0 10 100 



2 A programba be kéne venni a homoszexuális kapcsolatokkal kapcsolatos tájékoztatást. 

3 Be kéne mutatni különböző országokban alkalmazott minta megoldásokat. 

 

F) Eredmények – Az olasz képzők véleménye 

I. szakasz: : Személyes adatok és az oktatásban való részvétellel kapcsolatos vélemények 

A 28 elemből álló, a Projekt iránti igényekre vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőívvel kapcsolatos 

leíró statisztikák a 16. táblázatban láthatók. 

16. táblázat: Az oktatás iránti igényről és az ilyen oktatásban való részvételről nyilatkozó olasz 

oktatók statisztikai adatai: 

V
ál

to
zó

k
 

Értékek v % 

 

Nem 

Nő  5 50 

Férfi 5 50 

Total 10 100 

Tapasztalati szint 

(években) 

1-5 év 3 30 

6-10 év 4 40 

11-15 év 3 30 

16-20 év 0 0 

21 év vagy több 0 0 

Összesen  100 

Szakterület Speciális oktatás 2 20 

Tanácsadás 1 10 

Egyéb 7 70 

Nincs adat 0 0 

Összesen 10 100 

Iskola típusa Középiskola 5 50 

Gimnázium 3 30 

Eltérő tantervű iskola I. szint 1 10 

Tanácsadási és kutatási központ 1 10 

Összesen 10 100 

Vett részt korábban 

szellemileg sérültek 

szexuális 

felvilágosítását célzó 

oktatásban? 

Igen 3 30 

Nem 3 30 

Nincs válasz 4 40 

Szeretnék ilyen képzésben részt 

venni. 

3 30 

Nincs válasz 7 70 
 

A 16. táblázatból kiderül, hogy a résztvevő képzők fele nő és 70%-uknak 1-10 év közötti oktatási 

tapasztalata van. A képzők nagy része (70%) „egyéb” szakterületről érkezett. A résztvevő képzők 

többsége középiskolában vagy gimnáziumban dolgozik. A részt vevő képzők egy része (30%) nem vett 

részt szellemileg sérültek szexuális felvilágosításával foglalkozó oktatásban, de 30%-uk szívesen részt 

venne ilyen oktatásban. 



II. szakasz: Az oktatási program tartalmával kapcsolatos vélemények 

Az elemzés második részében az olasz képzők potenciális oktatási program tartalmával kapcsolatos 

véleményét vizsgáltuk, az eredmény az 17. táblában látható. 

17. táblázat: Az olasz képzők véleménye a potenciális oktatási program tartalmáról. 

 

Sorszám Az oktatási program tartalma Kategóriák 

Kevésbé 

fontos 

Fontos Nagyon 

fontos 

v % v % v % 

1 Saját test felismerésének elsajátítása 0 0 2 20 8 80 

2 A saját és mások testhatárainak megtanítása 0 0 2 20 8 80 

3 A saját testhatárai védelmének elsajátítása 0 0 2 20 8 80 

4 Oktatás mások testhatárainak tiszteletben 

tartására  
0 0 0 0 10 100 

5 A másik és/vagy az azonos nemmel kapcsolatos 

társas szabályok elsajátítása 
0 0 1 10 9 90 

6 A szeretet és szerelem megfelelő kifejezési 

módjainak elsajátítása 
0 0 2 20 8 80 

7 Képzés olyan intim területeken, mint a 

szoptatás, a pelenkacsere vagy az öltöztetés 
0 0 2 20 8 80 

8 Mosdóhasználattal kapcsolatos képzés 0 0 3 30 7 70 

9 Menstruációs ciklussal kapcsolatos kérdésekről 

való tájékoztatás 
0 0 2 20 8 80 

10 Tájékoztatás a szexuális érés jellegzetességeiről 0 0 1 10 9 90 

11 A szexuális éréssel kapcsolatos oktatás a 

gyermek életkorának megfelelően 
0 0 0 0 10 100 

12 A megfelelő, biztonságos és helyes szexuális 

viselkedéssel kapcsolatos oktatás 
0 0 3 30 7 70 

13 A gyermek megtanítása a helyes szexuális 

viselkedésre az otthonában/az otthonán kívül 
0 0 0 0 8 80 

14 Oktatás az internet, a közösségi média és a 

televízió biztonságos használatáról 
0 0 4 40 5 50 

15 A jó és a rossz érintés közötti különbségtétel 

elsajátítása 
0 0 0 0 10 100 

16 A nemet mondás képességének elsajátítása 0 0 1 10 9 90 

17 Az igent mondás képességének elsajátítása 0 0 1 10 9 90 

18 A megtévesztés felismerésére való képzés 0 0 2 20 8 80 

19 A gyermek megtanítása arra, mi a teendő, ha 

szexuális zaklatással találja szembe magát 
0 0 2 20 7 70 

20 Oktatás a szexuális zaklatást követő 

teendőkről 
0 0 2 20 7 70 

21 A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés 0 0 2 20 8 80 

22 Annak megtanítása, szükség esetén mikor és 

hogyan kell kommunikálni családokkall 
0 0 3 30 7 70 

23 Annak megtanítása, hogyan lehet szükség 

esetén segítséget kérni családoktól 
0 0 1 10 9 90 



A 17. táblázatban 23 elemet talált „nagyon fontosnak” a résztvevők 70-100%-a. A 8., a 12., a 

14., a 19., a 20. és a 22., elemet a résztvevők jelentős része csak „fontosnak” találta, ezért 

döntést kell hozni ezen tartalmak felülvizsgálatáról, elfogadásáról vagy törléséről. 

III. szakasz: További javaslatok a tartalom és a program vonatkozásában 

18. táblázat: A részt vevő olasz képzők oktatási programra és tartalomra vonatkozó javaslatai. 

Sorszám Javaslat 

 

1 A programba be kéne venni a szeretet/szerelem helyes kifejezésmódjainak oktatását. 

G) Eredmények – A spanyol szülők véleménye a program tartalmáról 

A spanyol szülők nagy része azt nyilatkozta, hogy nem vett még rész szellemileg sérült személyek 

szexuális felvilágosításával foglalkozó oktatásban, és szeretnének ilyenen részt venni. Az alábbi 

tartalmakat találták „nagyon fontosnak” a részt vevő szülők: 

• A saját testhatárok védelmének elsajátítására vonatkozó oktatás 

• A nemet mondás képességének elsajátítása  

• Oktatás a szexuális zaklatást követő teendőkről 

• Annak megtanítása, szükség esetén mikor és hogyan kell kommunikálni az 

iskolavezetéssel vagy a tanárokkal. 

• Annak megtanítása, hogyan lehet szükség esetén segítséget kérni (az iskolavezetéstől, 

tanároktól és tanácsadó központoktól). 

• A másik és/vagy az azonos nemmel kapcsolatos társas szabályok elsajátítása. 

• A test korral járó változásaira vonatkozó oktatás. 

• Menstruációs ciklussal kapcsolatos kérdésekről való tájékoztatás. 

• Oktatás az internet, a közösségi média és a televízió biztonságos használatáról. 

• A jó és a rossz érintés közötti különbségtétel elsajátítása. 

• A szeretet és szerelem megfelelő kifejezési módjainak elsajátítása  

• A megtévesztés felismerésére való képzés 

 

A résztvevők által „fontosnak” ítélt tartalmak: 

• A megfelelő, biztonságos és helyes szexuális viselkedéssel kapcsolatos oktatás 

• A saját és mások testhatárainak megtanítása 

• A gyermek megtanítása a helyes szexuális viselkedésre az otthonában/az otthonán kívül 

• Az igent mondás képességének elsajátítása 

• A saját testrészek ismerete 

 

A résztvevők által „kevésbé fontosnak” ítélt tartalmak: 

• Képzés olyan intim területeken, mint a szoptatás, a pelenkacsere vagy az öltöztetés 

• A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés 

 

Javaslatok 

• A közösségi média megfelelő használata 



• Szexuális úton terjedő betegségek és a fogamzásgátlás 

• Családalapítás 

 

H) Eredmények – A spanyol képzők véleménye a program tartalmáról 

A képzőknek átlagosan 10 év tapasztalatuk volt a speciális oktatás területén. Egy részük már 

korábban is vett rész szexuális felvilágosítással kapcsolatos oktatásban. Emellett a többségük szívesen 

részt venne ilyen oktatásban. A részt vevő képzők az alábbi tartalmakat találták „nagyon fontosnak”: 

• A saját testhatárai védelmének elsajátítása  

• A nemet mondás képességének elsajátítása 

• Oktatás a szexuális zaklatást követő teendőkről 

• Annak megtanítása, mikor és hogyan kell  szükség esetén kommunikálni az 

iskolavezetéssel vagy a tanárokkal. 

• Annak megtanítása, hogyan lehet szükség esetén segítséget kérni (az iskolavezetéstől, 

tanároktól és tanácsadó központoktól). 

• A másik és/vagy az azonos nemmel kapcsolatos társas szabályok elsajátítása. 

• Oktatás a test korral bekövetkező változásairól. 

• Menstruációs ciklussal kapcsolatos kérdésekről való tájékoztatás. 

• Oktatás az internet, a közösségi média és a televízió biztonságos használatáról. 

• A jó és a rossz érintés közötti különbségtétel elsajátítása. 

• A szeretet és szerelem megfelelő kifejezési módjainak elsajátítása  

• A megtévesztés felismerésére való képzés  

• A megfelelő, biztonságos és helyes szexuális viselkedéssel kapcsolatos oktatás  

• A saját és mások testhatárainak megtanítása 

• A gyermek megtanítása a helyes szexuális viselkedésre az otthonában/az otthonán kívül 

• Az igent mondás képességének elsajátítása  

• A saját testrészek ismerete 

• Mosdóhasználattal kapcsolatos képzés  

• Családoknak adott tanácsadással kapcsolatos oktatás 

• A családokkal való kommunikációval kapcsolatos oktatás 

 

A résztvevők által „kevésbé fontosnak” ítélt tartalmak: 

• Képzés olyan intim területeken, mint a szoptatás, a pelenkacsere vagy az öltöztetés 

• A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés 

 

Javaslatok 

 

• A gyermekek biztonsága 

• Kommunikációs, tárgyalási és döntéshozási készségek 

• A szociális média használata 

• Terhesség, nemi identitás, szexuális beállítottság, sokféleség. 
 



I) Eredmények – A görög képzők véleménye a program tartalmáról 

A kérdőívet 19 görög képző töltötte ki, közülük 15 volt nő. A képzők többségének (72%) 1-5 éves 

munkatapasztalata volt, és 47%-uk speciális oktatási területen dolgozott. A munkahelyükül szolgáló 

iskolatípusokat vizsgálva 9% dolgozott „Eltérő tantervű iskola I. szint” típusú iskolában, 9%-uk 

„Szellemileg sérült gyermekek speciális szakiskolája” típusúban. Érdekes módon 9%-uk dolgozott 

„Enyhén szellemileg sérült gyermekek középiskolája” típusú, és 9%-uk „Enyhén szellemileg sérült 

gyermekek általános iskolája” típusú iskolában. A többiek (64%) más típusú iskolában dolgoztak. A 

képzők egy része (11%) már vett részt szexuális felvilágosítással kapcsolatos képzésben. Emellett a 

többségük (63%) szívesen részt venne ilyen oktatásban. A részt vevő képzők az alábbi tartalmakat 

találták „nagyon fontosnak”: 

• Oktatás mások testhatárainak tiszteletben tartására (%20) 

• Menstruációs ciklussal kapcsolatos kérdésekről való tájékoztatás (%20) 

• Képzés olyan intim területeken, mint a szoptatás, a pelenkacsere vagy az öltöztetés 

(%60) 

• A saját testrészek ismerete (%75) 

A képzők emellett javasolták, hogy fontos tartalomként kerüljön be az anyagba a „fogamzásgátlás, a 

maszturbáció a szexuális segédeszközök és a kielégülés módjai”. 

 

J) Eredmények – A litván szülők véleménye a program tartalmáról 

A kérdőívet 45 litván szülő töltötte ki, közülük 41 nő. Ami a végzettségüket illeti, 10-en érettségiztek, 

20-an végeztek el szakiskolát. 5-nek volt főiskolai, 4-nek egyetemi diplomája. A fogyatékkal élők 

életkora 16év fölött volt, 42 21 évnél idősebb volt. A gyermekek nagy része (n=30) szellemileg sérült 

gyermekek speciális szakiskolájában tanult. A szülők egy része (n=3) már vett korábban részt szexuális 

felvilágosítással foglalkozó oktatásban. Emellett a nagy többségük (n=42) szívesen részt venne ilyen 

oktatásban. A litván szülőknek a potenciális oktatási program tartalmával kapcsolatos véleményét a 

19. táblázat foglalja össze. 

19. táblázat: A litván szülők véleménye a potenciális oktatási program tartalmáról. 

Sorszám Az oktatási program tartalma Kategóriák 

Kevésbé 

fontos 

Fontos Nagyon 

fontost 
v % v % v % 

1 Saját test felismerésének elsajátítása 0 0 12 26,6 33 73,3 

2 A saját és mások testhatárainak megtanítása 4 8,8 9 20 32 71,1 

3 A saját testhatárai védelmének elsajátítása 3 6,6 8 17,7 34 75,5 

4 Oktatás mások testhatárainak tiszteletben 

tartására  
2 4,4 4 8,8 39 86,6 

5 A másik és/vagy az azonos nemmel 

kapcsolatos társas szabályok elsajátítása 
0 0 19 42,2 26 57,7 



 

A 19. táblázatban 24 tartalmat talált „nagyon fontosnak” a résztvevő szülők 70-100%-a. Az 5., a 7., a 

8., a 9., a 14., a 15. és a 16. tartalmat a résztvevők jelentős része ítélte „fontosnak”, ezért ezek 

esetében döntést kell hozni a felülvizsgálatról, az elfogadásról vagy a törlésről. 

K) Eredmények – A litván képzők véleménye a program tartalmáról 

A kérdőívet 76 litván képző töltötte ki, közülük 74 nő. Közülük 12 rendelkezett 1-5, 26 padig 6-10 év 

munkatapasztalattal. A képzők közül huszonkilencen 11-15 éve, négyen pedig 16-20 éve dolgoztak a 

területen. A maradéknak 21 évnél több munkatapasztalata volt. Huszan dolgoztak a speciális oktatás 

területén. Nyolcan dolgoztak közülük „Enyhén szellemileg sérült gyermekek általános iskolája” és 

„Szellemileg sérült gyermekek speciális szakiskolája” típusú iskolában, 68-an pedig más iskolákban. 

Egyikük sem vett részt korábban szexuális felvilágosítással kapcsolatos oktatásban. Mindemellett 

6 A szeretet és szerelem megfelelő kifejezési 

módjainak elsajátítása 
0 0 5 11,1 40 88,8 

7 Képzés olyan intim területeken, mint a 

szoptatás, a pelenkacsere vagy az öltöztetés 
0 0 20 44,4 25 55,5 

8 Mosdóhasználattal kapcsolatos képzés 0 0 29 64,4 16 35,5 

9 Menstruációs ciklussal kapcsolatos 

kérdésekről való tájékoztatás 
4 8,8 9 20 26 57,7 

10 Tájékoztatás a szexuális érés 

jellegzetességeiről 
0 0 0 0 45 100 

11 A szexuális éréssel kapcsolatos oktatás a 

gyermek életkorának megfelelően 
4 8,8 5 11,1 36 80 

12 A megfelelő, biztonságos és helyes szexuális 

viselkedéssel kapcsolatos oktatás 
0 0 4 8,8 41 91,1 

13 A gyermek megtanítása a helyes szexuális 

viselkedésre az otthonában/az otthonán kívül 
0 0 7 15,5 38 84,4 

14 Oktatás az internet, a közösségi média és 

a televízió biztonságos használatáról 
0 0 15 33,3 30 66,6 

15 A jó és a rossz érintés közötti 

különbségtétel elsajátítása 
0 0 19 42,2 26 57,7 

16 A nemet mondás képességének 

elsajátítása 
2 4,4 36 80 7 15,5 

17 Az igent mondás képességének elsajátítása 0 0 4 8,8 41 91,1 

18 A megtévesztés felismerésére való képzés 0 0 6 13,3 39 86,6 

19 A gyermek megtanítása arra, mi a teendő, ha 

szexuális zaklatással találja szembe magát 
0 0 4 8,8 41 91,1 

20 Oktatás a szexuális zaklatást követő 

teendőkről 
0 0 0 0 45 100 

21 A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés 0 0 11 24,4 34 75,5 

22 A saját testrészek ismerete 0 0 3 6,6 42 93,3 

23 Annak megtanítása, szükség esetén mikor és 

hogyan kell kommunikálni az 

iskolavezetéssel vagy a tanárokkal 

0 0 1 2,2 44 97,7 

24 Annak megtanítása, hogyan lehet szükség 

esetén segítséget kérni (az iskolavezetéstől, 

tanároktól és tanácsadó központoktól) 

0 0 2 4,4 43 95,5 



mind szívesen vennének részt ilyen jellegű oktatásban. A litván képzőknek a potenciális oktatási 

program tartalmára vonatkozó véleményét a 20. táblázat foglalja össze. 

20. táblázat: A litván képzők véleménye a potenciális oktatási program tartalmáról 

Sorszám Az oktatási program tartalma Kategóriák 

Kevésbé 

fontos 

Fontos Nagyon 

fontos 

f % f % f % 

1 Saját test felismerésének elsajátítása 0 0 0 0 76 100 

2 A saját és mások testhatárainak 

megtanítása 
0 0 21 27,6 55 72,3 

3 A saját testhatárai védelmének 

elsajátítása 
0 0 5 6,5 71 93,4 

4 Oktatás mások testhatárainak 

tiszteletben tartására  
0 

 

0 0 0 76 100 

5 A másik és/vagy az azonos nemmel 

kapcsolatos társas szabályok 

elsajátítása 

0 0 20 26,3 56 73,6 

6 A szeretet és szerelem megfelelő 

kifejezési módjainak elsajátítása 
0 0 12 15,7 64 84,2 

7 Képzés olyan intim területeken, mint a 

szoptatás, a pelenkacsere vagy az 

öltöztetés 

0 0 1 1,3 75 98,6 

8 Mosdóhasználattal kapcsolatos képzés 0 0 3 3,9 73 96,0 

9 Menstruációs ciklussal kapcsolatos 

kérdésekről való tájékoztatás 
0 0 14 18,4 62 81,5 

10 Tájékoztatás a szexuális érés 

jellegzetességeiről 
0 0 12 15,7 64 84,2 

11 A szexuális éréssel kapcsolatos oktatás 

a gyermek életkorának megfelelően 
0 0 18 23,6 56 73,6 

12 A megfelelő, biztonságos és helyes 

szexuális viselkedéssel kapcsolatos 

oktatás 

1 1,3 4 5,2 71 93,4 

13 A gyermek megtanítása a helyes 

szexuális viselkedésre az otthonában/az 

otthonán kívül. 

0 0 7 9,2 69 90,7 

14 Oktatás az internet, a közösségi média és 

a televízió biztonságos használatáról 
0 0 6 7,8 70 92,1 

15 A jó és a rossz érintés közötti 

különbségtétel elsajátítása 
4 5,2 14 18,4 58 76,3 

16 A nemet mondás képességének 

elsajátítása 
0 0 11 14,4 65 85,5 

17 Az igent mondás képességének 

elsajátítása 
0 0 19 25 57 75 

18 A megtévesztés felismerésére való 

képzés 
0 0 5 6,5 71 93,4 



 

A 20. táblázatban 23 tartalmat talált „nagyon fontosnak” a résztvevők 70-100 százaléka. A 2., az 5., a 

11., a 17. és a 20. tartalmat a résztvevők fontos része csak „fontosnak” találta, ezért érdemes döntést 

hozni ezek felülvizsgálatáról, elfogadásáról vagy törléséről. 

Következtetés 

Az öt különböző országból érkezett országok adatainak elemzése azt mutatta, hogy a program 

javasolt tartalmát általában véve mindenki fontosnak tartotta, bár némely elemeket fontosabbnak 

láttak. Ez a szituáció azt sugallja, hogy a tartalmak egy részét felül kell vizsgálni, hogy teljes 

konszenzust érjünk el a program tartalma tekintetében. az alábbi táblázat (21. táblázat) összegzi a a 

különböző országok résztvevőinek véleményét az oktatási program javasolt tartalmával 

kapcsolatban.  

21. táblázat: A különböző országok résztvevőinek véleménye a javasolt tartalommal kapcsolatban – 

összehasonlítás és összegzés. 

19 A gyermek megtanítása arra, mi a 

teendő, ha szexuális zaklatással találja 

szembe magát 

0 0 4 5,2 72 94,7 

20 Oktatás a szexuális zaklatást követő 

teendőkről 
0 0 26 34,2 50 66,8 

21 A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés 0 0 5 6,5 71 93,4 

22 Annak megtanítása, mikor és hogyan 

kell  szükség esetén kommunikálni a 

családoktól 

0 0 4 5,2 72 94,7 

23 Annak megtanítása, hogyan lehet 

szükség esetén segítséget kérni a 

családoktól 

0 0 5 6,5 71 93,4 

So

rsz

ám 

Az oktatási program tartalma Kategóriák 

Fontos Nagyon fontos 

Képzők  Szülők Képzők Szülők 

1 Saját test felismerésének elsajátítása  ES LT,GR,ES,

IT,TR 

LT,IT,TR 

2 A saját és mások testhatárainak megtanítása LT  ES,IT,TR LT,ES,IT,

TR 

3 A saját testhatárai védelmének elsajátítása   LT, ES, IT, 

TR 

LT,ES,IT,

TR 

4 Oktatás mások testhatárainak tiszteletben 

tartására  
 ES LT,GR,ES,

IT,TR 

LT,IT,TR 

5 A másik és/vagy az azonos nemmel 

kapcsolatos társas szabályok elsajátítása 
LT LT ES,IT,TR ES,IT,TR 

6 A szeretet és szerelem megfelelő kifejezési 

módjainak elsajátítása 
  LT, ES, IT, 

TR 

LT,ES,IT,

TR 

7 Képzés olyan intim területeken, mint a 

szoptatás, a pelenkacsere vagy az öltöztetés 
ES,TR LT,ES LT,GR,IT  IT,TR 

8 Mosdóhasználattal kapcsolatos képzés IT LT LT,ES,TR ES,IT,TR 



Megjegyzés: a betűk a különböző országokat jelölik: TR – Törökország, IT – Olaszország, LT – 

Litvánia, GR – Görögország, ES – Spanyolország 

A kulturális különbségek miatt egyetlen ország adatai nem elégségesek ahhoz, hogy döntsünk a 

program tartalmáról, ezért az elemzésben a legalább két országból érkező adatokat vettük 

figyelembe. Ily módon a 7., a 8., a 9., a 11., a 12., a 14., a 16., a 20. és a 21. tartalom volt csak 

„fontos” legalább két országban, ezért ezeket lehet érdemes felülvizsgálni. Emellett a képzők és a 

szülők is tettek további javaslatokat (n=37), ezek bevehetők utólag (A betűk a különböző országokat 

jelölik: TR – Törökország, IT – Olaszország, LT – Litvánia, GR – Görögország, ES – Spanyolország): 

• Fogamzásgátlás (GR, ES) 

• A gyermekek biztonsága (ES) 

• Kommunikációs, tárgyalási és döntéshozási készségek (ES) 

• A szociális média megfelelő használata (ES) 

• Terhesség, nemi identitás, szexuális preferenciák, sokféleség (ES) 

• Szexuális úton terjedő betegségek (ES) 

9 Menstruációs ciklussal kapcsolatos 

kérdésekről való tájékoztatás 
 LT,IT LT,GR,ES,

IT,TR 

ES,TR 

10 Tájékoztatás a szexuális érés 

jellegzetességeiről 
  LT, ES, IT, 

TR 

LT,ES,IT,

TR 

11 A szexuális éréssel kapcsolatos oktatás a 

gyermek életkorának megfelelően 
LT IT ES,IT,TR LT,ES,TR 

12 A megfelelő, biztonságos és helyes 

szexuális viselkedéssel kapcsolatos oktatás 
IT ES LT,ES,TR LT,IT,TR 

13 A gyermek megtanítása a helyes szexuális 

viselkedésre az otthonában/az otthonán 

kívül. 

 ES LT, ES, IT, 

TR 

LT,IT,TR 

14 Oktatás az internet, a közösségi média és a 

televízió biztonságos használatáról 
IT LT LT,ES,TR ES,IT,TR 

15 A jó és a rossz érintés közötti 

különbségtétel elsajátítása 
 LT LT, ES, IT, 

TR 

ES,IT,TR 

16 Az igent mondás képességének elsajátítása  LT,ES LT, ES, IT, 

TR 

IT,TR 

17 A nemet mondás képességének elsajátítása LT  ES,TR LT,ES,IT,

TR 

18 A megtévesztés felismerésére való képzés   LT,ES,TR LT,ES,IT,

TR 

19 A gyermek megtanítása arra, mi a teendő, 

ha szexuális zaklatással találja szembe 

magát 

IT  LT,ES,TR LT,ES,IT,

TR 

20 Oktatás a szexuális zaklatást követő 

teendőkről 
LT,IT IT ES,TR LT,ES,TR 

21 A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés ES ES,IT LT,IT,TR LT,IT,TR 

22 Annak megtanítása, mikor és hogyan kell  

szükség esetén kommunikálni az 

iskolavezetéssel vagy a tanárokkal 

IT  LT,ES,TR LT,ES,IT,

TR 

23 Annak megtanítása, hogyan lehet szükség 

esetén segítséget kérni (az iskolavezetéstől, 

tanároktól és tanácsadó központoktól) 

  LT, ES, IT, 

TR 

LT,ES,IT,

TR 



• Családalapítás (ES) 

• A programban foglalkozni kéne a fiú- és lánytestvérekkel szemben elvárt viszonyról. (IT) 

• Be kéne mutatni különböző országokban alkalmazott minta megoldásokat.(IT) 

• Nyitni kéne szexedukációs és szexuális zaklatás elleni védelemmel foglalkozó központokat.(TR) 

• Az érdekelt feleknek jelentést kéne kapniuk a program oktatásában részt vevő egyének 

fejlődéséről. (TR) 

• A szülők számára pszichiátriai támogatást kéne nyújtani. (TR) 

• A tartalmakat videókban, virtuális anyagokban és modellekben is elérhetővé kéne tenni. (TR) 

• A programban szerepelnie kéne tananyagnak a szellemileg sérültek egymással kötött 

házasságáról is. (TR) 

• A szülők, az iskola és a környezet együttműködése révén hatékonyabbá lehetne tenni a 

programot. (TR) 

• Tanítani kéne a nemek közötti egyenlőségről, és arról, hogyan kell viselkedni a másik nemmel 

szemben. (TR) 

• Először meg kell tanítanunk, hogyan szabályozzuk a saját érzelmeinket és szexuális vágyainkat. 

(TR) 

• A programban vegyenek részt női oktatók is. (TR) 

• A tartalom legyen egyértelmű, jól érthető és egyen minden társadalmi réteg számára elérhető 

(TR) 

• Tanácsadási szolgáltatások felbomlott családban élő gyermekek számára (TR) 

• Tanítani kéne a fogyatékkal élőkben jelentkező szexuális feszültség és düh közti összefüggést, 

valamint azt, mi a teendő zaklatás átélésekor. (TR) 

• Készíteni kéne „teendőlistát” szexuális zaklatás előfordulásának esetére. (TR) 

• A szexuális zaklatás megelőzésének céljából tanítani kéne olyan speciális oktatási technikákat, 

mint a bizalomkör. (TR) 

• Meg kell akadályozni a fogyatékkal élők illegális házasságát, és tudatosítani kell a probléma 

létét. (TR) 

• A program egy részében beszélni kell az intimitás vallási oldaláról is. (TR) 

• Meg kell tanítani a család, a rokonság és a barátság határait. (TR) 

• Létre kell hozni egy 24 órában működő telefonos információs szolgálatot. (TR) 

• Beszélni kell arról, mik a jelei annak, ha valaki szexuális zaklatás áldozata. (TR)  

• A programban beszélni kell a vérfertőzés megelőzéséről és a védekezésről. (TR) 

• A program bevezetése előtt fel kell készülni a szexualitással kapcsolatos megfelelő válaszokkal. 

(TR) 

Az országokból érkezett adatok elemzéséből az látszik, hogy a programba javasolt 60 elem 3 

kivételével megfelelő. A 3 kivétel: „Képzés olyan intim területeken, mint a szoptatás, a 

pelenkacsere vagy az öltöztetés”, „Körülmetéléssel kapcsolatos tájékoztatás” és „Fogyatékkal élők 

házassága”. A 60 elem némelyike azonban nem tartalom, csak javaslat. Konszenzus alapján az a 

döntés született, hogy a javasolt tartalmak elfogadhatók. Az alábbi táblázat (22. táblázat) a 

résztvevő országok szülői és képzői által jóváhagyott tartalmakat mutatja. 

22. táblázat: A résztvevő országok szülői és képzői által jóváhagyott tartalmak. 

  



 

FÜGGELÉKEK: KUTATÁSI ESZKÖZÖK 

 

 

 

I. függelék 

 

 

Sorszámok Tartalom 

 

1 Saját test felismerésének elsajátítása 

2 A saját és mások testhatárainak megtanítása 

3 A saját testhatárai védelmének elsajátítása 

4 Oktatás mások testhatárainak tiszteletben tartására  

5 A másik és/vagy az azonos nemmel kapcsolatos társas szabályok elsajátítása 

6 A szeretet és szerelem megfelelő kifejezési módjainak elsajátítása 

7 Mosdóhasználattal kapcsolatos képzés 

8 Menstruációs ciklussal kapcsolatos kérdésekről való tájékoztatás 

9 Oktatás a szexuális fejlődés jellegzetességeiről 

10 A megfelelő, biztonságos és helyes szexuális viselkedéssel kapcsolatos oktatás 

11 A gyermek megtanítása a helyes szexuális viselkedésre az otthonában/az 

otthonán kívül. 
12 Oktatás az internet, a közösségi média és a televízió biztonságos használatáról 

13 A jó és a rossz érintés közötti különbségtétel elsajátítása 

14 A nemet mondás képességének elsajátítása 

15 A megtévesztés felismerésére való képzés 

16 A gyermek megtanítása arra, mi a teendő, ha szexuális zaklatással találja 

szembe magát 
17 Oktatás a szexuális zaklatást követő teendőkről 

18 A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés 

19 Annak megtanítása, szükség esetén mikor és hogyan kell kommunikálni a 

családokkal 
20 Annak megtanítása, hogyan lehet szükség esetén segítséget kérni a családoktól 

21 Intim testrészek ápolásának képessége 

22 Intimtestrészek 

23 Intim helyek 

24 A bizalomkör elemei 

25 Serdülőkor és a kapcsolódó változások 

26 Elhanyagolás és bántalmazás 

27 Egészségmegőrzés szexuális viselkedésekkel kapcsolatban 



A képzési igények meghatározására szolgáló kérdőív képzők számára a DESEM projekt 

keretében  
 

Kedves résztvevő! 

 
Ez a kérdőív a szellemileg sérültek szexuális felvilágosítását szolgáló tréningprogramra való igények felmérését szolgálja. A kérdőív három 

részből áll. Az első részben személyes adatokat kell megadnia, A második részben olyan alapvető témakörök szerepelnek, amelyek 

előkerülnek a szellemi fogyatékkal élők szexuális felvilágosítása során. Ebben a szakaszban arra kérjük, hogy jelölje, Önnek az egyes pontok 

mennyire fontosak a képzés során. A harmadik részben arra kérjük, adja meg azokat a témákat, amelyeknek Ön szerint helye van a szexuális 

felvilágosítást célzó programban. Itt megadott adatait harmadik félnek nem adjuk át, csak a projekt keretében végzett tevékenységekhez 

használjuk fel. 

 

Köszönjük az együttműködését. 

                                                                                                                                               A DESEM Projekt csapata 

 

 

I. RÉSZ: SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK 

 
Nem Nő        ☐                          Férfi    ☐ 

Szakmai tapasztalat  1-5 év ☐ 6-10 év ☐ 11-15 év ☐ 16-20 év ☐ 21 év vagy több     ☐ 

Szakterület Speciális oktatás                             ☐ Tanácsadás   ☐ Egyéb                  ☐ 

Iskolatípus Enyhén szellemileg sérültek általános iskolája ☐  

Enyhén szellemileg sérültek középiskolája ☐  

Szellemi sérülte gyermekek speciális szakiskolája ☐  

Eltérő tantervű iskola I. szint ☐  

Eltérő tantervű iskola II. szint ☐  

Eltérő tantervű iskola III. szint ☐  

Tanácsadási és kutatási központ ☐  

Other ☐  

 

II. RÉSZ: A KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE 
Az Önnek legfontosabbakat jelölje meg, többet is választhat 

 
Szellemileg sérültek szexuális felvilágosításával foglalkozó képzés  

Részt vettem 

képzésen  ☐ 

Nem vettem részt képzésen ☐ Szeretnék képzésen részt 

venni 
☐  

 

Ha szeretne képzésen részt venni, folytassa a III. résszel. 

 

 

 

 

 

 

 

III. RÉSZ: A KÉPZÉS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

 

 
 

SZELLEMILEG SÉRÜLTEK SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

TERÜLETEK  

Jelölje meg a szellemileg sérült diákok szexuális felvilágosításának támogatásához szükséges egyes 

területek fontosságát 

K
ev

és
b

é 

fo
n

to
s 

F
o

n
to

s 

N
a

g
y

o
n

 

fo
n

to
s 



1 2 3 

1. . Saját test felismerésének elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

2. 2 A saját és mások testhatárainak megtanítása ☐ ☐ ☐ 

3. . A saját testhatárai védelmének elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

4. . Oktatás mások testhatárainak tiszteletben tartására  ☐ ☐ ☐ 

5. . A másik és/vagy az azonos nemmel kapcsolatos társas szabályok elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

6. . A szeretet és szerelem megfelelő kifejezési módjainak elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

7. . Képzés olyan intim területeken, mint a szoptatás, a pelenkacsere vagy az öltöztetés ☐ ☐ ☐ 

8. . Mosdóhasználattal kapcsolatos képzés ☐ ☐ ☐ 

9. . Menstruációs ciklussal kapcsolatos kérdésekről való tájékoztatás ☐ ☐ ☐ 

10. . Tájékoztatás a szexuális érés jellegzetességeiről ☐ ☐ ☐ 

11. . A szexuális éréssel kapcsolatos oktatás a gyermek életkorának megfelelően ☐ ☐ ☐ 

12. . A megfelelő, biztonságos és helyes szexuális viselkedéssel kapcsolatos oktatás ☐ ☐ ☐ 

13. . A gyermek megtanítása a helyes szexuális viselkedésre az otthonában/az otthonán kívül. ☐ ☐ ☐ 

14. 5 Oktatás az internet, a közösségi média és a televízió biztonságos használatáról ☐ ☐ ☐ 

15. . A jó és a rossz érintés közötti különbségtétel elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

16.  Az igent mondás képességének elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

17. . A nemet mondás képességének elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

18. . A megtévesztés felismerésére való képzés ☐ ☐ ☐ 

19. . A gyermek megtanítása arra, mi a teendő, ha szexuális zaklatással találja szembe magát ☐ ☐ ☐ 

20. . Oktatás a szexuális zaklatást követő teendőkről ☐ ☐ ☐ 

21. . A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés ☐ ☐ ☐ 

22. . Annak megtanítása, hogyan és mikor kell kommunikálni a családdal. ☐ ☐ ☐ 

23. . Annak megtanítása, hogyan lehet tanácsot adni a családnak. ☐ ☐ ☐ 

 

IV. RÉSZ: VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK 

 
Írjon bármilyen más témakört, aminek Ön szerint szerepelnie kéne a képzési programban a fent megemlítetteken kívül. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

KÖSZÖNJÜK, HOGY KITÖLTÖTTE A KÉRDŐÍVET 

 

 

 

 

II. függelék 

 

 

A képzési igények meghatározására szolgáló kérdőív szülők számára a DESEM projekt 

keretében  

 

 



Kedves szülők! 

 

Ez a kérdőív a szellemileg sérültek szexuális felvilágosítását célzó program keretében tartott szülői tréningprogram igényeinek a 

felmérését szolgálja. A kérdőív három részből áll. Az első részben személyes adatokat kell megadnia, A második részben olyan 

alapvető témakörök szerepelnek, amelyek előkerülnek a szellemi fogyatékkal élők szexuális felvilágosítása során. Ebben a 

szakaszban arra kérjük, hogy jelölje, Önnek az egyes pontok mennyire fontosak a képzés során abból a szempontból, hogy segíteni 

tudja a gyermeke szexuális felvilágosítását. A harmadik részben arra kérjük, adja meg azokat a témákat, amelyeknek Ön szerint 

helye van a szexuális felvilágosítást célzó programban. Itt megadott adatait harmadik félnek nem adjuk át, csak a projekt keretében 

végzett tevékenységekhez használjuk fel. 

 

Köszönjük az együttműködését. 

A DESEM Projekt csapata 

 

I. RÉSZ: SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK 

 
Nem Nő    ☐                             Férfi ☐ 

  

Foglalkozás …………………………………………………………………………………………………. 

 

Végzettség Általános iskola    

☐ 

Középiskola   ☐ Érettségi    ☐ Főiskola   

☐ 

Egyetem  ☐ PhD ☐ 

 

A gyermek életkora 6-10 ☐   11-15  ☐ 16-20 ☐ 21 vagy afelett ☐  

 

A gyermek sérültségének típusa: …………………………………………………………………………………… 

 

A gyermek 

iskolájának típusa 

Enyhén szellemileg sérültek általános iskolája ☐ 

Enyhén szellemileg sérültek középiskolája ☐ 

Szellemi sérülte gyermekek speciális szakiskolája ☐ 

Eltérő tantervű iskola I. szint ☐ 

Eltérő tantervű iskola II. szint ☐ 

Eltérő tantervű iskola III. szint ☐ 

Egyéb ☐ 

 

 

 

II. RÉSZ: A KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE 

 
Kérjük jelölje X-el hogy vett-e részt ilyen jellegő felvilágosításon, illetve szeretne-e hasonlón részt venni. Több válasz is lehetséges. 

 

Részt vettem 

képzésen   ☐ 

Nem vettem részt 

képzésen 
☐ Szeretnék képzésen 

részt venni 
☐  

 

Ha szeretne képzésen részt venni, folytassa a III. résszel. 

 

 

 

III. RÉSZ: A KÉPZÉS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

 
 

SZELLEMILEG SÉRÜLTEK SZEXUÁLIS FELVIÁLGOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

TERÜLETEK   

Jelölje meg a szellemileg sérült diákok szexuális felvilágosításának támogatásához szükséges egyes 

területek fontosságát. 
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1 2 3 

1.  Saját test felismerésének elsajátítása ☐ ☐ ☐ 



 

 

IV. RÉSZ: VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK 

 
Írjon bármilyen más témakört, aminek Ön szerint szerepelnie kéne a képzési programban a fent megemlítetteken kívül. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY KITÖLTÖTTE A KÉRDŐÍVET 

III. függelék 

 

A III. és IV. függelék csak Törökországban lett felhasználva** 

 

 

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE 

MAHREMİYET EĞİTİMİ PROJESİ EĞİTİCİ ANKETİ II. 

2.  A saját és mások testhatárainak megtanítása ☐ ☐ ☐ 

3.  A saját testhatárai védelmének elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

4.  Oktatás mások testhatárainak tiszteletben tartására  ☐ ☐ ☐ 

5.  A másik és/vagy az azonos nemmel kapcsolatos társas szabályok elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

6.  A szeretet és szerelem megfelelő kifejezési módjainak elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

7.  Képzés olyan intim területeken, mint a szoptatás, a pelenkacsere vagy az öltöztetés ☐ ☐ ☐ 

8.  Mosdóhasználattal kapcsolatos képzés ☐ ☐ ☐ 

9.  Menstruációs ciklussal kapcsolatos kérdésekről való tájékoztatás ☐ ☐ ☐ 

10.  Tájékoztatás a szexuális érés jellegzetességeiről ☐ ☐ ☐ 

11.  A szexuális éréssel kapcsolatos oktatás a gyermek életkorának megfelelően ☐ ☐ ☐ 

12.  A megfelelő, biztonságos és helyes szexuális viselkedéssel kapcsolatos oktatás ☐ ☐ ☐ 

13.  A gyermek megtanítása a helyes szexuális viselkedésre az otthonában/az otthonán kívül. ☐ ☐ ☐ 

14.  Oktatás az internet, a közösségi média és a televízió biztonságos használatáról ☐ ☐ ☐ 

15.  A jó és a rossz érintés közötti különbségtétel elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

16.  Az igent mondás képességének elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

17.  A nemet mondás képességének elsajátítása ☐ ☐ ☐ 

18.  A megtévesztés felismerésére való képzés ☐ ☐ ☐ 

19.  A gyermek megtanítása arra, mi a teendő, ha szexuális zaklatással találja szembe magát ☐ ☐ ☐ 

20.  Oktatás a szexuális zaklatást követő teendőkről ☐ ☐ ☐ 

21.  A jogi eljárásokkal kapcsolatos képzés ☐ ☐ ☐ 

22.  A saját test megismerése. ☐ ☐ ☐ 

23.  Annak megtanítása, mikor és hogyan lehet a tanárhoz és/vagy az iskolavezetéshez fordulni. ☐ ☐ ☐ 

24.  Annak megtanítása, hogyan lehet segítséget kérni tanácsadó központból / az iskolavezetéstől / a 

tanároktól. 
☐ ☐ ☐ 



 
Değerli katılımcı, 

 

Bu projede, çeşitli düzeylerde zihinsel yetersizliği olan bireylerin ihmal-istismardan korunmaları ve 

mahremiyetleri için verilmesi gereken eğitime yönelik bir program geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 

eğiticilere bu konu ile ilgili bir eğitime yönelik ne tür ihtiyaçların olduğu konusunda sorular içeren bu anketin 

uygulanması gerekmektedir. Anketten elde edilen bulgular doğrultusunda geliştirilmesi planlanan eğitim 

programı ve eğitim materyallerine kanıt tabanlı bir yol sağlanacaktır. Anket, 3 bölümden oluşmaktadır: Katılımcı 

kişisel bilgileri ve eğitim ihtiyacına yönelik görüşler, Eğitim içeriğine yönelik görüşler ve Öneriler. 

 

Anketi cevapladığınız için teşekkür ederiz.  

DESEM proje ekibi 

 

BÖLÜM I: KİŞİSEL BİLGİLER VE EĞİTİM İHTİYACINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

1)Cinsiyetiniz:                       

 

Kadın                                   Erkek  

 

2)Hizmet Süreniz: 

 

1-5 yıl  

6-10 yıl  

11-15 yıl  

16-20 yıl  

21 yıl ve üzeri  

 

3)Branşınız. 

 

Özel Eğitim  

Rehberlik  

 

4) Yaşınız: 

 

16-20 yaş  

21-25 yaş  

26-30 yaş  

31-35 Yaş  

36 yaş ve üstü  

 

 

5)Görev Yapmakta Olduğunuz Okul Türü: 

 

Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler İlkokulu  

Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler Ortaokulu  

Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Meslek Okulu  

Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe  

Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe  



Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe  

Rehberlik ve Araştırma Merkezi  

 

 

6) Daha önce “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN 

KORUNMA VE MAHREMİYET” konusuna ilişkin eğitim alıp almama durumu 

 

Aldım                                   Almadım  

 

7) “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE 

MAHREMİYET” konusuna ilişkin eğitimin önem düzeyi 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

 

8) “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE 

MAHREMİYET” konusuna ilişkin eğitim talep durumu 

 

Almak istiyorum                                   Almak istemiyorum  

 

 

BÖLÜM II: EĞİTİM İÇERİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

Anketin ikinci bölümünde katılımcı eğiticilerin planlanacak olan eğitimde ne gibi bir içerik 

olması gerektiği ile ilgili görüşleri elde edilmek istenmektedir. 

 

Eğitim İçeriğini Değerlendirme 

1. Kendi bedenini tanıma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

2. Başkalarının ve kendi bedeninin sınırları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

3. Kendi beden sınırlarını koruma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

4. Başkalarının beden sınırlarına saygı duyma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

5. Karşı cinsle ve/veya aynı cinsle ilişkilerde toplumsal kurallar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

6. Sevgiyi doğru biçimde ifade etme yolları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

7. Emzirme, alt değiştirme, giyinme gibi mahremiyet konuları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

8. Tuvalet/banyo eğitimi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

9. Sünnet dönemi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

10. Regl/menstrüasyon dönemi 



Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

11. Cinsel gelişim özellikleri 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

12. Uygun, güvenli ve doğru cinsel davranışlar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

13. Evde/ev dışında cinsel davranış sergileyen çocuğa nasıl davranılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

14. İnternet, sosyal medya ve televizyonu güvenli kullanma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

15. İyi ve kötü dokunmayı ayırt etme 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

16. Hayır diyebilme 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

17. Kandırılmayla başa çıkma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

18. Cinsel tacizle karşılaşıldığında nelerin yapılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

19. Cinsel tacizle karşılaştıktan sonra nelerin yapılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

20. Yasal süreçler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

21. Öğretmenle/okul idaresiyle ne zaman ve nasıl iletişime geçileceği 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

22. Rehberlik ve araştırma merkezlerinden/okul idaresinden / öğretmenlerden 

nasıl destek alınacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

23. Cinsel bölgelerle ilgili öz-bakım becerileri 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

24. Mahrem bölgeler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

25. Mahremiyet alanları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

26. Güven çemberi unsurları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

27. Ergenlik ve ilgili değişimler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

28. İhmal ve cinsel istismar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

29. Engelli bireylerin evlenmesi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

30. Cinsel davranışlara ilişkin koruyucu sağlık 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

 



 

BÖLÜM III: EĞİTİM İÇERİĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

Anketin üçüncü bölümünde katılımcı eğiticilerin planlanacak olan eğitimde ne gibi bir içerik 

olması gerektiği ile ilgili daha detaylı görüşleri elde edilmek istenmektedir. 

 

Eğitim İçeriğine Yönelik Öneriler 

Öneri 1.  
 

 
 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 2. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 3. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 4. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 5. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

 

 

Anketi cevapladığınız için teşekkür ederiz 

 

 

 

 

IV. függelék 

 

 

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE 

MAHREMİYET EĞİTİMİ PROJESİ VELİ ANKETİ II. 

 
Değerli katılımcı, 

 



Bu projede, çeşitli düzeylerde zihinsel yetersizliği olan bireylerin ihmal-istismardan korunmaları ve 

mahremiyetleri için verilmesi gereken eğitime yönelik bir program geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 

velilere bu konu ile ilgili bir eğitime yönelik ne tür ihtiyaçların olduğu konusunda sorular içeren bu anketin 

uygulanması gerekmektedir. Anketten elde edilen bulgular doğrultusunda geliştirilmesi planlanan eğitim 

programı ve eğitim materyallerine kanıt tabanlı bir yol sağlanacaktır. Anket, 3 bölümden oluşmaktadır: Katılımcı 

kişisel bilgileri ve eğitim ihtiyacına yönelik görüşler, Eğitim içeriğine yönelik görüşler ve Öneriler. 

 

Anketi cevapladığınız için teşekkür ederiz. 

DESEM proje ekibi 

 

BÖLÜM I: KİŞİSEL BİLGİLER VE EĞİTİM İHTİYACINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

1) Cinsiyetiniz:                       

 

Kadın                                   Erkek  

 

2) Mesleğiniz: 

 

İşi Yok   

Ücretli Bir İşte Çalışıyor (Özel)  

Ücretli Bir İşte Çalışıyor (Kamu)  

Kendi İşi Var  

Emekli   

Öğrenci  

Ev Hanımı  

 

3) Eğitim Düzeyiniz 

 

Okur-yazar değil  

Okur-yazar  

İlkokul  

Ortaokul  

Lise  

Ön Lisans  

Lisans  

Lisans Üstü  

 

 

 

 

4) Yaşınız 

 

18-20 yaş  

21-25 yaş  

26-30 yaş  

31 yaş ve üstü  

 

5) Bakımını Üstlendiğiniz Kişinin Yaşı 



 

0-5 yaş  

6-10 yaş  

11-15 yaş  

16-20 yaş  

21 yaş ve üstü  

 

 

6) Daha önce “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN 

KORUNMA VE MAHREMİYET” konusuna ilişkin eğitim alıp almama durumu 

 

Aldım                                   Almadım  

 

7) “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE 

MAHREMİYET” konusuna ilişkin eğitimin önem düzeyi 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

 

8) “ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN İHMAL-İSTİSMARDAN KORUNMA VE 

MAHREMİYET” konusuna ilişkin eğitim talep durumu 

 

Almak istiyorum                                   Almak istemiyorum  

 

BÖLÜM II: EĞİTİM İÇERİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

Anketin ikinci bölümünde katılımcı velilerin planlanacak olan eğitimde ne gibi bir içerik 

olması gerektiği ile ilgili görüşleri elde edilmek istenmektedir. 

 

Eğitim İçeriğini Değerlendirme 

1. Kendi bedenini tanıma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

2. Başkalarının ve kendi bedeninin sınırları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

3. Kendi beden sınırlarını koruma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

4. Başkalarının beden sınırlarına saygı duyma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

5. Karşı cinsle ve/veya aynı cinsle ilişkilerde toplumsal kurallar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

6. Sevgiyi doğru biçimde ifade etme yolları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

7. Emzirme, alt değiştirme, giyinme gibi mahremiyet konuları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

8. Tuvalet/banyo eğitimi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  



9. Sünnet dönemi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

10. Regl/menstrüasyon dönemi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

11. Cinsel gelişim özellikleri 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

12. Uygun, güvenli ve doğru cinsel davranışlar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

13. Evde/ev dışında cinsel davranış sergileyen çocuğa nasıl davranılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

14. İnternet, sosyal medya ve televizyonu güvenli kullanma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

15. İyi ve kötü dokunmayı ayırt etme 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

16. Hayır diyebilme 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

17. Kandırılmayla başa çıkma 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

18. Cinsel tacizle karşılaşıldığında nelerin yapılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

19. Cinsel tacizle karşılaştıktan sonra nelerin yapılacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

20. Yasal süreçler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

21. Öğretmenle/okul idaresiyle ne zaman ve nasıl iletişime geçileceği 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

22. Rehberlik ve araştırma merkezlerinden/okul idaresinden / öğretmenlerden 

nasıl destek alınacağı 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

23. Cinsel bölgelerle ilgili öz-bakım becerileri 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

24. Mahrem bölgeler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

25. Mahremiyet alanları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

26. Güven çemberi unsurları 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

27. Ergenlik ve ilgili değişimler 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

28. İhmal ve cinsel istismar 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

29. Engelli bireylerin evlenmesi 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  



30. Cinsel davranışlara ilişkin koruyucu sağlık 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

 

 

BÖLÜM III: EĞİTİM İÇERİĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

Anketin üçüncü bölümünde katılımcı velilerin planlanacak olan eğitimde ne gibi bir içerik 

olması gerektiği ile ilgili daha detaylı görüşleri elde edilmek istenmektedir. 

 

Eğitim İçeriğine Yönelik Öneriler 

Öneri 1.  
 

 
 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 2. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 3. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 4. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

Öneri 5. 

 

 

 

Hiç Önemli Değil                                   Az Önemli  Önemli  Çok Önemli  

 

Anketi cevapladığınız için teşekkür ederiz. 
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TÁRSULT PARTNEREK 

 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

The United Nations 

Population Fund 

UNFPA 

 ANADOLU 

UNIVERSITY 

 HACETTEPE 

UNIVERSITY 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 “A kutatást az Európai Unió Erasmus + programja finanszírozta. Az Európai Bizottság és a Török Nemzeti 

Ügynökség nem tehető felelőssé az itt szereplő információk semmilyen felhasználásáért.” 

 

 

 


