
„A közlekedési területen dolgozóknak szóló, a fogyatékos és a 

mozgásukban korlátozott személyekkel kapcsolatos tudatosság 

fejlesztésére és a segítségnyújtásra vonatkozó képzési eljárási,oktatási és 

szemléletformálást elősegítő szakmai útmutató” 
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kiegészítése 
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Használod? 

Elkészült az útmutató 

Keresd a 
szervezetben! 



Konkrétumok 



Saját és másoktól tanult jó 
gyakorlatok használata, megosztása  







Elfogadás 

• Nehézségek, 
akadályok: 

• Fizikai 

• Szociológiai 

• Pszichológiai 

Kölcsönösség 

• Önállóságra 
törekvés 

• Segítés, megoldás 
központúság 

• Adok-kapok 

Személyesség 

• Egyediség 

• Kilépés a dobozból 

• Ön- és 
Emberismeret 







 



 



Szemléletmód, hozzáállás 

 

 

 

Kommunikáció 



 
 

 

Az elfogadás - a kölcsönösséghez, a személyességhez és a gondolkodásbeli 

ismeretszerzéshez kapcsolódó - érzelmeket mozgató cselekvés közben alakul. 

A helyes célravezető 
megnyilvánulásokkal, teendőkkel 
a kommunikációs technikák 
tárgyalásánál térünk ki.  



 

„A fogyatékos emberek fogyatékossága azért mutatkozhat meg, mert a környezet úgy került kialakításra  

és a társadalom úgy szerveződött, hogy ezt lehetővé tette. A fogyatékosságból adódó nehézségek nem a  
fogyatékos emberek hibájából erednek, hanem a környezet kialakításának és a társadalom 

szerveződésének módjából” 

 



Látom, ismerem a fogyatékossággal élő személyek nehézségeit, 

akadályait, kihívásait, szükségleteit. 

Az ismereteim és érzéseim alapján értékelem, átértékelem 

teendőimet. A kommunikációmat és megnyilvánulásaimat is ehhez 

igazítom, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek segítségére 

legyek a szükséges mértékben és módon. 

Az így kifejtett tevékenységemért, azok hatásaiért felelősséget 

vállalok, érzékelem, értékelem a hatásokat és szükség esetén 

változtatok szemléletmódomon és megnyilvánulásaimon. 
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Kölcsönösség 
• Önállóságra 

törekvés 



„A hagyományos képzési módszereket kiegészítő, saját élményen alapuló 

szituációs, szimulációs gyakorlatok mélyebb betekintést engednek a 

fogyatékos személyek élethelyzetébe.” 







1 •Eszközismeret 

2 •Funkció 

3 •Bánásmód 



1 
• Eszközismeret 

2 
• Funkció 

3 

• Saját szervezetben rendelkezésre álló céleszközök ismerete, 
használatának elősegítése. 

szájról olvasás testbeszéd 
tapintható 

térkép 
Braille 

feliratok 
nagyító 

hangos 
térkép 

nagy 
kontrasztos 

táblák 




