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Miről fogunk beszélni?
•

A könnyen érthető kommunikáció szerepe az önérvényesítők életében

•

Könnyen érthető kommunikáció és jó támogatás

•

Könnyen érthető kommunikáció és a politikai életben való részvétel

•

Tapasztalatok az inkluzív tanításról
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Az önérvényesítők értelmi fogyatékossággal élő emberek,
akik felszólalnak magukért és a társaikért.
A könnyen érthető kommunikáció segít, hogy
•

megtanuljuk és megvédjük a jogainkat

•

és, hogy aktív állampolgárok legyünk.
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A könnyen érthető kommunikáció használatával
könnyebben megértjük a bonyolult szavakat.

Lehetőséget kapunk arra,
hogy a számunkra fontos információt
megkapuk és megértsük.
A megkapott információt
tovább tudjuk adni a társaimnak.

Az információ hatalom!
Ha megkapjuk és megértjük a fontos információkat,
képessé válunk arra, hogy
•

döntéseket hozzunk

•

önállóan éljünk

•

a társadalom teljesjogú tagjai legyünk.
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Az ÉFOÉSZ nemrég adta ki
az Önálló Élet című könyvet.
A könyvet önérvényesítők írták,
könnyen érthető formában.
A könyvben azt írtuk le:
•

Mit jelent számunkra az önálló életvitel?

•

Milyen a jó támogatás?

•

Milyen támogatásra van szükségünk

az önálló életvitelhez?
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A könyvben több helyen is előkerül

a könnyen érthető információ fontossága.
Például ezt írták a könyv szerzői:
"A jó segítő a háttérbe vonul és hagyja,
hogy hibázzak.
Segít megérteni a bonyolult dolgokat.

Segít a fejlődésben."

„Jó támogatás például a könnyen érthető kommunikáció.
(…) Ha könnyen érthetően beszélnek hozzánk,
akkor mindent megértünk.
Ha könnyen érthető tájékoztatást kapunk,
akkor könnyebben tudunk
•

eligazodni a világban

•

önállóan élni

•

véleményt alkotni

•

és döntéseket hozni.”
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Magyarországon sok értelmi fogyatékossággal élő ember
nem szavazhat,
mert a bíróság elvette tőlük a választójogot.
Akinek nincsen választójoga,
az nem tud beleszólni az ország ügyeibe,
vagyis a közös döntésekbe.
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Vannak olyan emberek is,
akiknek van választójoguk,

de bonyolult számukra, hogy
• miről szól a választás
• mit akarnak elérni az egyes jelöltek
vagy politikai pártok.
A könnyen érthető kommunikáció nekik is segíthet

Az ÉFOÉSZ 2019-ben
készített egy könnyen érthető kiadványt
az Európa Parlamenti választásokról.
A kiadványban azt írtuk le:
•

Mi az Európai Parlament?

•

Miért fontos

az európai parlamenti választás?
•

Hogyan kell szavazni?

•

Mit várunk el a politikusoktól,

akiket megválasztunk?

7

2021. 06. 04.

Az egyik elvárásunk,
hogy ne vegyék el a választójogot
az értelmi fogyatékossággal élő emberektől.
Inkább segítsenek minket, hogy megértsük a politikát.
A könnyen érthető kommunikáció segíthet, hogy
•

bele tudjunk szólni a közös döntésekbe

•

az ország életébe

•

és ezáltal a saját életünkbe is.

Vannak olyan országok,
ahol használják a könnyen érthető kommunikációt
a politikában.
Például Németországban vannak olyan pártok,
akik könnyen érthetően is leírják
a választási programjukat.
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Szintén 2019-ben
készítettünk egy könnyen érthető kiadványt
az önkormányzati választásokról.
Együttműködtünk az Index.hu-val,
hogy minél több emberhez jussanak el
a könnyen érthető hírek.
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Részt veszünk a könnyen érthető kommunikáció oktatásában
•

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

•

és a Szegedi Tudományegyetemen.

A hallgatók projekten dolgoznak.
A projektek eredményei olyan termékek,
amelyek gyakorlati segítséget jelentenek
az értelmi fogyatékossággal élő embereknek.

Az önérvényesítők is oktatják
a könnyen érthető kommunikáció módszerét
és segítik a hallgatókat a projektmunkában.

A közös munka során hasznos projektek születnek.
Például
•

a támogatott döntéshozatalról

•

és az egészséges életmódról.
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A hallgatók örülnek,
hogy maguk az érintettek beszélnek
a könnyen érthető kommunikációról.
Ezt hasznosnak és érdekesnek tartják.
Az inkluzív tanítás szemléletváltást is jelent.

Általában a gyógypedagógusok tanítják
a fogyatékossággal élő embereket.
Itt viszont a gyógypedagógusok tanulnak
a fogyatékossággal élő emberektől.

Képek:
•

https://easyonthei.worldsecuresystems.com/all
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Köszönjük a figyelmet!
•

Bercse László – bercse.laszlo@gmail.com

•

Czakó Tibor – czako.tibor@efoesz.hu

•

Sallai Ilona – onervenyesites.2016@gmail.com
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