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1.

BEVEZETÉS

1.1 A TÉMA INDOKLÁS
Szakdolgozatom témájául a fogyatékkal élők katechézisét választottam. Azért tartom
fontosnak e terület vizsgálatát, mert az a tapasztalatom, hogy ez jelenleg egyházunkban égető
kérdés. Rengeteg olyan gyermek van jelen egyházi-, illetve az állami intézményekben is,
akiket érint ez a problémakör. Gyakran szembesülünk azzal, hogy sajátos nevelésű,
beilleszkedési zavarral küzdő, esetleg enyhén értelmi fogyatékkal élő tanuló, hiperaktív,
bármilyen szenzoros integrációs zavarral küzdő gyermek ül a padsorokban. Amikor ilyen
problémával találkozunk, a legtöbb tapasztalat azt mutatja, hogy nincs eszköz a kezünkben,
esetleg kevés információnk van ahhoz, hogy ezeket a feszült helyzeteket feloldjuk. Így ez a
dolgozat egyrészt egy esetleges segítségnyújtás lehet azoknak, akik ilyen falakban ütköznek a
hittanoktatás során. Másrészt pedig a két nagy szakterület, a fogyatékkal élők világának és a
katechézis

területének

elméleti

összehangolására

szolgál.

Dolgozatom

témájának

megválasztásában motiváló tényező, hogy a teológiai tanulmányaim mellett a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolának is hallgatója vagyok.
A dolgozatomban a következő felosztással élek:
Legelőször a fogyatékosság elméleti kérdéskörét elemzem, majd a katechézis megfelelő
ismérveit tárgyalom. A dolgozatom végén, pedig igyekszem gyakorlati síkon is ezt a két témát
összeilleszteni.
1.2 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA
1.2.1 Fogyatékosság fogalma
Fontos tisztáznunk a mai korban, a magyar nyelvben használatos valamennyi kifejezést
azokra az embereke nézve, akik bármilyen diszfunkcióval élnek.
Általánosan elterjedt a „sérült ember” (sérültséggel élő ember) kifejezés. Ez talán az egyik
leggyakoribb meghatározás, viszont maguk a szakemberek túl általánosnak vélik. Előnye,
hogy kevésbé diszkriminatív. Az „akadályozott ember” fogalma tartalmilag nézve talán a
legjobb kifejezés. Hiszen ebben a meghatározásban benne van a környezeti és a társadalmi
elem is. Az érintettek maguk azonban nem szeretik, így inkább a szakemberek sorában
elterjedt megfogalmazás. Megemlíthetjük még a legszélesebb körben elterjedt kifejezést, a
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„fogyatékos ember” meghatározást. Ezt az érintettek gyakran bántónak és diszkriminatívnak
tartják, és ez a megnevezés nem utal a társadalmi környezetre.1
Ma Magyarországon nem áll rendelkezésre egységes és általánosan elfogadott meghatározás.
Fontos azt látnunk, hogy az értelmi fogyatékosságot különböző eljárásokkal szokták
diagnosztizálni. A diagnózis felállításánál illetve a fogalom meghatározásánál a WHO ICD10- re szoktak hivatkozni.2 „Abbamaradt vagy nem teljes szellemi fejlődés, amelyre jellemző
a különböző készségek romlása, olyan készségeké, melyek a fejlődés során jelennek meg, és
készségeké, amelyek az intellektus minden szintjét érintik….”3
A nemzetközi szakirodalomban a klasszikus értelmi fogyatékosság (mental retardation)
fogalmát manapság egyre inkább felváltja az intellektuális képességzavar terminus. Azt
tudnunk kell, hogy az értelmi fogyatékosság egy komplex jelenség, fő ismérve, hogy
különböző területeken mutathatnak változatosságot pl. az intellektuális működésük
színvonalában, érzelmi, fizikai vagy orvosi tényezők vonatkozásában. Az okok is rendkívüli
változatosságokat

mutattak, veleszületett

vagy szerzett. Az

értelmi

fogyatékosság

diagnosztikus kritériumai az alábbiak: IQ kb. 70 vagy az alatti, az adaptív működés deficitje,
kezdet 18 éves kor előtt (DSM-IV, 2001, 41-42)4
Hazánkban is van törvényileg meghatározott definíció: „Fogyatékossággal élő minden olyan
személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely
számos akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő
társadalmi szerepvállalását.” (1998/XXVI. törvény)5
1.2.2 Katechetika, hittanoktatás, vallásdidaktika meghatározása
Fontos legelőször tisztáznunk, hogy a vallásdidaktika nem azonos a valláspedagógiaiával. A
valláspedagógia sokkal tágabb fogalom a vallásdidaktikánál. Az elsőnek említett kategória a
vallásos nevelés egészére vonatkozik, ugyanakkor két nagy kategóriába is tartozik. Egyrészt a
gyakorlati teológiai, másrészt pedig a neveléstudományoknak is a részterülete.

1

Kálmán- Zsófia- Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 10.
Fogyatékosságtudományi tanulmányok I: Fogyatékosság- tudományi fogalomtár, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2009, első kiadás, 51.
3
Csákvári Judit- Mészáros Andrea: Értelmi fogyatékos (intellektuális képességzavarral élő) gyermekek, tanulók
komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, 2012, 5
4
Csákvári Judit- Mészáros Andrea: i. m. 6- 7
5
Fogyatékosságtudományi tanulmányok I: Fogyatékosság- tudományi fogalomtár, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2009, első kiadás, 51.
2
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Katechetikának nevezzük a valláspedagógiát, ami a gyakorlati teológiai részterülete. A
különbség és határ abban érzékelhető, hogy amíg a katechetika főként a teológiával van
kapcsolatban, addig a valláspedagógia az általános pedagógiához kötődik. Maga a
vallásdidaktika egy elég széles tevékenységi és életkori intervallummal dolgozik. Átfogja az
egész embert kora gyermekkorától késő öregkorig. De nyilván fő fókuszban az iskolai
hitoktatás szerepel.6

6

Kalevi Tamminen- Laulikki Vesa Markku Pyysiainen: Hogyan tanítsunk hittant? Evangélikus sajtóosztály,
Budapest, 2001, 2. javított kiadás, 33-34.
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2.

A FOGYATÉKOSSÁG KÉRDÉSKÖRE

2.1 A FOGYATÉKOSSÁGHOZ VALÓ TÁRSADALMI VISZONYULÁS
A fogyatékosság történetével kapcsolatban jellemző egy feszült állapot. Ezt a következő
kérdés formájában fejezhetjük ki: miért hallgat a társadalom kisebb - nagyobb csoportja a
fogyatékosságról a legnagyobb egyetértésben pl. a politikai vezetés, az egyház és a média? A
választ abban találhatjuk meg, hogy a fogyatékosság és az ezzel kapcsolatos rehabilitációs
területek „társadalmi vakfoltok”, amellyel kapcsolatosan nincsen sok ismeretük. A másik ok
pedig az lehet, hogy sajátos szociálpszichológiai jelenségként tabu témának tartják.
Buda Béla így fogalmazza meg ezt a feszültséget: „…tabu téma a rokkantság, a
fogyatékosság, a végleges munkaképtelen az egészség krónikus, illetve visszafordíthatatlan
állapota miatt”7. Ezzel kapcsolatosan még megjegyzi, hogy a tabut a közvélemény a
közhangulat alakította ki.
Ez a Buda Béla által megfogalmazott tabu téma a történelmi folyamatoknak köszönhető. Így
fontos ujjhegyre szedni, hogy honnan is ered a fogyatékossággal élő emberrel szembeni
előítélet?
Az emberi történelem során az egyes korok és kultúrák meglehetős változatossággal reagáltak
a fogyatékosságra. Az emberi fogyatékosság története több szálon fut, semmiképpen sem
lineáris. A fogyatékosság problémája egyidős magával az emberrel, de a 20. századtól lett
világméretű problémává. Tény, hogy a régi időkben a sérülten született vagy fogyatékossá lett
emberek általában viszonylag korán meghaltak a gyógyszerek hiánya miatt.
De fontos megemlíteni a fogyatékossággal élő emberrel szembeni előítéletet végső,
legtávolabbi forrását, az atavisztikus ősi ösztönt, melynek hatása újra és újra, korról korra átüt
a kultúrán. További oknak látja még a könyv, hogy az előítéletek keletkezésének kialakulása,
még azzal is összekapcsolódik, hogy az emberek, a különféle népek a történelem előtti
koroktól kezdődően egészen a mai, modern korig úgy vélték, hogy a fogyatékosság eredete
valahol a transzcendens világban rejlik.
Tehát a fogyatékossággal élő emberrel kapcsolatos előítéletek nem a nagy kultúrákból
erednek, hanem atavisztikus, ősi ösztönökből, pogány babonákból, vallásos hiedelmekből.

7

Buda Béla: 1990. Előszó. 3. (Dr. Pető Zoltán, 1990. Zsákutca? A rokkantság, a szociális otthon és a
rehabilitáció dilemmái. Budapest, Animula Könyvek, Magyar Pszichiátriai Társaság., 1-4.)
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A múltban Magyarországon a kereszténység felvétele körüli időkben kezdtek elszaporodni a
különféle filantróp cselekedetek, azaz a rászorulókon, szegényeken, árvákon, sérült emberek
irányába történő segítségnyújtás. Ez idővel intézményesült formában is megvalósult. A
középkorban főleg templomokban, kápolnákban zajlottak ezek a munkálatok. Mária Terézia
uralkodására tesszük a karitatív intézmények elterjedését.
A legelső, fogyatékos embereket szolgáló intézményt Cházár András jogász hozta létre. A
munkaképesség elvesztéséhez is kapcsolódó biztosítási formák kezdetei 1870-ig nyúlnak
vissza. A rokkantság, öregség, özvegység és árvaság esetére a magyar jogalkotásban 1928ban jelent meg a kötelező biztosítás intézménye. Ebben a korszakban az egyházak és a
felekezetek szabadon működhettek. A század első felében a szerzeteseken, lelkészeken,
hittantanárokon kívül még nagyon sokan szolgáltak ezeket a területeken.
Megjegyzi a könyv, hogy a rendszerváltás után a gazdaság és politika átalakulása a
munkaerőpiacon radikálisan új helyzetet teremtett. Megromlottak a fogyatékkal élők
lehetőségei. A fogyatékkal élők gazdasági és szociális helyzete megállíthatatlanul romlott
tovább.8
2.2 FOGYATÉKOSSÁG MEGÍTÉLÉSE NAPJAINKBAN
Bánvalvy Csaba a nemzetközi összehasonlítások alapján megállapítja, hogy a népesség 2,53%-a között van az értelmi fogyatékos emberek aránya, ami Magyarországon 250 és 300 ezer
körüli számot jelent. Ehhez jön még a többi fogyatékosság, plusz rokkant emberek százezres
száma. 9 Ugyanez a szerző egy másik tanulmányában arról ír, hogy a fogyatékkal élők életét,
helyzetét leginkább a társadalom határozza meg. A szociológiai megközelítés abból indul ki,
hogy a fogyatékosságok társadalmilag határozódnak meg. Így van ez a gyülekezeteknél is,
mivel a társadalom része a gyülekezet is. Így, amit most a társadalom oldaláról látunk,
jellemző a gyülekezeteinkre is.
A szociológiai felfogás szerint a szokásostól való testi vagy szellemi eltérés gyakran a
normálistól való eltérést is jelenti az emberi közösségekben. A fogyatékosságot
mindenekelőtt, mint a szokásostól való eltérést szokták ábrázolni. Ebben a folyamatban két
dolog keveredik: a tisztán leíró meghatározás, ami az átlagostól a szokásostól való eltérés

8

Kálmán- Zsófia- Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 149.

9

Bánfalvy Csaba: Gyógypedagógiai szociológia, 3. kiadás, Budapest ELTE BGGYFK 2006, 25.
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tényét foglalja magában, valamint az értékelő értelmezés, amely a szokásostól pozitív vagy
negatív eltérésként fogja fel.10
Bánfalvy tanár úr értekezésében közli, hogy a fogyatékosság nem pusztán tény, hanem
viszony és érték, mindez pedig a társadalomból eredeztethető. Tehát a személy megítélését
nem csupán a fogyatékosság dönti el, hanem annak következményei. A szerző leginkább
Vigotszkij fontos észrevételére hívja fel a figyelmünket, mely szerint a társadalmi
következmény, valamint a pszichológiai realizálás a döntő.11
A fogyatékosság elnevezését és annak besorolását is a társadalmi környezet indukálja.
Ugyanakkor a fogyatékosok élete is társadalmi szervezetekben zajlik. A másság ténye és
élménye főleg abból adódik, hogy a társadalom különböző elemei a modern világban nem a
fogyatékos csoportok igényeinek megfelelően vannak kialakítva és sokszor nincsenek is
alternatív megoldások. Így jön létre a társadalomból való spontán kirekesztés.
A másik oldala ennek a kirekesztettségnek, hogy a fogyatékosok maguk is szívesebben
választják a saját csoportjukon belüli életet. A fogyatékosok életével kapcsolatban tehát
leginkább a kizártság dominál. Életük ennek a kizártságnak a napi megélésével zajlik. Sok
fogyatékos életének döntő ténye, hogy a komplex és totális társadalmi integrálódás nem tud
létre jönni12

10

Bánfalvi Csaba: A fogyatékosok Társadalmi Integrációja és gyógypedagógiai szociológiai értelmezése, in:
Kisebbség Szociológia, szöveggyűjtemény egyetemi és főiskolai hallgatók számára, szerk: Csepeli György,
Örkény Antal, Székelyi Mária, Kisebbségszociológiai tanszék, Budapest, 1997, 293.
11
Bánfalvi Csaba: A fogyatékosok Társadalmi Integrációja és gyógypedagógiai szociológiai értelmezése i.m.
294
12
Bánfalvi Csaba: A fogyatékosok Társadalmi Integrációja és gyógypedagógiai szociológiai értelmezése i. m.
296- 297

9

2.3 FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OKTATHATÓSÁGA
2.3.1 Szegregáció
A szegregált intézményrendszerek megalakulása valószínűleg hozzájárult a gyógypedagógia,
mint tudományág fejlődéséhez. Az első intézmény siketek számára alakult, 1770-ben
Párizsban. Hazánkban pedig 1802-ben Vácon.13 Több évtizeden keresztül a fogyatékkal élők
külön nevelését jó megoldásnak tartották. Ennek oka leginkább az volt, hogy a többségi iskola
képtelen volt az ilyen gyermekek befogadására. Európában a 60-as évek végén jelentek meg
az integrációs törekvések.14
„Az alapkérdés ezért ma az, hogy a gyógypedagógiai iskola miközben esélyt teremt, másrész
szegregált jellege miatt milyen esélyektől foszt meg, és, hogy a többségi iskolában az előnyök
és hátrányok mérlege jelenleg hogyan alakul.”15
2.3.2 Integráció
Az integráció: „Különálló részeknek valamely nagyobb egészbe, egységbe való
beilleszkedése, beolvadása, egységesülése. (…) …a fogyatékos, akadályozott, azaz speciális
nevelési szükségletű gyermekeknek vagy fiataloknak a nem fogyatékosok közé való
beillesztésére vonatkozik.”16
„Az oktatási integráció a minden egyes tanuló számára hatékony intézmény komplex
filozófiája. Olyan új iskolakultúra megteremtését irányozza elő, amely megváltozott tanári
személyiséget és új pedagógusi szerepet követel meg. Másfajta kommunikációt kíván meg a
diákokkal,

szülőkkel,

iskolahasználókkal;

nyitottság

szükségeltetik

a

folyamatos

továbbképzésre, a saját pedagógiai tevékenység állandó analízisére. Pedagógiai oldalról az
integráció jelentése: minden tanuló megkülönböztetés és kirekesztés nélkül, egymással
kooperálva, a mindenkori fejlettségi szintjén, kompetenciáihoz és hozott kulturális értékeihez
alkalmazkodva, individuális adottságainak megfelelő fejlesztésben részesüljön.”17

13

Cházár András: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon honlapja:
http://www.chazar.hu/tortenetunk/iskola_tortenete.htm
14
Csányi Yvonne – KERESZTY Zsuzsa (2009): Inklúziós tanterv és útmutató a Magyarországi
pedagógusképzés számára. Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Budapest.
15
Illyés Sándor: Másság és emberi minőség. Új Pedagógiai Szemle. 1999/1. 49. 3-10
16
Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek Budapest 2000. 379.
17
Fülőp Istvánné: Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez.
http://new.mako.hu/letoltesek/dokumentumok/pepo_IPR_utmutato.pdf
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2.3.3 Inklúzió
A befogadás (inklúzió) az integráció magasabb szintjét jelenti. „Az inkluzív nevelés alapvető
intézményi szemlélet, mely a gyermekek, tanulók egyéni különbségeit (társadalmi, kulturális,
biológiai) együttesen, teljes mértékben figyelembe veszi és azokból kiindulva, azokra építve
alakít ki befogadó környezetet személyi, tárgyi és pedagógiai vonatkozásban, mely biztosítja a
hatékonyság, eredményesség és méltányosság hármas egységének megvalósulását.”18
2.4 FOGYATÉKOSSÁG BIBLIKUS MEGKÖZELÍTÉSE
Ennek az aspektusnak az ismertetésére két tanulmányt hívok segítségül: egyrészt egy
kétszerzős írást, Kőszeghy Miklós és Parragh Szabolcs cikkét, másrészt Hans- Georg Schmidt
könyvét használom. Mindezt azért teszem, hogy bemutassam a fogyatékosság kérdéskörének
a biblikus alapját.
Az első cikk írói azzal kezdik fejtegetésüket, hogy a fogyatékosság témaköre alapvetően nincs
kutatva.19 Itt visszautalok Buda Béla megfogalmazására és egy költői kérdést teszek fel:
Vajon az egyházat is érinti, hogy a fogyatékosságot tabutémaként kezeli? Viszont vannak más
tényezők is, amelyek a kérdés történeti vizsgálatát nehezítik. Az az alapvető probléma, hogy a
történettudomány csak olyan témákat kutat, amelyre nézve van forrásanyag.
Miután tehát nincs sok rendelkezésünkre álló anyag, olyan eseteket hoz a cikkíró, amely
segítségével képet alkothatunk arról, hogy milyen volt, milyen lehetett a beteg, esetleg
fogyatékos ember elfogadása.20
Abból kell kiindulnunk, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette
(1.Móz 1,27). Azonban a bűneset után az Isten- ember kapcsolat sérült. Izrael népe azt a
nézetet osztotta, hogy a szenvedés, a fogyatékosság minden formája az Istentől indul ki. Ez
megvalósulhat egyedi és közösségi szinten is. Ez a nézet a zsidó gondolkodásmódban
masszívan jelen van, viszont fontos azt leszögeznünk, hogy a Szentírás nem minden esetben
támasztja alá.21
A Bibliában elsőként Jákób említhető, mint fogyatékos ember. Nála egy különleges küzdelem
miatt alakult ki ez a fogyatékosság, és egész életében ennek a történésnek, az Istennel való
18

FÜLÖP Istvánné: Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez…
: Kőszeghy Miklós -Parragh Szabolcs: „…nem voltak fogyatékosok a történelemben…”, a fogyatékosság
jelensége a történettudományban (in: Zászkalicky Péter és Verdes Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett
gyógypedagógia, , ELTE Eötvös Kiadó, BGGYK, Budapest, 2016, 517- 524
20
Kőszeghy Miklós: Parragh Szabolcs i.m. 517- 524
21
Hans- Georg Schmidt: In der Schwäche ist Kraft, Friedrich Wittig Verlag, Hamburg 1979 17.
19
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találkozásnak örök jeleként maradt meg.22 Következő személyként Mózes említhető, aki azzal
érvel, hogy „nehéz ajkú és nehéz nyelvű”. Erre Isten azt válaszolja, hogy „Ki tesz némává
vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr?” (2Móz 4,11).
Ebből az Igéből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az embert Isten alkotja meg, legyen
akár ép, akár fogyatékkal élő. Valamint Isten az, aki szolgálatába is tudja állítani még az
olyan embert is, akinek van valami fogyatkozása.23 Így volt ez Mózes és Jákób esetében is.
Ezért lehet Isten kezében hasznos bármilyen ember.24
Az Ószövetségi példákat tekintve megemlíthetjük még Sault királyt. A tudományos
közvélemény szerint depresszióban vagy valamilyen hasonló betegségben szenvedett.
Érdekes, hogy az Ószövetség tanúbizonysága szerint (1Sám 16,14-23) a király emberei
„zeneterápiát” javasoltak az uralkodónak.25
Kőszeghy és Parragh megjegyzi, hogy itt a betegséget, a problémát főleg az Istennel való
kapcsolatban bekövetkező zavar okozza. A betegség oka pedig a bűn.
A következőkben Ezékiel könyvének 3-24. fejezetét szemlélhetjük ebben a témában, ahol
mintha egy megrendítő naplót olvasnánk, hiszen az Ez. 4-8 egy fokozatosan megbénuló
ember szenvedéseit tárja elénk. Azzal kapcsolatosan, hogy sokan úgy értelmezik ezt a
szöveget, hogy csupán Izrael bűnéért való esedezés olvasható itt, a szerzők megjegyzik, hogy
ez a cselekvés egy betegség következménye.
De ugyancsak jó felfigyelnünk Ézsaiás könyvének az 53. fejezetében olvasottakra is.26
Ezeket a sorokat egyértelműen egy fogyatékos emberre vonatkoztatja a két szerző, Kőszeghy
Miklós és Parragh Szabolcs. Megjegyzik, hogy emiatt a testi fogyatékosság miatt az ember
osztályrésze a megvetés volt. Isten büntetését sejtik a betegség mögött. Valamint azt is leírják,

22

Jubileumi kommentár: A szentírás magyarázata I. kötet Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin
János Kiadója, Budapest, 1998 169.
23
Hans-Georg Schmidt: i.m. 19.
24
Hans-Georg Schmidt: i.m. 27.
25
1Sám 16,23 „És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette
a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle.”
26
Ézs 53,2–4 „Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja,
amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől
elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása
sújtotta és kínozta.”
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hogy a leggyakoribb bűnfajta a tabu megsértése volt. Emiatt ápolásra sem szorul, mert stigma
van az ilyen emberen.27
Az Újszövetségbe lapozva, a gyógyítás történetekben konkrétan állnak előttünk a példák.
Egyértelmű, hogy a gyógyításokra mindig úgy kell tekintenünk, mint jelekre, amelyek Isten
dicsőségét hirdetik. Hiszen minden gyógyítás végén, azok, akiket Jézus meggyógyított Istent
dicsőítik. Erre rengeteg példát látunk. Például, amikor egy bénát Jézus elé visznek és Ő
meggyógyítja a betegségéből. A történteket látók pedig Istent dicsőítik a gyógyításért: „Az
pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba
estek mind, dicsőítették az Istent” (Márk. 2,12).
Az egyik legfontosabb igeszakasznak látom a János evangéliumában szereplő, vakon született
ember meggyógyításának elbeszélését. Ez Jézus válasza miatt kiemelendő. Amikor azt
kérdezik Jézustól, hogy kinek a vétke, hogy ez az ember vakon született, a szüleié vagy pedig
az övé, Jézus azt mondja: azért van ez, hogy „nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei”
(János. 11,9)
Mindezek a gyógyítás történetek, a betegségek, fogyatékosságok, sőt még a halálból
feltámasztottak történetei is Isten dicsőségének a szolgálatában állnak, mert az Ő nagysága
számunkra még érthetőbb módon kifejeződik.28
Tehát Jézus szavai és főleg tettei szemben állnak a történelmi folyamatok okozta állapotokkal,
valamint a mai társadalmi és egyházi berendezkedéssel, attitűddel is. Hiszen, akármekkora
szociális érzékenységgel is rendelkezik egy-egy egyházközség, mindig a peremen mozog a
szolgálatok, valamint prioritás szempontjából is a fogyatékkal élőkkel való kapcsolat,
integrálásuk, esetleg hitéletüknek fejlesztése. Ezzel szemben az evangéliumokban Jézus útján
és tetteiben egész földi élete folyamán központi szerepet játszott egy - egy fogyatékkal élővel
való kapcsolatfelvétel és tartás, illetve hitének elindítása. A jézusi üzenet, az evangélium talán
ezekben a történetekben csillan fel a leginkább.
De nemcsak az Ószövetségben és Jézus korából hoz a Biblia elénk fogyatékkal élő embereket,
hanem magának Pál apostolnak is volt testi fogyatékossága, amitől nem tudott
megszabadulni. Azt olvassuk a Korinthusi levelében, hogy kérte Istent, vegye el tőle ezt a
tövist a testéből. Azonban rá kellett jönnie, hogy Istennek célja van ezzel a betegséggel. De a
Filippi levélben is beszél a Krisztus „szenvedésében való részesedésről.” Ezek által
27
28

Zászkalicky Péter és Verdes Tamás: i.m., 517- 524
Hans-Georg Schmidt: i.m. 107.
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azonosulunk Krisztus szenvedésével.29 Ezt a következő kinyilatkoztatás alátámasztja: „Elég
neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. (2Kor. 12, 9). Lényeges
még a 4. fejezet gondolata is: „Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus
élete is láthatóvá legyen testünkben” (2Kor 4,10). Valamint a Római levélben írottak is
hasonló fontossággal bírnak. A szenvedő Jézussal való közösségvállalásnak az eredménye,
hogy a szenvedő a saját szenvedésének magányától megszabadul. Krisztuson keresztül a
szenvedő megvigasztalódik, sőt másokat is meg tud vigasztalni. A Krisztus szenvedésében
való részesülés hatással van mindenféle szenvedésre, amellyel ember találkozhat: testire,
szellemire, lelkire, olyannyira, hogy „semmi sem szakíthat el Isten szeretetétől” (Rm. 14,7-9)
Ahogy már többször szóba került: a szenvedés, betegség, testi és szellemi fogyatékosság a
régi zsidó teológiai felfogás szerint Isten büntetésének a megvalósulása.30
Itt exkurzusként Könczei tanár úr másik könyvéből hoznék pár gondolatot ezzel
kapcsolatosan. A veleszületett vagy szerzett fogyatékosságot okozó isteni büntetés motívuma
számos egy-és többisten-hívő kultúrában megtalálható. Ulisse Aldrovandi (350 évvel ezelőtti,
Európai szakíró) így vélekedik: „A monstrumok (azaz a súlyos fizikai fogyatékossággal,
kifejezetten torz alakkal született csecsemők) Isten intései, hogy kerüljük a bűnöket, vagy
legalább bűnbánóan megtérjünk Hozzá”.31 Aldrovandi viszont a fogyatékosságtól való
megszabadulás lehetőségét is transzcendens erőktől reméli: „A mi korunkban azonban a
mindenható Isten kegyelme elküldte nekünk egyszülött Fiát, hogy vérével megváltsa az
emberi nemet, s azóta minden gonoszszellem eltűnt.” Könyv szerzője ezzel az Aldrovandi
eszmefutatással kapcsolatban megjegyzi: „Bár valóban így lenne!”32
Könczei tanár úr kitér a régi zsidó társadalom vizsgálatára is. Megjegyzi, ami alapvetően nem
ismeretlen információ számunkra, hogy a régi zsidóság életének egyik legjelentősebb
dokumentuma a Tóra. Az öt könyv az áldozatokkal kapcsolatosan kritériumokat állít.
Nemcsak azt mondja, hogy csak a hibátlan állat áldozható fel (Lev 22,21), hanem erről sokkal
többről van szó, mégpedig a papok tekintetében: „Senki…, akin hiba van, ne közeledjék
bemutatni Isten kenyerét…vak ember, vagy sánta, vagy csonka, vagy hosszú tagú, vagy az,
akinek lába törött, vagy keze törött, vagy púpos vagy törpe.” (Lev 21,17-20)

29

Hans-Georg Schmidt: i.m. 108.
Könczei György: Fogyatékosok a társadalomban Gondolat kiadó, Budapest 1992 21.
31
Kálmán- Zsófia- Könczei György: i.m. 2003, 3
32
Kálmán- Zsófia- Könczei György: i.m. 2003, 4
30
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Itt egy komoly dilemma elé állít bennünket a könyv, amit így fogalmaz meg: „Valóban a
zsidóságtól eredeztethető a sérült emberekkel szembeni előítélet?” A válasz egyértelműen
nem. Mert a Biblia több helyen is ennek a felfogásnak az ellenkezőjét fogalmazza meg.
Ilyenek például a Zsoltárok könyvében olvasottak: „Boldog, aki gondol a szűkölködőre és a
szegényre, az Úr megmenti majd a csapás napján” (Zsolt 41,2). Fontos ezzel az Igével
kapcsolatban, hogy a transzcendens összefüggés és a parancsjelleg mellett a szöveg rejtetten
tartalmazza azt is, hogy a fogyatékossággal élő, a társadalom peremére szorult, kirekesztett
személyeknek is joguk van arra, hogy a társadalom többi tagjával azonos emberi életet
élhessenek. A segítségnyújtás pedig kötelező. 33
Viszont nagyon fontos az Újszövetség gondolatiságát is megnéznünk, mégpedig Jézus
tetteinek tükrében. Jézus nemcsak gyógyít, hanem a bűnbocsánatot is hirdeti. Hatalmánál
fogva meg tud gyógyítani mindenféle betegséget, de hatalma van a bűnbocsánatra is. (Márk.
1,23;3,33;5 1-20)34
Annak a megértését, amit Krisztus hozott el ebbe a világba, nem az emberi gondolkodás a
nyitja: ”azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse
a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy
megszégyenítse az erőseket.” (1Kor 1,27) Azt tapasztalhatjuk, hogy a világ szemében a
gyengeség nem méltó a tiszteletre és az elfogadásra. Mégis Jézus olyan emberek között
mozgott, akiknek a legnagyobb szükségük volt Isten szabadítására. Ha Pál leveleit nézzük,
akkor biblikus alapon tiltakozhatunk a gyengeséggel való szemben állás ellen. A keresztyén
közösségeknek az a feladata, hogy megvalósítsák ezt a páli üzenetet: a gyengéhez gyengévé
válni.35 Összegezve megállapíthatjuk, hogy bármilyen betegségről, fogyatékosságról, lelki
betegségről legyen szó, Isten kijelenti az Ő Igéjében, hogy: „Én vagyok az Úr a te
gyógyítód.”, tehát Isten az, aki képes testileg és lelkileg is megújítani. Jézus, mint gyógyító
Úr, meggyógyítja az ember mindenféle sérülését, és ezt Isten dicsőségére teszi.
Ezt a részét a dolgozatomnak Hans Georg Schmidt egyik legfőbb gondolatával zárnám: „A
fogyatékosok diszkriminációja mindig abból táplálkozott, hogy a „nem fogyatékosok” a
fogyatéknak jelentőséget tulajdonítottak. Ebből következett a különbségtéte. Ez az eltávolodás
a kinyilatkoztatásban megszűnt. A békítés szolgálatát Krisztus végezte el, meggyógyította a
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Kálmán- Zsófia- Könczei György: i.m. 2003, 4.
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Hans-Georg Schmidt: i.m. 109.
Hans-Georg Schmidt: i.m. 152.
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fogyatékost és visszaintegrálta a társadalomba azokat, akikkel szemben távolságot tartottak.”
36

2.5 FOGYATÉKKAL ÉLŐK TEOLÓGIAI ALAPVETÉSE
A következő részben a fogyatékosság teológiai alapvetését mutatom be. Nagy István
Diakónika c. könyvében az első gondolatok között leszögezi, hogy az egyház, ha komolyan
Krisztus követésében van, akkor ugyanúgy kell tennie, mint az egyház Urának. Mivel Jézus
lehajolt a fogyatékosokhoz, mi sem tehetünk másképpen. Ez viszont az jelenti, hogy az
egyház életében fontos területet kell elfoglaljon a sérültekkel való foglalkozás.37
A keresztyén hit leginkább történeti valóságként értelmezi magát. Ezért kell a Szentírásra úgy
tekintenünk, mint történeti dokumentumra és valamilyen szinten exegetikai módszerrel kell
hozzáállnunk azokhoz a részekhez, amelyekben a fogyatékosság kérdéskörét érinti a Biblia.
Az Ószövetségben a fogyatékosság nem diagnosztikai úton különül el, hanem külsődleges
szempontok alapján. Mégpedig, hogy az egyén mennyire képes részt venni a társadalmi
életben, és ez kiterjed az öregségre is. Így szemléli például a Prédikátor könyve is az
öregséget. A Préd. 12, 1-7 az öregember testi fogyatékosságait sorolja fel: karok a „ház
őrzői”, fogak „őrlő lányok” stb. mindezek pedig már megfogyatkoztak. De nemcsak látható
testi fogyatékosságról tud az Ószövetség, hanem az elmének a megbetegedéséről is. Az 1Sám
21,11-16-ban Dávid elmebetegséget színlel, amikor a filiszteus Ákis királyhoz kerül. Az
ajtóra firkál, valamint nyálát is csorgatja. Ezért nem bántja őt a király.
Majd később a „korai zsidóság” korában változott az attitűd. Erre a ’ászá heszed’ kifejezést
használták, ami annyit tesz, hogy irgalmat gyakorolni. Itt leginkább arról van szó, hogy
egyfajta szolidaritásalapot hoztak létre, amit a rászorultság alapján osztottak szét. A
szétosztásnál nem voltak arra tekintettel, hogy gyógyíthatatlan betegség, vagy természetes
öregedési folyamat, esetleg veleszületett fogyatékosság okozza-e a rászorultságot.
Az Újszövetség szóhasználatában központi szerepe van egy szakkifejezésnek, ami a
teológiában ma is meghatározó. Ez pedig a diakónia szó. Az ApCsel 6-ban az ősgyülekezetek
hét diakónust választanak, hogy gondoskodjanak a rászorulókról. Tehát központi jelentőségű
a rászorultak segítése. Ezt a közösség Jézus igehirdetéséből és viselkedéséből vezette le. A
Biblia az emberi élet szemléletében komplexnek bizonyul. Azt valljuk, hogy a fogyatékosság
mindannyiunkban megvan, hiszen az emberi adottságok és képességek nem minden emberben
36
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Hans-Georg Schmidt: i.m. 174.
Nagy István: Diakónika, Nagykőrös, 2011, 180
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ugyanolyan jók. Van, aki valamiben jobb, valaki rosszabb. Az emberi élet egyáltalán nem egy
individuális megvalósulás, hanem úgy kell tekintenünk rá, mint amire kollektivitás jellemző.
Értéke nem mérhető fel önmagában, mindig abban az összefüggésben kell szemlélni, amiben
van. A Jézus Krisztussal való közösség adja meg a kollektív életértelmezés legnagyobb fokát.
Dogmatikai szempontból mind a Biblia, mind az ókori dogmák alapján megállapíthatjuk,
hogy a fogyatékosság kérdését soha senki nem tekintette az üdvösség szempontjából
meghatározónak, a fogyatékosság nem jelenti valakinek a kizárását az üdvösségből.
A keresztyén iratokban fontos szerepet tölt be a teológiai antropológia. Itt elsősorban a coram
Deo (Isten előtti) antropológiára gondolunk. Az ember az, akit Isten megszólít, mert esendő és
megváltásra szorul. Ebből a szemléletmódból teljesen hiányzik, hogy bármely fogyatékosság
bármi hátrányt jelentsen. Itt Pál apostolt idézhetjük példának, akinek „tövis adatott a testébe”.
Kérdés, hogy vajon ez milyen betegségre is utalhat. Lehet, hogy epilepszia vagy rövidlátás a
probléma. De teljesen mindegy a diagnózis, hiszen Istennek ez a válasza: „Elég neked az én
kegyelmem”. (2. Kor. 12:9) Az Isten előtt álló ember győz a biológia fölött.
Az istenképűség elvesztésének valamilyen más oka van, nem a fogyatékosság. A Biblia a
bűnesettel magyarázza az ember istenképűségének az elvesztését. Isten képét nem a
fogyatékosság, nem a testi állapot, hanem a bűn homályosítja el.
Ahogy mi viszonyulunk a sérült emberekhez, különbözik Jézus hozzáállásától. „Mi nem adjuk
életünket a hátrányt szenvedő fogyatékos emberért, neki nyújtott szolgálatunk nem
üdvösségszerző,

hanem

kifejezetten

praktikus:

a

társadalomban

elszenvedett

esélyegyenlőségen kívánunk valamennyit enyhíteni.”38
Fontos szem előtt tartanunk azt, hogy 1975-ban Nairobiban az EVT kinyilvánította, hogy „az
egyház egysége a fogyatékosokat is magába foglalja”, a Bad-Saarowban pedig az
Ökumenikus Tanács pedig így fogalmazott: „ahol a fogyatékosok hiányoznak a
gyülekezetből, ott a gyülekezet fogyatékos”.39
Az egyháznak figyelmeztetnie kell a szekuláris hatalmat. A legáltalánosabb hozzáállás sajnos
még ma is a megvetés, a peremre szorítás. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az egészségesek úgy
gondolják, hogy a fogyatékos nem teljes értékű emberek. Ha igazán megfigyeljük a Biblia
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Budapest, 2016, 505- 510
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korát és a mai világunkat, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy gyakorlatilag hasonló cselekedtek
már Jézus korában is voltak, hiszen a betegek egy részét kiközösítették, karanténba zárták. A
mai világ álláspontjához hozzátartozik, hogy ideológiát is gyártunk, mely szerint teljesen
felesleges velük törődni, mert úgysem lehet segíteni rajtuk. Ha őszinték vagyunk magunkkal
szemben, az egészségesek szégyellik a fogyatékosokat. Ennek következtében intézetekben
helyezik el. Sajnos az is igaz, ha teszünk is értük valamit, az gyakran az alamizsna osztás
szintje. Erre nézve bibliai történeteket is találunk. Az ilyen jellegű megnyilvánulásokban
viszont csak tehetetlenségük fejeződik ki, valamint hozzáállásunk.40
Jézus gyógyításaival kapcsolatosan az egyik legfontosabb, amit ki kell emelnünk: Jézus
attitűdje. Jézus nem feltétlen betegségnek kezeli a fogyatékot, hanem inkább a beteg ember
szempontját nézi. „A betegség és a beteg nem azonos dolog. Jézus gyógyításainak lényege,
hogy létrehozza a kapcsolatot a különböző betegségekben szenvedő ember és a gyógyító Isten
között.” Jézus sokféleképpen gyógyított. A legjellemzőbb, hogy az Isten Fia szava által
gyógyít. Gyógyítását mindig megelőzi a tanítása, és a gyógyítás mindig ezt támasztotta alá.
De azt is meg kell látnunk, hogy partnerként kezeli a betegeket. Nem csak meglátja őket,
hanem le is hajol hozzájuk és az ő szintjükkel azonosul. Jézus gyógyításaiban a központi elem
a hit, az a hit, ami gyógyít. Több gyógyításnál is ismétlődik: „eredj el, hited megtartott”. Jézus
nem csak a beteg egy-egy testrészét gyógyítja, hanem az egész embert.41
2.6 FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK INTEGRÁLÁSA A REFORMÁTUS EGYHÁZBA
Témakutatásom során egy rendkívül hasznos dolgozatra, írásra bukkantam, ami az
Evangélikus Hittudományi Egyetemen Adámi Johanna a Fogyatékossággal élő személyek és
családjaik lelkigondozása című diplomamunkájának egyik részében az akadálymentesítést és
a különböző fogyatékossággal élő személyekkel való foglalkozást is érintette. Igaz ez nem
szorosan kapcsolódik a hitoktatás aspektusához, mégis lelkipásztornak készülő fiatalként
fontosnak tartom bemutatni. Ez a dolgozat azért érdemleges, mert habár Magyarországon még
nem készült tanulmány ezzel kapcsolatosan, de Európa nyugati részén már elkezdtek a
fogyatékossággal élők gyülekezeti integrációjával kapcsolatosan a gondolkozást.
A fogyatékos személyeket leginkább a gyülekezeti diakónia területéhez sorolják. Ám a velük
való foglalkozás leginkább beletörődést tükröz, mivel sokan nem gyógyítható betegeknek
tartják őket, hanem szinte megoldhatatlan problémának.

40
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Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket tesz fel a szerző: „Mit tud tenni a gyülekezet a maga
területén a testileg, szellemileg sérültek gondozásában? Le tudja-e emelni az ilyenek
családtagjairól a terhet?” Megkülönbözteti a ’diakónia-szerkezetű’ gyülekezetet, amire
jellemző, hogy megtalálja a módját, hogy szolgáljon ezen a területen is. Viszont egy
akadályra is felhívja a figyelmet: a gyülekezetben végzendő diakóniai szolgálat elterjedésének
és bővülésének egyik nehézsége, hogy alig van a lelkésznek olyan munkatársa, aki ezen a
területen szolgálatot végez. A ’nincs emberem’ felkiáltás jelzi, hogy gyakran csak szép
kifejezés ez: ’diakóniailag strukturált’ gyülekezet.42
Továbbiakban kitér még a gyülekezetbe való integráció előkészítésére, azaz az
attitűdformálásra. Itt azt jegyzi meg, hogy mindenekelőtt, fontos, hogy egy-egy gyülekezet
miután eldönti, hogy integrál fogyatékkal élőket, ezt lépcsőzetesen kell tennie.
A Joni Eareckson által kidolgozott lépcsőfokokat hozza a szerző ebben a tanulmányban,
ezeket így összeszedve nagyon hasznosnak találom, ezért közlöm is szakdolgozatomban:
Lépcsőfokok fogyatékkal élők gyülekezeti integrálására:
1. „A szükség felmérése – iskolában, otthonokban helyi szociális ellátókban – milyen
típusú fogyatékosság van jelen a közösségben?
2. Imádkozás (minden szolgálat ezzel kezdődik)
3. A szükség ismertetése a gyülekezettel
4. A vezetők megbízása (projektekhez, bizottságokhoz)
5. A tanítók kijelölése (integrált csoportokhoz)
6. A költségek biztosítása (eszközök, tananyagok, akadálymentesítés)
7. A felelősségek elosztása szülők és egyház között
8. Feladatok megállapítása; ötletek keresése; prioritások felállítása
9. A szolgálat céljainak meghatározása (vízió)
10. Az értékelés alapelveinek meghatározása
11. Tanítók képzése a feladatra
12. Hirdetések, reklám
13. Fogyatékosokkal foglalkozó szervezetekkel való kapcsolatfelvétel
42
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14. Potenciális résztvevőkkel való kapcsolatba lépés
15. Termek, szállítás, tananyag megtervezése és elkészítése
16. Gyülekezeti viszonyulás és oktatás kialakítása
17. A fogyatékossággal élő személyek megismerése, adataik, szükségleteik, stb.
rögzítése, vészhelyzetekre való felkészülés (ld. Adatlap)
18. A programok elkezdése
19. Kiértékelés
20. Változtatások a tapasztalatok alapján”43
Fontos tehát a gyülekezeti tagok felkészítése, másrészt ugyanilyen fontos a munkatársak
felkészítése is. Lényeges az a megállapítás, mely szerint attól, hogy egy gyülekezet
akadálymentesített még nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy befogadó gyülekezetté
váljon. Így a fogyatékossággal élők integrálásának előkészítése a gyülekezeti tagok
attitűdjének formálásával kezdődik.
Továbbá nélkülözhetetlen - ugyancsak az első lépések között - a fogyatékossággal élők
meghívása, ami annyit tesz, hogy szeretettel invitáljuk őket és az otthonosság érzését keltjük
bennünk. Lényeges, hogy kreatívan oldjuk meg az esetlegesen felmerülő problémákat. Adámi
Johanna megjegyzi diplomamunkájában, hogy az egyház missziójának három fő területe van:
az istentisztelet, a közösség és a külső emberek felé való szolgálat. Ezeket mindenkinek
elérhetővé kell tenni, így a fogyatékkal élők számára is.
Ha egy fogyatékkal élő bekerül a gyülekezetbe, figyelnünk kell arra, hogy alakuljon ki
bennük egy biztonságérzet, valamint, hogy legyen sikerélményük, amikor részt vesznek
bármely csoportban. A fogyatékos személyeknél - természetesen egyéni igényeit figyelembe
véve - lényeges a megfelelő eszközök, kellékek beszerzése és szakszerű alkalmazása. A
szerző külön fogyatékossági régióknak megfelelően ad tanácsokat az akadálymentesítés
kapcsán. Ezeket a gyakorlatias tanácsokat hasznosnak találom mind az istentisztelet
felépítésénél, mind a hittanórák strukturálásánál is.
Értelmi akadályozottaknál nagyon fontos az alkalmak felépítése, ami támpontot ad nekik az
eligazodásban. Fontos a következetesség, a megszokott sorrend. A tanítás nyelvezetének
43
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mindenképpen érthetőnek és egyszerűnek kell lennie. A hittanórákon legyenek mozgások,
manipulatív feladatok, képek, zenék. Ezt úgy hívjuk a gyógypedagógiai szaknyelvben, hogy
legyen egy biblia/hittanóra multiszenzorális, tehát minél több érzékszervi csatornán jusson el
a gyermekhez akár ugyanaz az információ. Ennek a változatosságnak nem utolsó szempontból
fejlesztő hatása is van! Nélkülözhetetlen a sikerélmény biztosítása, a gyengédség, az érintés,
imádság. Lehetőség szerint szolgálati területekre is vonjuk be őket. Ilyen lehet pl. a
kertrendezés, alkalmak előtti - utáni teremrendezés, mosogatás, énekkar stb.
Számomra külön élmény volt, hogy a megfelelő –lelkipásztori, hitoktatói- attitűdöt is leírja a
szerző specifikus területekhez párosítva:
Hallássérültek: alapvető fontosságú, hogy úgy viszonyuljunk hozzájuk, mint egy normális
emberhez, pl. nagyon fontos, hogy nem szabad kiabálnunk, ne a jeltolmácstól, hanem tőle
kérdezzünk vissza. Hittan oktatásban, maximum 3-4 fős csoportokban lehet tanítani őket.
Náluk is inkább a vizuális érzékszervekre hassunk. Például: képek, pantomin, vizuális
szemléltetés. Szolgálati lehetőség: pantominban színjátszás, igéslap - készítés, anyakönyvek
vezetése.
Látássérültek: szólítsuk nevükön, ha beszélgetni akarunk velük. Alapvető fontosságú náluk,
hogy tájékoztassuk a helyzetünkről (érkezés, távozás). Óvatosan megérinthetjük őket a
kommunikáció kezdeményezésekor. A berendezés állandó legyen a teremben. Szolgálati
lehetőségek: hangos imádkozás, zenélés, lelkigondozás, éneklés, kántorizálás, szavalás.
Mozgássérültek: Lényeges, hogy a kerekesszéket használó személy mellé üljünk beszélgetés
közben. Ne keveredjünk olyan hibába, hogy túlsegítés lépjen föl. Figyelnünk kell a fizikai
szükségletek kielégítésére, az akadálymentes környezet kialakítására. Szolgálati lehetőségek:
liturgiában felolvasás, számítógép-kezelés, kézművesség, irodai munka, énekkar.
Ugyanakkor lényeges a személyi segítők gondozása, itt elsősorban a családra és a
hozzátartozókra gondolunk. A hozzátartozókra is hatalmas lelki és testi teher nehezedik, így
fontos velük is foglalkozni.44

2.7 AZ EGYHÁZ HITVALLÁSA A FOGYATÉKKAL ÉLŐK MEGÍTÉLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Azt gondolom, hogy fantasztikus dolog, hogy református egyházunknak van hitvallása a
fogyatékos emberekhez való hozzáállással kapcsolatosan. Ez a Confessio Vitium. Ennek
Adámi Johanna a Fogyatékossággal élő személyek és családjaik lelkigondozása,
diplomamunka, Evangélikus Hittudományi Egyetem, 2009
http://archiv.evangelikus.hu/interju/egy-lepcso-is-lepcso-2013-avagy-az-evangelikusok-es-azakadalymentesites/files/szakdolgozat-kiemeles.doc.
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témája, hogy a Magyar Református Egyház, hogyan is képzeli el a fogyatékos ember
befogadását. A hitvallás mondatait fogom idézni, fel-felvillantva egy-egy exkurzust, amit
magában a Confessio Vitiumban is olvashatunk.
Kezdő mondata arról beszél, hogy Isten minden embert a saját képmására teremtett. (1Móz
1,2; 1Móz 1,31). Az embereknek vannak közös vonásaik egymással, mégis a többi
teremtménytől meg is különbözteti őket az, hogy Istennel van kapcsolatuk. Alaptézisként
szerepel, hogy az ember élete ajándék, amit Istentől kap. Ezzel kapcsolatosan Anna- Kathrina
Szagun A fogyatékkal élő emberek c. könyvében nagyon jó összefoglalja a lényeget.
Véleménye szerint az emberségről tesz az bizonyságot, ha az egyházban a korlátokat és
gyengeségeket nem eltitkolják, letagadják, hanem elfogadják azokat. Ha egy nem fogyatékkal
élő ember is így tekint magára és egyházára, akkor könnyen kialakulhat ez az attitűd a
fogyatékkal élőkkel kapcsolatban is. Így nem lesz jellemző az emberi valamint közösségi
kapcsolatokra a félelem és védekezés. Ez pedig a fogyatékos embert is felszabadítja az alól,
hogy kompenzáljon.
Egy fontos megállapítása: „A fentebb megnevezett antropológiai alapállandók bibliaikeresztyéni szempontból lehetővé teszik a fogyatékos és még-nem-fogyatékos emberek
egymást kiegészítő partneri-szolidáris együttélését – mint a közös életfolytatás lényegében
feladott, mindazonáltal felszabadító hatású formáját. Ebben a formában minden érintett
számára gyümölcsözővé válhat a fogyatékosság szociális dimenziója.”45
Következő mondata a hitvallásunknak arról szól, hogy mindannyian kegyelemre, mégpedig
Isten általi kegyelemre szorulunk. Ez számunkra pedig Jézus Krisztus. Ő minden embert akár fogyatékkal él, akár nem - szeret és terve van vele, ami nem más, mint: „hogy az Ő szent
neve dicsőségére éljünk, és egyszülött Fiát kiábrázoljuk életünkkel”.
Isten a legnagyobb fokban abban mutatta meg a szeretetét, hogy Fia meghalt értünk a
kereszten, mindezt pedig minden emberért – akár fogyatékos személy, akár nem –tette. Jézus
felvállalta a teljes emberi létet, nem csak az egészségeseket, hanem a fogyatékos személyeket
is.46
Isten országának a jele a fogyatékkal élő, beteg emberek elfogadása. Ennek kell tükröződnie a
gyülekezetekben is. Az ószövetségi eszkatalógia is használja a fogyatékos ember képét,
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amikor a fogyatékosságok megszűnését az eljövendő üdvkorszak eseményei közé sorolja
(Ézs.29). Az Újszövetségben, Jézussal ez még nagyobb dimenzióban történt (bűnt bocsájtott
meg, betegeket gyógyított.). A keresztyén ember akkor teljesíti jól szolgálatát, ha ez az
eszkatalógiai valóság - még ha töredékesen is- már most megtapasztalhatóvá válik.
Főbb pontja még a hitvallásunknak, hogy a fogyatékkal élő ember, valamint az nem
fogyatékos ember együtt alkotja Krisztus testét. A szolidaritás lehetőségének alapja az
egyedül hit által, kegyelemből való megigazítás. A megigazítás az Isten bátorító ígérete, míg a
megszentelődés Isten erőteljes igénye. „A kegyelembe fogadott ember befogadó emberré
válik.”47
A mi feladatunk, hogy mindenkit tanítvánnyá tegyünk. „Nincs külön útja a keskeny úton a
fogyatékos embereknek és a nem-fogyatékos embereknek. Egy szívet és egy utat adott nekünk
a mi mennyei Atyánk. (Jer. 32,39).” Az egyház egysége a fogyatékos embereket is magába
foglalja. Fontos aspektus, hogy az egészséges gyülekezet számon tartja a fogyatékkal élő vagy
a képességeikben akadályoztatott felebarátot.
A hitvallás szól még arról is, hogy a gyülekezet csak akkor lehet teljes, ha megmutatja a teljes
befogadó szeretetét. Ez pedig azt jelenti, hogy minden eszközzel azon kell lennie, hogy az
akadályokat elhárítsa. Ennek az elhárításnak pedig a legfőbb célja, hogy az Ige célba érjen.
A hitvallás összefoglalásaként szolgál a következő gondolat: „Csak az agapé, a jézusi szeretet
az, ami fölemeli, gyógyítja, kedvet ad a további életéhez, sőt mássága ellenére produktív,
örömteli életre serkenti”48
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3.

A HITTANOKTATÁS

3.1 A HITOKTATÁS JELLEGE
3.1.1 A hittanoktatás megalapozása, igei alapvetése
A keresztyén pedagógia alapdimenzióiban az szerepel, hogy a gyermek Isten ajándéka. Így a
szülők és tanárok, nevelők Isten munkatársai, amennyiben Isten útmutatásai szerint járnak el.
A keresztyén pedagógiai tevékenységre ugyancsak jellemző, - ami minden pedagógia
hatásban megtalálható - hogy két oldalú. Egyik pólusán a nevelő, másik pólusán pedig a
tanuló található. Viszont ez nem egy zárt rendszer, nem csak egy-egy tanórára, vagy
hittanórára szól, mert a nevelő mindig az egész személyiségével hat a növendék egész
személyiségére. A nevelési feladatok között szerepel az élet tiszteletére, a természet
szeretetére, az igazság feltétlen tiszteletére, az erkölcsös cselekvés feltétlen igenlésére és
igényére, a tevékeny és alkotó életre nevelés. A fő cél az egész oktatási folyamatban, hogy
olyan ismereteket, tapasztalatokat és élményeket biztosítsunk a diákok számára, amelyek
segítségével egy életerős, építő élni akarás, életvidámság, optimizmus jellemzi majd őket, ami
által képesek lesznek a helyes önismeretre. Reménység szerint az oktatás, nevelés által majd
később az életük folyamán eljutnak a kegyelem élményéig, a személyes istenképig.49
Ahogy a Szentírást forgatjuk alapvetően az tárul elénk, hogy a nevelés feladatát Isten a
szülőkre bízza. A társadalmi és történelmi fejlődés következtében azonban a család ezt a
feladatot az iskolának delegálja. Viszont fontos azt látnunk, hogy az iskola nem egy állami
vagy egyházi monopólium, hanem mandátumok tulajdonosa. A szemléletünkben annak kell
középpontban lennie, hogy a gyermek Istené, akit a család sáfárságra kapott.
Mind az Ige, mind a neveléslélektan tükrében fontos azt megállapítanunk, hogy a gyermek
egészséges fejlődése szempontjából - mind a lelki, mind testi fejlődést figyelembe véve biztosítani kell neki egy megfelelő közeget, ami nem más, mint a teljes család: az apa, az
anya, és a testvérek. A család bibliai ősképe egyben a gyermek istenképét is formálja. A
Szentírás elénk tár egy olyan családmodellt, amiben az Isten maga az ősképe és névadója az
emberi atyaságunknak. Így az iskolában is egyensúlyban kell lenni a paternalista és
maternalista elemeknek (1Thessz 2, 7, 11). A nevelő fegyelmező szeretetnek ott kell lennie a
megértő szeretet mellett. A Szentírás nagy kiegyensúlyozott kérdésével állítható ez
párhuzamba: az evangélium és törvény kapcsolatával. Mindkettőnek van helye és szerepe.
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A szülő - gyermek viszonyt az Ószövetségben az ötödik parancsolat határozza meg: „Tiszteld
atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a Te Istened ad neked”
Ez nem üres tekintélyelvűséget, hanem inkább tiszteltet jelent, ami nélkül sem a tanítás sem a
nevelés nem képzelhető el.
A keresztyén nevelés másik nagy pillére az Újszövetségben, a missziói parancsban található.
(Mt. 28, 18-20) Fontos az ebben szereplő elemek felbonthatatlan egysége. Nincs külön
keresztelési, missziói vagy katechetikai parancs, hanem ezeknek együtt kell érvényesülnie. Az
egyházi iskolák sajátossága éppen abban van, hogy nem a katechézist integrálják a
curriculumba, hanem fordítva.
A keresztyén nevelés régen és ma is három pilléren nyugszik: a keresztyén család, a
keresztyén gyülekezet és a keresztyén iskola. Fontos a határtartás, hiszen ez a három közösség
nem veszi át a másiknak a funkcióit, nem nyúl bele a másik hatáskörébe. A szemléletünkben
pedig fontos tisztáznunk, hogy a harmadik nem elképzelhető az első kettő nélkül, vagy valami
nagyon torz dolog alakul ki. 50
3.1.2 A hittanoktatás célja
A mai oktatási rendszerünkben leginkább az ún. curriculum-elv jellemző. Erre az jellemző,
hogy az oktatást és a tanulás folyamatát egy nagy egységben vizsgálja. Kalevi Tamminen
alapján én magam is a tanítás tervezésénél hat szempontot fogok most közölni
dolgozatomban. Az első a tanítás szempontjai, ami a tanuló feltételeinek a tisztázását jelenti.
A második a tanítás általános és részfeladatainak megállapítása. A harmadik a célok
aktualizálása. A negyedik a tanítás tartalmának, anyagának és munkamódszerének
kiválasztása. Az ötödik a tantárgyközi integrálás. A hatodik az értékelés.51
Kalevi a célokról is beszél könyvében. Ezekről elsősorban azt fontos tudnunk, hogy a
hátterében mindig az értékek húzódnak meg. A hitoktatásban ez a keresztyén emberfogalom.
A keresztyén emberfogalom legalapvetőbb dimenziója az embernek Istenhez való viszonya.
Ennek az analógiájára állítható fel az ember viszonya a többi emberhez és az egész világhoz.
A célok fontosságában a legtöbben egyetértenek, de kifejezési formáiban vannak eltérések. A
keresztyén tanítás általános célkitűzései alapján rá kell mutatni a következő területekre:
„gyülekezet lényege és feladata”, „a kegyelmi eszközök jelentősége és használata”,
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„gyülekezet közössége”, „az egyház hitvallásának ismerete”, „a keresztyén emberfogalom és
személyes hitélet”, „a keresztyén életfelfogás”.
Kalevi szerint a legfőbb cél, hogy a tanuló sokoldalú hitbeli és világnézeti műveltséget
kapjon. Ezen belül a legfontosabb, hogy megismerje saját vallását és kulturális hagyományait.
Másodszor, hogy más vallásokkal és világnézeti gondolkodási sémákkal is tisztában legyen,
valamint, hogy a hitoktatás fejlessze etikailag felelős életlátását. 52
Nagy különbség van a megfogalmazott célok és a megvalósult célok között. Vannak a tanár
által kitűzött célok, valamint a tanuló is célokkal és törekvésekkel érkezik az órára. Hogyha ez
a kettő találkozik, akkor az mindenkit motivál. 53
3.1.3 A hittanoktatás helyzete napjainkban
Nehéz általános érvényű megállapításokat találnunk a Magyarországi hittanoktatással
kapcsolatban. Szinte gyülekezetről gyülekezetre változnak a különböző képek és megoldások.
Az is magyarázatként szolgálhat, hogy a múltbéli stabil helyzet 1949-ben egyik napról a
másikra összeomlott. A hittanoktatás ezután leginkább fakultatív módon valósult meg, csak a
legkitartóbb családok gyermekei részesültek a hitoktatásban. Sokszor a tanítókat eltiltották a
hittanoktatástól, így a lelkészeknek kellett betölteni ezt a pozíciót. Nyilván a lelkészek
tapasztalata a pedagógia területén csekély volt. Itt leginkább a túlélésért való küzdelem volt a
cél. Ez határozta meg az elmúlt időszakot és innen indulunk ma. Egyenlőre nem sikerült
egységes rendszert kiépíteni, bár tudjuk, hogy a hitoktatás nagyon veszélyes munkaterület
akkor, ha nincs kialakult és elfogadott stratégia, amely hosszú távú programmal rendelkezik
és irányt mutat.
Kétféle irányultság létezik ma a hitoktatás terén. Az egyikre jellemző egy evangélizációs
hozzáállás. Ez a szemlélet magát a hittanórát úgy szemléli, mint egy evangélizációs helyzetet.
A másik pedig, amikor a hittanórát csupán ismeretközlés lehetőségének éli meg a hitoktató.
Ez láthatólag két véglet, ebben érdemes megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Jelenleg
Magyarországon felekezeti hitoktatásról beszélhetünk, ennek köszönhetően sok minden
kimarad a hitoktatásból, mivel csak a saját felekezete által elfogadott küldetés tartalmával
foglalkozik a hitoktató. Nagyon ritka a más felekezetekkel való érintkezés.
„A hitoktatás alapvető célja a gyakorlati megvalósulásnak ebben a rendszerében nem lehet
más, mint az, hogy egy felekezeti teológiai alapállásának tiszteletben tartása mellett
52
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megismertesse a keresztyén tanítás alapjait és tárgyilagosan ismertesse a vallások tartalmát és
szerepét az adott életkornak megfelelő módon (…) ennek alapján természetesnek tekinthető,
hogy a Biblia, az egyház tanítása és életgyakorlata (…) az alapvető tananyag.” 54

3.2 A GYERMEK HITÉNEK KIALAKULÁSA
3.2.1 A gyermek lelki fejlődése
A nagy kérdés a lelki fejlődéssel kapcsolatban, hogy mi játszik nagyobb szerepet, az
öröklődés vagy a környezeti hatás. Ezzel a kérdéssel évszázadokra visszanyúló pszichológiai
irányzatok és kutatások foglalkoztak, nagy eredményekkel, most én mégis Pálhegyi Ferenc
könyve alapján, a Biblia fényében keresem a választ erre a kérdésre.
Először az Efézusi levélből hoznék egy Igeverset: „Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket,
hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” (Ef. 6,4)
Ebből az Igeversből legelőször az tűnhet fel nekünk, hogy a nevelés feladata elsősorban nem a
közoktatást terheli, hanem a szülőket, első renden az édesapákat. Az ingerlés elleni
figyelmeztetés nem csak úgy olvasandó, hogy az apák bosszantják a gyerekeket, hanem úgy
is, ha egy édesapa nincs jelen a gyermeke életében, a gyermek hamar „apa-hiányban”
szenvedhet. Ezzel kapcsolatosan megjegyezhetjük, hogy sok szakirodalom szól az anyák
szerepéről, mint akik a gyermekek életében az elsődleges kötödést adják meg, pedig
ugyanolyan fontos az apa jelenléte és az apához való kötődés kialakulása is. Mindezek
fényében megállapíthatjuk, hogy a gyermeknek elsősorban kapcsolatra van szüksége,
mégpedig a környezetével, aminek elsődleges forrása a szülői kapcsolat.
Az igeversben tovább haladva ezt olvassuk: „Neveljétek őket fegyelmezéssel és bíztatással.”
(korrektebb fordítás). A Herbart féle poroszos pedagógia alapján csupán fegyelmezéssel kell
nevelni, a humanista szerint pedig az a legtökéletesebb, ha biztatással. Ez a két véglet, két
szélsőség, valaki ezt vallja, valaki azt. Jézus pedig azt mondja, hogy mindkettőre szükség van
a megfelelő lelki fejlődéshez. A fejlődés nem csupán mennyiségi, hanem minőségi változás is.
Ha a lelki fejlődést akarjuk megragadni, akkor azt kell megnéznünk Pálhegyi Ferenc szerint,
hogy honnan hova tart.
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(Pálhegyi Ferenc, Útjelző táblák, 67.o.)
Az első dolog, amit megfigyelhetünk ezen a segítő ábrán, hogy a tagolatlanságból halad a
struktúra felé. Ez két kölcsönös, mégis egymással látszólag ellentétes folyamatban valósul
meg: az integrációban és a differenciálódásban. Ez, ami megjelenik a pszichés jelenségeknél
is. Először szenzomotoros ingereket észlel és dolgoz fel élmény-vázlatokká.
A továbbiakban a lelki fejlődés szemszögéből fontos a függőség felől az autónómia felé
haladni. Ezt a saját életutunkban is megfigyelhetjük. Először, amíg még nem tudtunk járni ott
maradtunk, ahova a szüleink letettek, majd később, ahogy elérjük a függetlenedés legnagyobb
fokát elköltözünk, helyet változtatunk, autonóm személyek leszünk.
Meghatározó szempont még a lelki fejlődésben az egocentrizmusból a szociocentrizmus felé
való haladás. Először a gyermek csak saját maga szemszögéből képes szemlélni és felfogni a
világot. Ha a szociocentrizmus fokát sikerül elérnünk, akkor képesek vagyunk nézőpontot
váltani. Piaget ezzel kapcsolatban rájött, hogy az értelmi fejlődés lényege a társakkal való
interakció.
Az utolsó pontban a szocializáció és a perszonalizáció folyamata van előttünk. Ezek egymást
kiegészítő folyamatok, mint az integráció és differenciáció. Azért, hogy át tudjuk venni a
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másik szemszögét egészségesen, szükségünk van arra, hogy önmagunkká válhassunk. Ez
különbözteti meg a gyermeki személyiséget az érett személyiségtől. 55
3.2.2 Vallásos érzelmek kialakulása
Legelőször azt fontos tisztáznunk ebben az alfejezetben, hogy a gyermek személyisége és
pszichikai fejlődési szintje meghatározza a vallásosságát is. A kutatások a következő
eredményeket hozták. Az iskolás kor első éveiben az Isten és Jézus iránti hit, a Bibliába vetett
bizalom még szilárd. A második évtizedbe érve felerősödik a kritikus szemlélet és ez a
gondolkodás absztrakttá válásának időszaka is. Csökken az imádság. De a valóban kritikus
időszak az a 13-15 életévre tehető, amikor is elkezdődik a kamaszkor. Ebben a korban jelenik
meg a vallástól való eltávolodás, másrészről viszont a valláshoz fűződő személyesebb
kapcsolat. Észrevehető a kritika fokozódása. Erre a korra egyébként Erikson modellje alapján
jellemző, hogy az identitás kialakul és megszilárdul. Itt kell az ifjúnak ideológiát és vallást is
választania saját magának. Fontos szem előtt tartanunk ezeket a jellemzőket és az egész
személyiséget kell figyelembe vennünk a hitoktatás folyamán.
Feltehetjük azt a kérdést ebben a témakörben, hogy hogyan alakul és változik a vallásos
gondolkodás egy gyermek életében? Ezen a területen több kutatás is folyt, mégis az egyik
legelfogadottabb kutató, Goldman, a Piaget-i fejlődési fázisokhoz párosítja saját felfedezéseit.
Így most ezt a felosztást hozom dolgozatomban. Az első szakasz az előoperacionális, intuítiv
vallásos gondolkodás fázisa. Ez leginkább a 7-8 évesekre jellemző. Erre a korszakra
leginkább az énközpontúság jellemző. Ebben az életkorban lényegtelen dolgokra irányítják a
figyelmüket a gyermekek, ezért legtöbbször következetlenek. Leginkább egy dologra tudnak
fókuszálni, ezért azt vehetjük észre, hogy leegyszerűsítik az eredményeket. Jellemző még a
logikátlanság a gondolkodásmódjukra.
A második szakasz a gyermek gondolkodásának fejlődésében 7/8-13/14 éves korban áll be.
Erre a szakaszra már a gyermek képes az operacionális, következetes gondolkodásra. Viszont
ez a következetesség leginkább érzékszerveihez kapcsolódik, tehát megtapasztalás az alapja.
Ebben az időszakban a gyermek már képes az összefüggések meglátására, de képtelen
általánosítani. Itt még mindig meghatározó az énközpontúság, a problémák megoldásánál is
ez mozgatja, csak saját tapasztalatai révén, verbálisan képes megoldani ezeket.
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A harmadik fázis az absztrakt, igazi vallásos gondolkodás. Ez a 13-14 éves kor intellektus
fázisa. Itt jellemző a logikus gondolkodás, így ilyenkor már értik és használják is az elvont
fogalmakat. Ebben a szakaszban bizonyos teóriákból indulnak ki és innen visszafelé haladnak
a valóságos dolgok irányába. Külön érzékük van már az össze nem illő dolgok
felismeréséhez.
Goldman az egyes korszakok közé átmeneti szakaszokat iktat. Ezekre az átmeneti
szakaszokra jellemzőek még az előző szakaszból átvett elemek, de a következő fázisból is
megjelenik egy- két vonás. Ugyanakkor ezeknél az átmeneti szakasznál fokozatosság
figyelhető meg, nagy eltérés egyedül az absztraháló korszak előtt van. Goldman még
leszögezi kutatásaiban, hogy a vallásos gondolkodás fejlődése valamivel lassúbb, mint az
általános gondolkodásé.
Goldman megállapítja, hogy a tízes éveiben, a gyermekben „két világ mentalitása” alakul ki.
Az egyikre, a vallásosban jellemző, hogy minden lehetséges, Isten mindenbe beavatkozik. A
másikról, a tudományosról pedig az mondható el, hogy a gondolkodás az ok és okozat
törvényére támaszkodik. Ebben viszont Istennek nincs helye, az egész természetfeletti világ
irreleváns. Így arra a megállapításra következtethetünk, hogy a vallásos és az egyéb
gondolkodás elhatárolódik egymástól. A vallásos gondolkodás legfőbb dimenziói az élet és a
valóságérték. Viszont az értékek és értékelések minden gondolkodásban benne rejlenek. Így
hát az egyik legfontosabb feladata a hitoktatásnak, hogy elősegítse azt, hogy a tanuló képes
legyen integrálni a vallásos gondolkodását az általános gondolkodásba: például a Biblia és a
természettudomány magyarázata a világ keletkezéséről. Egyébként, ahogy az osztályfokok
nőnek, úgy kevésbé tartják elfogadhatónak a Biblia értelmezését a világ teremtéséről.
Továbbá érdekes az a kérdés is, hogy hogyan alakul, hogyan változik az istenfogalom a
gyermekek gondolkodásában. Itt is Goldman kutatásait hívhatjuk segítségül. Ő alapvetésként
megállapítja, hogy a korai gyermekkora leginkább az antropomorf istenkép a jellemző. Az
intuitív fázisban Istent leginkább egy hosszú szakállú, barátságos arcú férfinak képzelik el a
gyerekek, aki távol van, fenn az égben. A gyermeknek nehéz különbséget tenni Isten és Jézus
között. A vallásos gondolkodás konkrét fázisában Istenhez már kapcsolódnak emberi és
emberfeletti vonások. Például Isten emberi hangon beszél. Az absztrakt szinten pedig igaz
emberi kifejezésekkel szólnak Istenről, de ezeket jelképesen teszik. Új dimenzióként jelenik
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meg, hogy Istenről, mint jóságról, a szeretetről beszélnek. De mindvégig megmaradnak az
antropomorf istenkép nyomai. 56
3.2.3 Katechézis módja és tartalma a különböző életkori sajátosságoknak
megfelelően
Ebben a fejezetben csupán az iskolába lépés korától (5-6 év) a közoktatás végéig (18-21 éves
korig) fogom bemutatni a katechézis módját és tartalmát.
Azt fontos látnunk, hogy az iskolába lépés korában Erikson modellje szerint az alkotói
készség, a szorgalom és a kreativitás a jellemző. Már érdekli a gyermeket a különböző
információk megszerzése. Ennek a kornak a fő tevékenysége a tanulás.57
Ebben az életkorban már képesek arra, hogy bibliai alapismeretetekre tegyenek szert. Még
ellentmondó ismereteket is elfogadnak és még fontos számukra a különböző egyházi
közösségekhez tartozás. Szeretik a teszteket és a fejtörő játékokat. A katechéta feladata, hogy
olyan ismeretekre tanítson, amit a gyermek nem biztos, hogy megtalál a hétköznapokban.
Fontos ebben a korban látnunk, hogy az időérzékük még nem kifejlett. A saját életkorukat is
hosszúnak tartják, de az, hogy valami 50 vagy 500 évvel ezelőtt történt csak annyit jelent a
fejükben, hogy „nagyon régen volt”. A gyermek hite ebben a korban a mitikus- betű szerinti
hit. Itt még a történetek szereplőit kiszínezik, és inkább példaképeket látnak bennük.
Imádságaikra már jellemző egy változatosság, de még mindig egocentrikusak és materiálisak.
Istenképük leginkább tekintélyt parancsoló, Isten rendelkezései főként tiltásokban jelennek
meg előttük, máskor pedig barátságos és jóságos. Ez a két véglet határozza meg
szemléletüket. A katechézis tartalmára vonatkozóan a leginkább megfelelő történetek ebben a
korban az ószövetségi történetek, valamint Jézus élete. A legmegfelelőbb módszer: a játék.
Az ifjúkor katechézisét illetőleg (13-21 év) az Erikson-i modell szerint az identitás keresés a
meghatározó. Az identitás kialakulása nem teljesen tudatosan megy végbe. Piaget szerint ez a
formális, operatív gondolkodás szakasza, így ebben az időszakban tudja megalkotni a saját
történetét. Itt már egységbe próbálja foglalni az előzőleg megszerzett hitrendszert,
ismereteket. Jellemző, hogy megértik a metaforikus igazságokat. Időszemléletük már
fejlettebb, képesek az idői és történelmi összefüggések meglátására. A fő cél ebben a korban,
hogy az életkérdéseikre kapjanak választ. Fontos szempont, hogy tudjanak kérdezni,
kételkedni. A megfelelő hitoktató számukra az, aki megfelelő információforrás, valamint jó
56
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beszélgetőpartner. Fontos cél a tematika összeállításánál, hogy az élettémák határozzák meg:
Pl. Ki vagyok én? Barátság, szerelem, különböző etikai témák. Lényeges, hogy ezeket
szintetizáljuk a Biblia tanításaival.58
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4.

FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK HITTANOKTATÁSA

4.1 ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉS
4.1.1 Tanulásban akadályozottság fogalma
A tanulásban akadályozottság egy nagy csoportba sorolható, amit úgy nevezünk, hogy
tanulási korlátok. Ebbe a nagy kategóriába tartozik a tanulási akadályozottság mellett a
tanulási nehézség illetve a tanulási zavar. Tanulási nehézség az első súlyossági fok, itt
leginkább valamilyen különleges helyzet, például egy betegség hatására megnehezedik a
tantárgyi ismeretek elsajátítása. Ez könnyen korrigálható, kompenzáló neveléssel illetve
korrepetálással. A második nehézségi fok a tanulási zavar. Ez nem olyan mélyreható, mint a
tanulási akadályozottság. Főleg csak egy-egy területet érint. Erről is elmondható, hogy
időszakos és átmeneti jellegű. A tanulásban akadályozottság az előzőekkel szemben viszont
súlyos, átfogó, hosszantartó, általános tanulási zavar. Ennek korrigálására fejlesztő
eljárásokra, valamint terápiákra is szükség van.
Hazai meghatározás szintjén az egyik legelfogadottabb meghatározás Mesterházi tollából
származik: „A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az
idegrendszer

biológiai

és/

vagy

genetikai

okokra

visszavezethető

gyengébb

funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási
nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.”59
A tanulási akadályozottság kialakulásáról érdemes néhány szót ejteni. Azt látnunk kell, hogy
elég sokféle lehet az ok, amiért egy gyermek a későbbiekben ebbe a kategóriába sorolandó. A
gyermek oldaláról az okok között jelen vannak a pszichés problémák, valamint a szomatikus
okok. A környezet oldaláról pedig szóba jöhetnek az iskolai okok és a szociális okok. Ezek,
hogyha megjelennek a gyermek életében, akkor beszélhetünk tanulási akadályozottságról. 60
Pszichés okok közé sorolandó a tanulási stílus, a tanulási hiba, viselkedési zavarok,
túlterheltség, szorongás.61 Több kutatás szól arról, hogy a társadalmi helyzet és szociális szint
összefüggésben van a tanulásban akadályozottsággal. Ilyen megállapításra jutott Hallahan és
Cruickshank is: „az idegrendszeri károsodások nagyobb számban fordulnak elő a szociálisan
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komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, 2012, 24
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61
Englbrecht-Weigert i. m. 40.

33

deprivált rétegek gyermekeinél.”62 Egy hazai kutatás is szól erről, amit „Budapest- vizsgálat”nak hívnak. Itt a következő eredmény született: „a tanköteles korú népesség mintegy 2,5- 3%a minősül enyhén értelmi fogyatékosnak, és ennek okai között számos szociális tényező is
fellelhető.”63
Mindezeket azért fontos tudnunk és szem előtt tartanunk, mert ezek a szociális tényezők és
hatások fontosak nemcsak a pedagógus, hanem a hitoktató számára is, mert nem lehet sikeres
a másodlagos, harmadlagos szocializáció, ha az elsődleges, a családi - sérült.
4.1.2 Tünetek, jellemzők fejlesztése hittanórán
Tünetek és jellemzők szempontjából Englbrecht-Weigert kutatását és szakkönyvét hívom
segítségül. Fontosnak tartom nemcsak a problematikus területek jelölését, hanem az esetleges
fejlesztések felmutatását is a hittanórákon. Mindezt a következő kérdés fényében: mire jó, ha
a problémákat, esetleg átmeneti zavarokat felismerjük?
Azzal, hogy a hiányosságokat, a problémás területeket tisztáztuk, még jobban tudjuk értékelni
azokat a területeket, ahol kiválóan teljesítenek a gyermekek, vagy épp átlag felettiek. Ezzel a
hozzáállással akár csodákat is felfedezhetünk a mindennapjainkban.
Másrészt fontos, hogy a hiányosságokat tisztázva, picit elengedjük ezeket, hiszen minden óra
tervezésénél az erősségekre helyezzük a hangsúlyt. Az jó, ha tisztába vagyunk a hiányokkal és
jó, ha van egy rövidtávú célunk, tudnunk kell hova akarunk eljutni (fejlődés céljából), viszont
minden egyes feladatnál, szemléltetésnél, történetelmondásnál az erősségekre kell alapozni.
Saját munkám során sok feladatban igyekeztem a fejlesztésnek helyet adni a hittanórákon,
viszont, ami a testi fejlődésnél is fontosabb, az a lelki fejlődés. Ez a kettő kéz a kézben jár, és
a lelki fejlődés egyedül Isten kegyelméből, a bibliai üzenet átadása által is megtörténhet.
Ehhez szükség van egy elfogadó légkörre, ahol Isten csodálatos ajándékának tudom tekinteni
ezeket a gyermekeket. És itt erősödik fel a Biblia egyik legfontosabb üzenete, amikor maga
Jézus Krisztus a legkisebbekhez fordult oda. Nekünk is ezt a Jézusi lelkületet kell a
hittanórákon képviselnünk és megélnünk.
A fentebb említett szerzőpáros leírja, hogy zavarok mutatkozhatnak: a késztetések területén
(apátia, passzivitás, túlérzékenység, hiperaktivitás), az általános pszichés állapotban
62
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(levertség,

féktelenség,

szorongás),

a

motiváció

alakulásában

(motiválatlanság,

megközelíthetetlenség). Továbbá a munkavégzésben (gyors kifáradás, vontatott tempó,
impulzivitás), az önirányításban (rövid zárlati cselekvések, labilitás, rigiditás), az
önértékelésben (kisebbségi érzés, hiányos énkép, túlzott elbizakodottság, egocentrizmus) és a
szociális

beilleszkedésben

(elszigeteltség,

kapcsolatteremtési

nehézségek,

túlzott

alkalmazkodás, belátás hiánya, agresszivitás).
Különböző területeket fogok felvázolni, ahol eltérő okok miatt sérülések alakulhatnak ki.
Mindezt Englbrecht-Weigert kutatása és tanulmánya alapján teszem. Ezek leginkább a
tanulásban akadályozott, enyhe értelmi sérült gyermekekre jellemzőek. Mindegyik területhez
igyekszem felvetni egy- egy fejlesztő tevékenységet, amit a hittanórán is használhatunk, majd
a dolgozatom következő fejezetében, az óravázlatokban kifejtem, hogy melyik feladat mit
fejleszthet.


Sérülések jelentkezhetnek az észlelés területén, a motorika területén és érzelmi
területen.
Észlelés területén megemlítendők az egyensúlyozó rendszer zavarai. Ide tartozik a
térészlelés és a téri tájékozódás is. Ha felismerjük az egyensúlyrendszer zavarait,
fejleszthetjük különböző labdajátékokkal, ügyességi feladatokkal (pl. állj a jobb
lábadra). Téri tájékozódást fejleszthetünk pl. a következő játékkal: keress magad körül
olyan tárgyakat, amelyek színe barna, piros, zöld. Térészlelés fejlesztésére jó játék pl.
Simon mondja: állj a széked elé, állj a széked tetejére.



A taktilis- kinesztikus rendszer zavarai a következő terület, melynek eseteivel szembe
találhatjuk magunkat. Ilyenkor a felszíni érzékelés zavarára gondolhatunk, és ezt
láthatjuk a társas érintkezés területén is. Pl. akinél alacsonyabb ez az ingerküszöb
mindig erősen megöleli, szinte már megszorítja a társát vagy a tanárt. Itt jó végig
gondolnunk azt, hogy nem is rosszat akar a gyermek, hanem ez egy nem tudatosult
problémája. A másik véglet, amikor túl sok az inger és kerüli a társaival való
kontaktot. Fontos ezt meglátnunk, utánajárnunk, mert lehet, hogy nem a
csoportjátékból akar folyamatosan kimaradni a gyermek, hanem csak képtelen
elvégezni a feladatot.
Fejlesztési lehetőség: minél többféle anyag megtapasztalása. Például teremtéstörténetnél be lehet vinni kis dobozokban a napokhoz kapcsolódóan földet, vizet,
növényeket, plüss állatot. Ezeket megtapogatni, beszélgetni róla, milyen érzés.
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Fontosnak tartom kiemelni még az auditív rendszer zavarát, mivel ide a leginkább az
irányhallás gyengesége jelenik meg, a hangok megkülönböztetésének problémája,
nagyothallás. Ha ez a zavar fordul elő, meglehet, hogy a gyermek nem motiválatlan és
érdektelen a hittanórával kapcsolatban, hanem csak nehézsége van a tanár és a
külvilág hangjainak a megkülönböztetésében. Fejlesztésére lehetséges példa: amikor
Jézus arról tanít, hogy menj be a belső szobádba imádkozni (Mt. 5.), hangsúlyt lehet
fektetni a csendre, a csend megfigyelésére. Vagy esetleg figyeljük meg a környezet
hangjait (ki az, aki több mindent hall meg). Az „erre csörög a dió” interpretációját is
használhatjuk Bibliai közegben (irányhallás): pl. Ábrahám történetének tanításakor
egy gyereknek bekötjük a szemét, akit egy vezető folyamatosan irányít.



Beszélhetünk még a mnesztikus funkciók zavarairól: itt főleg a tartós figyelem zavarai
jelentkeznek, kódolási zavarok. Ezek a gyerekek az emlékezetükben kevesebbet
tudnak tárolni. Ilyen esetben a történet átadása kapcsán nagyon fontos, hogy mindent
szemléltessünk. Hatékony lehet tehát a rövid, csattanós elbeszélés, valamint a minél
több érzékszervet bevonó szemléltetés. Saját tapasztalatom alapján a figyelemzavaros
gyerekeknél segíti az elmélyítést, ha ők játszák el a történetet (akár bábokkal, akár
beöltözve). Ez ugyanakkor visszacsatolás is arra nézve, hogy mi az, ami érthetővé vált
számukra. Közép értelmi sérülteknél praktikus lehet még az énekek dalszövegét
képekkel illusztrálni.



Motorikus területen jellemzőek az izomtónus zavarai. Az izomtónus zavara
megjelenhet hipotónus, vagy hipertónus formájában. A hipotónus azt jelenti, hogy az
izomfeszültség alacsony, az izomzat gyenge. A hipertónus pedig, hogy a gyermek
izmai feszesek, görcsösek (tipikus Cp-s tünet, amit a Pető Intézetben tapasztalhattam
sokszor). Ezt mindenféle eszközzel lehet fejleszteni: pl. képek, formák kivágása, ujjjátékok, ujj-bábok használata, cipzár le – felhúzása stb.



Nagymozgások zavarát említhetjük még. Ennek tünetei főleg a testtartás- állás és
egyensúly zavaraiban jelentkeznek. Erre nézve jó fejlesztési lehetőség a dobások
gyakorlása. Pl. Dávid és Jonatán történeténél célba dobás „íjjal”.



A finommotorika zavarai megjelenhetnek az ujjak, kéz és a kar izomzatának területén,
ill. száj és szemkörnyéki izmoknál is. Fejlesztési lehetőség kapcsán mindenkinek
először a színezés juthat eszébe, ami igaz is, de ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a
színezésben kell egy jól működő izomzat. Ha ez nem biztosított, akkor nehezen
működik. Jó fejlesztő játék lehet még pl. a csodálatos halfogásnál különböző halak
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kihalászása, 5000 ember megvendégelésénél kis kenyérdarabokat és papír halakat kis
csipeszekkel kiszedegetni egy tálból.


Szocio-emocionális területeken is jelentkezhet zavar. Ez nem tipikusan az enyhe
értelmi sérültek tünete, de társulhat a sok meg nem értettség és sikertelenség miatt.
Viszont önmagában is állhatnak ezek az érzelmi zavarok. Ezzel leginkább a Bárczi
Gusztáv gyógypedagógiai karon, a másik szakirányomon, a pszichopedagógia
szakirányon foglalkoztam. Felsorolok néhány jellemzőt és esetleges megoldást.

-

Zavarok jelentkezhetnek a motiváció területén. Ilyen estben jó lehet, ha érzelmileg
kötjük a gyermeket a témához. Erre nézve rengeteg hasznos feladat van a Református
Pedagógiai Intézet óraterveiben. Ha motivációs problémákkal találkozunk, akkor ezt
sikertelenségként élhetjük meg hittanórán. Ilyenkor hasznos 5 percet rászánni az
órából, hogy a gyerekeket visszahozzuk a téma köré pl. egy kis mozgásos játékkal.

-

Következő jellemző probléma az önértékelés területén jelentkezhet. Ha ilyet észlelünk,
jó, hogyha azt kérjük az óra végén a gyermekektől, hogy egymást értékeljék. Ezáltal
kapnak egy külső tükröt, ami segítségül szolgál. Formailag egymás értékelése
történhet párokban is. Hasznos értékelési szempont lehet a következő: Mondj három
olyan dolgot a társadról, amit ezen az órán nagyon jól csinált! Mi az, amiben még
fejlődhet?

-

Jellemző zavar lehet még a szociális beilleszkedés, ami gyakran elszigeteltséghez
vezet. Itt jó, ha korán felismerjük a jeleket, mivel különböző páros és csoportos
munkákban jól fejlődhet a szocialitása és énképe is a gyereknek.64

4.2 TIPIKUS FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK
4.2.1 Hiperaktivitás, figyelemzavar, ADHD
A hiperaktivitást és figyelemzavart nemzetközi és hazai szakirodalmakban is ADHD-nak
szokták jelölni. Ez kiterjed a viselkedés, a figyelem, a gondolkodás és az érzelem
szabályozásra is. Ez a diagnózis felmérések szerint félmillió gyereket és felnőttet érint. Az
ADHD-val az egyik legnagyobb probléma, hogy nemcsak az egyénre, de a környezetére is
nagy hatással van, és ráadásul nemcsak gyermekkorukban, hanem felnőttkorukban is, tehát
nem egy kinőhető betegség.
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Az ADHD-nak két csoportja van. Az egyik, amire leginkább a hiperaktivitás tünetei
jellemzők: mozgékonyság, sok és hangos beszéd, általában hevesen reakciók. Az ilyen gyerek
hirtelen természetű, többnyire indulatos és a dühét nehezen kezeli.
A másik csoport a figyelemzavar tüneteit produkálja. Rájuk inkább a szétszórtság,
szórakozottság, figyelmetlenség, elmerengés, unatkozás, álmodozás, esetenként lassúság
jellemző. Ha csak ez az utóbbi jellemző a gyermekre, akkor ez a figyelemzavar, ADD.
Az ADHD kialakulása alapvetően függ a genetikától és a fejlődés korai időszakában
jelentkező környezeti hatásoktól. Ez egy neuropszichiátriai zavar, aminek a hátterében
bizonyos idegrendszeri struktúrák elmaradott fejlődése áll.
Tanulmányaim során a következő tipologizálással találkoztam az egyetemen. A jellegzetes
hármas tünetcsoport: a figyelemzavar, a hiperaktivitás és az impulzivitás tünetcsoportjai,
melyek a diagnosztikus kézikönyvek kritériumrendszerét is alkotják. Ha figyelemzavaros a
gyerek: nem figyel a részletekre, nehézséget jelent neki a figyelem megtartása, amikor
beszélnek hozzá nem követi az instrukciókat, lemarad, nehéz megszerveznie tevékenységeit,
elkerüli a tartós mentális erőfeszítéseket, feledékeny, elveszti a dolgait, könnyen elvonják a
figyelmét külső ingerek. A hiperaktivitás jellemzői: a gyermek babrál, fészkelődik, elhagyja
helyét, amikor nem kellene, rohangál, ugrál, mászkál, nehezére esik a nyugodt játék, folyton
izeg-mozog, sokat beszél. Az impulzivitást a külső és belső késztetések kezelésének zavara
jellemzi: pl. a gyermek gyakran kimondja a választ, mielőtt a kérdés befejeződött volna,
félbeszakít másokat, nehézsége van a várakozással. Ezek a gyerekek gyorsan elfáradnak,
feladattudatuk nehezen alakul ki. Sokszor jellemző a beszédmegértés gyengesége. Gyakori a
nagymozgás, finommozgás ügyetlensége. Sokszor társul mindehhez a diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia. Jellemző lehet az oppozíciós magatartászavar, kötődési zavar, érzelmi zavarok.
Kezelésükben megfelelő a különböző mozgásterápiák alkalmazása. (Ayres, Szenzoros
integrációs terápia, TSMT)65
4.2.2 Szenzoros integráció zavar
Különböző kutatások szerint az emberek kb. 5- 20%-a, a gyerekek közül pedig minden ötödik
él szenszoros integrációs zavarral. Itt a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szenzoros
információk nem szerveződnek össze. Emiatt pedig az egyén nem tud megfelelően válaszolni
a környezete ingereire. Ennek kutatása még gyermekcipőben jár, így biológiai
65
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alátámasztottsága nincs. Főleg pszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok
azok, akik a problémát különböző tesztekkel felmérik. Nagyon fontos a 7 évnél korábbi
felismerés, ugyanis ebben az életkorban az agyra jellemző még egy ún. felixibilitás. A
szenzoros integráció zavara egy neurológiai rendellenesség. Anderson és Emmons különböző
területeket hozott párhuzamba a szenzoros feldolgozásával. Ilyenek például: az alacsony vagy
magas ingerküszöb, hangok, koordinációs zavarok, megkésett beszédfejlődés, megkésett
mozgásfejlődés, negatív énkép, nehézségek a tanulásban, magatartási problémák. 66
4.2.3 Érzelmi és viselkedészavar
Azt vehetjük észre az oktatás, így a hitoktatás folyamatában is, hogy egyre több az olyan
gyermek, akik valamilyen viselkedési, beilleszkedési vagy teljesítményproblémával küzd.
Ezekben az esetekben a legnagyobb hatása az elsődleges gondozónak van. Ha ebben
diszfunkció jelentkezik, akkor az meg fog mutatkozni a gyermek egészségében is, mind
kognitív, mind érzelmi oldalon. Ezek a problémák bio-pszicho-szociális okokra vezethetők
vissza. Sok esetben sajnos ezeknek a halmozódása figyelhető meg. A jó hír viszont az, hogy
az érzelmi zavarok visszafordíthatóak.
„Az érzelmi- és viselkedészavaroknál (Emotional and Behavioral Difficulties, EBD) az IDEA
(The Individuals with Disabilities Education Act) öt fő jellegzetességet határoz meg: a
tanulási képesség zavarai, melyek nem magyarázhatók intellektuális, szenzoros, illetve
egészségügyi faktorokkal; kortársakkal, pedagógusokkal való kielégítő társas kapcsolatok
kiépítésére és megtartására való képtelenség vagy gyengeség. Nem megfelelő viselkedés vagy
érzelmi megnyilvánulások normális körülmények között; általánosan és tartósan fennálló
boldogtalanság, lehangoltság érzése vagy depresszió; tendencia a fizikai tünetek
kifejlesztésére, mely társul személyes vagy iskolai problémákkal.”67
4.3 A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ÉS EREDMÉNYE
Egy egyszerű, néhány kérdéses kérdőívet állítottam össze szakdolgozatom témájában. Ez a
kérdőív azokat a hitoktatókat és lelkészeket célozta meg, akiknek van tapasztalata olyan
esetekkel és helyzetekkel, ahol egy többségi osztályban problémás gyerekek vannak jelen.
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Elmondható, hogy sok dologra fény derül ezen a kérdőíven keresztül az egyházi
hitoktatásunkkal kapcsolatban.
Bevezető kérdésem arra vonatkozott, hogy van-e a hitoktatónak fogyatékkal élő, fejlődési
zavarral küzdő, vagy esetleg különböző problémás területekkel rendelkező gyermekkel
tapasztalata a hitoktatás során. 88, 24%- ban a válaszadók úgy nyilatkoztak, hogy találkoztak
valamilyen zavarral, és csupán 11, 76% az, akinek nincs ilyen tapasztalata. Ez már
önmagában is sokat mondó, hiszen úgy tűnik, hogy ez egy elkerülhetetlen jelenség, akár
szeretnénk ilyen gyerekeket a hittancsoportunkba, akár nem.
Az első kérdésem így hangzott: „Eddigi tapasztalataid alapján átlagosan hány SNI-s, BTMI-s
gyerek jár egy többségi osztályba?” A legmagasabb szám a 6 problémás gyermek megjelölése
volt. Átlagosan kiszámolva pedig a válaszadók tapasztalatai alapján, egy osztály közösségben
2,58 problémás gyermek jár.
Második kérdése a kérdőívemnek azt az aspektusát érinti ezeknek helyzeteknek, hogy „Ha ez
egy osztály, vagy csoport szinten frusztrációval jár, mi okozza ilyen esetekben a legnagyobb
problémát?” A válaszok jól szemléltetik, hogy a megfelelő képzettség hiánya okozza 35,
29%-ban a legnagyobb problémát. Tehát a felsőoktatás nem nyújt kellő segítséget az ilyen
gyermekkel való foglalkozáshoz.
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(saját kérdőív alapján)
Ezt alátámasztja kérdőívem utolsó kérdése is, ami így hangzott: „A felsőoktatási intézmény,
ahova jártál adott-e ezzel kapcsolatos ismereteket?” Erre a kérdésre 70,59%- ban volt a válasz
nem, míg csak 29, 41% volt az, aki igen választ jelölt meg.
Harmadik kérdésem egy önálló válasz megfogalmazására adott lehetőséget. Így hangzott:
„Mit teszel/tennél ilyen helyzetben?”
Ezek közül a válaszok közül néhányat közlök dolgozatomban:
„Segítséget kérek fejlesztőpedagógus kollégától.”
„A lehetőségeimhez képest, megpróbálok differenciálni.”
„Tapasztaltabb kollégáktól kérek segítséget, interneten, szakirodalmakban utánanézek. Ezután
próbálgatom, hogy melyik gyereknél melyik módszer, eszköz válik be.”
„Próbálok "tüzet oltani", saját erőmből és tudásom szerint olyan feladatokat kitalálni,
amelyekkel leköthetem.”
„Imádkozom.”
„Igyekszem úgy viszonyulni hozzá, hogy azzal ne rekesszem ki, ezzel elmélyítve a problémát.
Türelemmel, tapasztaltabb pedagógusok tanácsait követve.”
„Szeretettel fordulnék a csoport és a tanuló felé is, erősíteném őt abban, hogy Jézus érte is
meghalt a kereszten; fogyatékával, gyengeségeivel is szereti. Isten számára ugyanolyan
értékes, mint bárki más. A csoportot pedig érzékenyíteném és igyekeznék rávilágítani arra,
hogy a szóban forgó gyermek habár bizonyos területeken gyenge vagy más, de vannak
értékei, kapott talentumokat is a gyengeség mellé.”
„Türelemmel, megértéssel őt is segíteni.”
„Több időt és figyelmet fordítanék rá.”
Negyedik kérdésem arra vonatkozott, hogy „Szerinted egy hitoktató melyik problémakörrel
találkozik leginkább egy hittanórán?” A legmagasabb arányban (70, 59%- ban) a
figyelemzavar, valamint a hiperaktivitás (58, 82%-ban) lett megnevezve. Szinte ugyanazokat
az értékeket kapta a BTMI, a tanulási zavar, valamint az érzelmi zavar is.
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(saját kérdőív alapján)

Ötödik kérdésem újra önálló válaszadásra, ötletre adott lehetőséget: „Milyen módszereket
ajánlasz, ha ilyen speciális helyzetbe kerülsz, vagy ilyenről hallasz? Mi szerinted a megfelelő
eszköz, módszer, megoldás?”
Ebből is beillesztek néhány választ dolgozatomban, ami rávilágít, hogy milyen eszközök és
módszerek vannak egy-egy hitoktató kezében:
„Figyelemfelkeltés a többiek segítségével. Csoportos munka.”
„Minél játékosabbá, színesebbé igyekszem tenni az órákat. Jelenlegi 'problémás' gyerekeim
átlagon felüli intelligenciával rendelkeznek, így próbálom minél szélesebb sprektumon eléjük
tárni az információkat, igyekszem minél több érdekességet bevinni az órákra, gyakran
tantárgyi integrációval dolgozok.”
„Szerintem különösen a hitoktatónak kell, hogy megfelelő hozzáállása legyen. Türelemmel és
elfogadással

kell

viszonyulni,

éreztetni,

hogy

a

problémás

diák

is

része

az

osztályközösségnek, mert gyakran más tanárok már annyira megkülönböztetik, hogy az csak
tovább fokozza a helyzetet.”
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„Akadálymentesítés. Figyelni rá és nem a gyengeségeit erősíteni, hanem a félelmeit oldani
szeretettel. Pl. ha dadog vagy zavartan felel, nem feleltetni. Ha rosszul ír nem agyonjavított
piros dolgozatot visszaadni neki, hogy figyelj jobban a helyesírásra, hanem szelíden
leosztályozni, mint a többiét és esetleg négyszemközt segítséget felajánlani. Ha mód van rá,
akkor beszélni vele, hogy ő mindezt hogyan éli meg, és mi lenne neki a segítség, amivel
könnyebben tudna figyelni, jelen lenni az órán, esetleg megtanulni az anyagot. ”
„Konzultáció a kollégákkal, google. Minden eset egyedi, nincs egy bevált recept - ezért kell
együttműködni, mert ami egy gyereknél hatásos, a másiknál nem.”
„A feladatok gondosabb megválasztását, sajnos egy "normál" csoportban és tanmenettel nincs
erre lehetőség.”
A további kérdésben az előismeretekre kérdeztem rá. Itt két véglettel találkoztam. Van, akinek
vagy semmilyen előismerete nincs, vagy csak hallomásokon alapszik ez az ismeret. A
válaszolók közel 50%-ban (47, 06%). Azt gondolom, hogy ebben gyökerezik a probléma
legnagyobb része. A másik csoport az, akiknek van előismeretük, de az is személyes
tapasztalaton alapszik és a mindennapi élet tapasztalatain (46%).
A következő kérdések leginkább problémás gyermekekhez való viszonyulás attitűdjére
kérdeznek rá. Legelőször a hitoktató saját hozzáállása felől érdeklődtem. Itt egy szép
eredmény mutatkozott. Csak 5,88%-ban kaptam olyan válaszokat, hogy nem tudnak ezekkel a
gyermekekkel kapcsolatot teremteni, 17, 65%-ban pedig azt jelölték meg a válaszadók, hogy
„rengeteget adnak” ezek a gyerekek. A legmagasabb arány pedig a 41,18%- os
válaszeredmény volt: „sok pozitív érzésem van velük kapcsolatban, szeretek a közelükben
lenni”.
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(saját kérdőív alapján)
A nyolcadik kérdés így hangzott: „Mit gondolsz az egyházra, egyházi oktatásra milyen attitűd
jellemző?” Alapvetően, azok a hitoktatók, akik ilyen közegben vannak, nem gondolják az
egyházról, hogy tartózkodó, vagy semleges lenne. Inkább gondolják befogadónak (47, 06%ban). De nagy számban vannak azok is, akik úgy vélekednek, hogy sokszor az egyházunk
nem foglalkozik ezzel a kérdéssel (41, 18%).
A további két kérdésben a hitoktatók megsegítésének lehetőségeire kérdeztem rá. 52. 94%ban kapnak az intézménytől megfelelő segítséget, tájékoztatást, ahol hitoktatnak. Viszont a
szakmai körre vonatkozó kérdésemre negatívabb visszajelzést kaptam. 52,94%-ban nincs
lehetőségük szakmai segítségre és csupán 23.53% az, akik számára adott a szakmai
segítségnyújtás és élnek is ezzel időközönként.
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(saját kérdőív alapján)
4.4 GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS
Ebben a fejezetben olyan óravázlatokat közlök, amelyeket tanulásban akadályozott (enyhén
értelmi sérült) mozgássérült gyermekek körében, valamint középértelmi sérült gyermekek
hitoktatása során állítottam össze és alkalmaztam egy-egy hittanórán. Amikor egy ilyen
hittanórára készültem, mindig szempont volt, hogy minél mozgalmasabb legyen, valamint
minél több területet fejlesszen. Azokat a területeket, amelyek fejlesztésére alkalmas lehet egyegy részfeladat, mindig jelzem. Amire támaszkodtam segédanyagként: az a RPI óravázlatai,
valamint külföldi internetes fórumok, játékgyűjtemények és a saját fantáziám.
4.4.1 Óravázlatok (Dávid és Góliát 1.)
Az első óravázlat Dávid és Góliát témájában hangzott el a Budapesti Pető Intézetben, 6-7.
osztályban.
Az óra célját így fogalmaztam meg: Megtapasztalni azt, hogy akármilyen kicsi is vagyok,
Isten használni akar.
Az első ráhangoló feladat a magasságban való különbség érzékelésére irányult.
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Feladat menete: Lapokat ragasztottam össze úgy, hogy kb. 3 méteres szalagot kapjak.
Ezen bejelöltem Góliát méretét, majd a beosztásokon a saját méretünket is
beazonosítottuk. A feladat kapcsán kiderült, hogy ki a legmagasabb, ill. legalacsonyabb.
Erről lehet beszélgetni: Milyen érzés kicsinek lenni? Milyen a csoportban a
legnagyobbnak lenni? Láttál-e már ilyen magas ember stb. Fontos, hogy kialakuljon egy
érzelmi kötődés, akár emlékeken keresztül is a történethez. Habár a Pető Intézetben
szegregáltan tanítják a gyerekeket, mégis ez a korosztály már tisztában van azzal, hogy
különbözik a többi „ép” gyerektől és biztos, hogy sokszor érezte már kicsinek magát, ha
nem is feltétlenül fizikailag.
Következő hangoló feladat a méretekben való megtapasztalást segítette: Itt lehet nagy
lábakat készíteni kartonból, vagy dobozból és ezeken járni. Mivel a Petőben nehézkes a
mozgás és járkálás, és mivel csak egyedül voltam a csoportban, ezért csak felpróbáltuk a
lábunkra, mint egy cipőt és mozgattuk a lábfejünket. Itt is tehetünk fel kérdéseket:
kényelmes-e, milyen érzés? (érzések, testérzékelés, arányok tudatosítása) Mindkettő
hangoló feladat a térérzékelést fejlesztheti. Esetleg még lehet bevinni hangoló feladatnak
az egymáshoz való mérést más területeken: erő (szkander), hang (kiabálás).
Átvezetés: Ma egy nagyon magas emberről lesz szó, aki csúfolódott Istennel és Isten
népével és egy pici pásztorfiúról, aki pedig figyelt Istenre. (arányok hangsúlya).
A történet elmondása ujjbábokkal történik. Ezt a fajta történetmesélést kifejezetten
élvezték a Petőben még felső tagozatban is.
Így kezdtem a történetet: Góliát a filiszteusok legerősebb harcosa volt. Hatalmas
izomkolosszus, valóságos óriás, kíméletlen és kegyetlen katona. Közel 3 méter magas volt
ez az ember. Már a megjelenésével félelmet keltett a zsidókban. Tudta ezt jól. Az volt a
szokása, hogy kiállt a zsidók tábora elé, és válogatott ocsmány szavakkal szidta őket és
Istenüket, az Urat, csakhogy bosszantsa őket.
Közbe lehet ékelni egy játékot, ami színesíti, és a figyelemzavaros gyerekeket bent tartja a
történetben. A játék lényege a következő: választani kell egy Góliátot, a többiek lesznek a
filiszteusok. Álljon ki Góliát a csoport elé és hősködjön, verje a mellét, dobogjon a
lábával, csapkodja az asztalt, nyújtsa ki a nyelvét, mondja, hogy beeee stb. A filiszteusok
ismételjék, amit Góliát tesz, így kialakul egy mozgásritmus játék. Lehet nehezíteni, egyre
gyorsabban mutogatni Góliátnak.
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Történet folytatása: Az izráeli tábor meg csak hallgatta szégyenkezve. Senki nem mert
kiállni párbajra a legyőzhetetlen óriással, de még csak felelni se nagyon. Csak Dávid, a
pásztorfiú! Én kiállok vele! – szólt Dávid a királynak. De bizony a páncélt se tudták rá
feladni, olyan nagy volt rá! Hát még egy rendes kardot vagy dárdát a kezébe! Meg se
bírta volna emelni.
Újabb játék: Kiválasztunk egy Dávidot, akire játék mozdulatokkal ráadjuk Saul páncéljait.
A gyerek mozogjon benne, s mozgásával érzékeltesse, hogy a páncél nagyon nehéz neki.
Azután „vegye le”, s mutassa meg, milyen fürgén tud mozogni páncél nélkül. Történet
folytatása: Elég nekem a parittyám és öt kő bele, meg az Úr segítsége! – szólt Dávid, és
azonmód az óriás elé állt.
Góliát csak nevetett és gúnyolódott tovább, látva, hogy egy parittyás fiú jön ellene, szinte
fegyvertelenül. Hanem Dávid bízott Istenében. Megforgatta feje fölött a parittyáját, és már
zúgott is a kő. Egyenesen Góliát homlokát találta el. Az óriás megingott, majd hatalmas
teste a porba zuhant.
Ugyancsak egy játékkal folytathatjuk. Sőt ehhez társulhat már maga a kézműveskedés is.
Egy lufi - lövő készítése és kipróbálása, mint parittya. Mind az elkészítés, mind a
használat a finom motorikát fejleszti. (Megjegyzés: az elkészítéséhez nagy megsegítésre
volt szükségük, több idő kell, mint egy átlag csoportban). A parittyát így készíthetjük el:
egy poharat kettévágunk és ráteszünk az egyik végére egy összekötözött ugyancsak
szétvágott lufit, és ezzel lehet lőni. Majd készíthetünk egy céllövöldét is.
A történetet folytatása: Ujjongott a zsidók tábora! Majd megújult erővel rohamozta meg a
filiszteusok seregét. Így szerzett Dávid fényes győzelmet Isten népének hitével és
bátorságával.
Egy játék az, amivel végül a történetet még izgalmasabbá tehetjük: harci zaj keltése:
Hurrá, Hurrá (mindenki dobog a lábával), Hurrá (mindenki dobog a lábával és veri a
mellkasát), Hurrá (mindenki dobog a lábával és tapsol)
4.4.2 Óravázlatok (Dávid és Góliát 2.)
Dávid és Góliát történetével a Kiskunhalasi Pető intézetben is foglalkoztunk. Az óra eleje
hasonló menetű volt, magát a történet megélését vezettem le másképp.
Történet eljátszása játékosan: Két szereplő szükséges (egy magasabb gyerek, és egy
alacsonyabb). Góliát a fejére húzza a fazekat (akkora legyen a fazék, hogy teljesen borítsa be
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a fejét). A fazék alól kiabál, hogy: „Én vagyok a rettentethetetlen Góliát! Hol van az ici-pici
Dávid?” Dávid a terem végéből céloz és lő. Kinyújtott karját jól megforgatja párszor,
mutatóujjával imitálja a lövést (hangeffekteket is adhat hozzá), végül megkopogtatja Góliát
sisakját: „Isten veled Góliát”! Góliát elhallgat és összecsuklik (a széken, vagy a földre
leeshet). Itt leginkább a térérzékelés fejleszthető a kar mozgatásával, ill. székről való
leeséssel.
Az applikálás során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen Góliátok vannak
bennünk? Ennek szemléltetésére érdemes sok kis Góliát figurát készíteni és mindegyikbe
beleírni egy-egy félelmet, nehéz helyzetet, kétségbeesett állapotot stb. Ezután kis köveket
kapnak a gyerekek és azokra ráírják, hogy mi az, amivel ezeket a „Góliátokat” le lehet győzni.
A köveket ráteszik/ ráragasztják Góliátra (pl. Hit, ima stb.)
A végén aranymondás helyett: Megfordítjuk a „mérőszalagot” és azon a betűket egymás alá
írva felírjuk, hogy Góliát majdnem 3 méter volt, de Isten nagyobb volt nála.
Kézműveskedés: Kavicsdekorálás. Ráírjuk a kavicsra a legfontosabb kulcsszavakat, amit az
órán kaptunk. Ez ugyancsak a finommotorikát fejleszti.
4.4.3 Óravázlatok (Dávid és Góliát 3.)
Egy budapesti EGYMI-ben is volt alkalmam középértelmi sérült gyerekek körében hitoktatni.
Ez a fogyatékosságbeli súlyosság már nem az én területem, de igyekeztem a megtapasztalásra
a hangsúlyt fektetni valamint a fejlesztésre. Itt is tartottam egyszer Dávid és Góliát témájában
egy hittanórát.
Egy olyan célt fogalmaztam meg, hogy „miben lehet Dávid a példaképem”.
Az még megjegyzendő, hogy ebben a csoportban az énekek dalszövegét mindig képek
segítségével énekeltük.
Bevezetésként egy kis játékos tornával kezdtem. A menete a következő volt: Amikor azt
mondom, hogy törpe akkor guggolj le, amikor azt mondom, hogy óriás akkor állj lábujjhegyre
és tedd fel a kezed! Lehet úgy is ezt a játékot játszani, hogy beosztjuk a gyerekeket, hogy ki
legyen a törpe, ki legyen az óriás és különböző feladatokat adunk pl. a törpék emeljék fel a
jobb kezüket, az óriások a bal lábukat (laterális dominancia fejlesztése).
Történet elmesélése Dávid szemszögéből történt olyan formában, hogy beöltöztem Dávidnak.
A történetet a nehézségekre és a győzelemre hegyeztem ki. A történet átadása közben velük is
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megtapasztaltattam a történet részleteit (pásztorbotot adtam nekik, plüssbárányt simogattak,
sisakot adtam a fejükre, köveket és egy parittyát).
Munkáltatás a következő módon valósult meg. Dávid kövei összegyűjtéséhez gyurmából pici
„köveket” gyúrtunk, beletettük egy zacskóba, amire rá van írva, hogy Dávid tarisznyája.
Ezeket a köveket meg lehet nevezni (hit, remény, erő). Ez a finom motorikát fejleszti.
Egy játékkal zártuk le a történet mesélést. A játék címe: Parittyás Dávid. Egy hatalmas
Góliátot festettem, a gyerekeknek pedig az volt a feladata, hogy alufólia galacsinokkal
dobálják Góliátot. Ez a nagymozgást fejleszti.
Egy másik játék is bevihető. A parittyázás lényege a pontos dobás: 5 kis kaviccsal ki tud bele
találni a fazékba? Azonos távolságról ki talál bele többször? A legpontosabb dobó lesz Dávid.
Ez pedig a szem-kéz koordinációt fejleszti.
A történet elmélyítése a következőképpen történhet. A gyerekekkel Dáviddal és Góliáttal
kapcsolatos zenét hallgatunk meg kétszer, majd azt kérem tőlük, hogy rajzoljanak le az
énekből egy dolgot, ami nagyon tetszett nekik. Ez a fajta mélyítés a kreativitást, irányhang hallást, koncentrációt fejleszti. Fontos a minél több érzékszerven keresztül való elmélyítés.
Kézműveskédésnél a cél, hogy egy parittyát készítsünk papíron. Ehhez kell egy spatula, ami a
parittya (csúzli) lesz. Majd szőrős golyókat kapnak a gyerekek a kezükbe. Meg kell fogniuk,
picit játszanak vele, majd beszélgetünk arról, hogy milyen érzés a golyók tapintása. A
legvégén felragasztjuk a papírra, mintha a kövek lennének.
4.4.4 Óravázlatok (Vakon született ember meggyógyítása)
A következő óravázlatom a vakon született ember meggyógyításáról szól. Ez a Budapesti Pető
Intézetben hangzott el.
Az óra célját a következő módon határoztam meg: Annak megértése, hogy Isten minden
embert fel tud használni.
Az órát egy ráhangoló játékkal kezdtük. A játék neve: vak-kör. Menete: Körben állunk. A kör
közepén csukott szemmel álló játékos egyenletes tempóval megindul valamelyik irányba. A
körben állók feladata, hogy a hozzájuk érkező, vakon járó társukat meg kell fogniuk, majd
visszafordítják a nekik tetsző irányba. A körben közlekedő játékos újra elindul, mindig
egyenes vonalon halad a körön belül. Ha ügyes a csoport, akkor nehezíthetjük is a játékot akár
egy „akadálypályát” is készíthetünk a teremben található kellékek segítségével. A
bekötött/becsukott szemű gyermeket kell a többieknek kalauzolniuk az akadálypályán.
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A játék utáni megbeszélés témái: • Milyen érzés volt a körben állni/ a pályán végigmenni? •
Milyen érzés volt segíteni? • Mi segített és mi volt zavaró? • Hogyan éreznéd magad, ha
mindig így kellene közlekedned/élned?
Motiváló játékot is tettem ehhez a témafelvetéshez. Mindkettő a finom motorikát fejleszti.
Tapogató- doboz: egy doboz oldalán két lyukat vágunk, ahol a gyerekek be tudják tenni a
kezüket. A dobozba különböző tárgyakat helyezünk el, amit a gyerekeknek fel kell ismerniük.
Ki kell venni a tárgyat és megnevezni, hogy mire használjuk. Ez a taktilis-kinesztikus
fejlesztésre szolgál. Egy másik játék lehetőség, amit így neveztem el: tapogató talpak. A
talpunkkal is tudunk tapintani, nemcsak a kezünkkel. Mezítláb lépjenek rá különböző
anyagokra (szőnyeg-puha, padló-sima, fű- selymes, kavics- szúrós, durva, homok- puha,
süppedős).
A történet elmondása lego-figurákkal történt. Ez a Pető intézetben nagyon hasznos formája
volt a történet átadásának. Hatékonyságát abban mértem, hogy még félévvel később is vissza
tudták mondani a gyerekek a történetet. A történet átadása után őket elmélyítés gyanánt őket
is megkértem, hogy játsszák el a hallottakat. A segítő eszköz számukra is lego-figura volt. Ez
viszont már a szem-kéz koordinációt fejleszti.
Kézműveskedésként a következőt alkalmaztam: „sár”-ból egy fejet készítettünk. Ez nem igazi
sár, hanem különböző alapélelmiszerekből készült „gyurma” (liszt, víz, olaj, kakaó stb.), és
ezt lehet gyurmázni, formázni. Végül szemeket is helyeztünk a fejre. Ez erősen finom
motorika fejlesztésére szolgál.
Aranymondás: „Azért, hogy rajta keresztül lássák meg az emberek Isten dicsőségét.”
Az óra végén jutalomként mud pudingot kaptak a gyerekek gumicukor kukaccal. Ez is a
finom motorikát fejleszti.
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5.

KONKLÚZIÓ

Dolgozatom bevezetésében két nagy témakör, tudomány terület, a fogyatékosság és
katechetika egymás mellé állítását céloztam meg. A két terület elméleti megközelítése és
kifejtése mellett dolgozatom végén igyekeztem saját példáimon és tapasztalataimon alapuló
összehangolásra törekedni. Valamint fontosnak tartottam a mai Magyarország területén
református

hittanoktató

pedagógusok

megkérdezését

és

felmérését,

hogy

milyen

tapasztalatokkal rendelkeznek az ilyen specifikus helyzetekben.
Mind az elméleti kutatások, mind a gyakorlati példák azt tükrözik, hogy gyülekezeteinken
belül a speciális oktatást igénylő hittanórák még periférián lévő területet jelentenek. Ez sajnos
megnyilvánult az elméleti oldalon is, hiszen mindkét területet érintő szakirodalom hiányzik
vagy elenyésző Magyarországon. A kérdőívem alanyai is alátámasztották, hogy kevés az
információ, a felkészítés, már magán az egyetemen és főiskolán is. Így viszont csupán
halmozódnak a problémák, hiszen egy hozzá nem értő pedagógus sikertelenségét követi a
motiválatlansága, majd a minőségi munka romlása. Ez viszont akadályozhatja az örömhír,
evangélium hirdetését, amit viszont nem engedhetünk meg magunknak akármilyen
érdeklődéssel és tapasztalatokkal vagyunk jelen a szolgálatunkban.
Dolgozatom írása során az egyik legnagyobb meglepetés és öröm az egyházunk által kiadott
Confessio Vitium volt, ami azt gondolom, hogy fantasztikus attitűdöt fémjelez a fogyatékkal
élőkkel kapcsolatban.
Összességében elmondható, hogy a katechézis és fogyatékkal élők két nagy területének
összekapcsolása jelenleg Magyarországon a református egyházban még egy feltáratlan
kincsesbánya. Rengeteg lehetőség van ezen a területen, úgy szintén azokban az osztályokban
is ahol katechézist kell folytatnunk fogyatékkal élő gyermekek körében.
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MELLÉKLETEK
1. számú melléklet

(Forrás: Farkasné Kristóf, 2006)
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2. számú melléklet

(eriksoni fejlődésmodell)
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3. számú melléklet

(Pető Intézet- Budapest, Dávid és Góliát, 2015)
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4. számú melléklet

(Pető Intézet, Budapest, Dávid és Góliát, 2015)
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5. számú melléklet

(Budapesti EGYMI, Közép-értelmi sérültek között tartott hittan óra, 2015)
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6. számú melléklet

(Pető Intézet, Budapest, Dávid és Góliát,
2015)

60

7. számú melléklet

(Pető Intézet, Kiskunhalas, Talentum-példázat, 2018)
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8. számú melléklet

(Pető Intézet, Kiskunhalas, Biblia könyvei, 2018)
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9. számú melléklet- saját kérdőív
Fogyatékkal élők katechézise

Ez a kérdőív azt szolgálja, hogy vajon milyen tapasztalataink, eszközeink vannak arra, ha
esetleg egy fogyatékkal élő (enyhe értelmi sérült, ADHD, szenzoros integrációs zavarral
küzdő, érzelmi sérült, BTMI-s stb.) diák ül a padsorainkban hittanórán. Ha van tapasztalatod
vagy ötleted az ilyen speciális helyzetek feloldására töltsd ki kérlek ezt a kérdőívet.
Köszönöm!
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Szerinted egy hitoktató melyik problémakörrel találkozik leginkább egy hittanórán?

BTMI

figyelemzavar

hiperaktivitás

tanulási zavarral vagy akadállyal küzdő
gyermek
érzelmi zavar
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nem tudok velük megfelelően bánni, ezért inkább kerülöm a társaságukat és a kapcsolatot ▼
velük
Mit gondolsz az egyházra, egyházi oktatásra milyen attitűd jellemző?
tartózkodó

semleges

befogadó

sokszor nem foglalkozik a kérdéssel

Esetleg az intézménytől kapsz-e ezzel kapcsolatban megfelő tájékoztatást, segítséget?
igen nem

A felső oktatási intézmény, ahova jártál adott-e ezzel kapcsolatos ismereteket?
igen nem
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