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1. Tájékoztató segédanyag pedagógusoknak 
 

Az „Enyém a döntés!” tanulásban akadályozott tanulóknak szóló tananyag készült a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett a Fogyatékos személyek helyi, regionális és 

országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása kiírt pályázatára 

benyújtott „ENYÉM A DÖNTÉS!” - Halmozottan fogyatékos tanulók felkészítése az önérvényesítésre, 
támogatott döntéshozatalra c. projekt keretében. A tananyag célja az értelmileg akadályozott és 

halmozottan fogyatékos / tanulásban akadályozott tanulók felkészítése az őket érintő döntések 

meghozatalára, a támogatott döntéshozatalra. A tananyag tartalmaz: modul leírást, tanári segédletet. 

 
1.1. A tananyaggal és annak felhasználásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 

1. A tananyag elsősorban tanulásban akadályozott 9 és 18 év közötti tanulóknak íródott, de jól 
használható 18 évet betöltött enyhén értelmi fogyatékos fiatalok esetében is. 

2. A tananyag legfontosabb célkitűzése, hogy a tanulók ismerjék meg jogaikat és az emberi jogok 
védelmének lehetőségeit. Ennek első színtere maga az osztályterem, tágítva a kört az iskola, a család, 
a szűkebb és tágabb társadalmi környezet. 

3. Mielőtt belekezdene a pedagógus a tananyag tanításába, fontos elolvasni ezen tájékoztatót, 
megnézve a hozzá tartozó mellékleteket, ajánlott és felhasznált forrásokat, valamint az egész 
tananyagról érdemes egy átfogó képet kapnia, hogy sikeres legyen a megvalósítás. 

4. A tananyag felépítésében, a témák feldolgozásában csak javaslat. A pedagógus ismerve saját tanulóit 
szabadon módosíthat rajta. 

5. A tanulólétszám határozza meg a munkaszervezési módokat és az egyes tevékenységekre szánt időt. 
Így a javasolt időtartamok is módosulhatnak a tananyag megvalósítása során. 

6. Ha a pedagógus úgy ítéli meg egy-egy témára több órát is szánhat, sőt ki is hagyhat más téma javára. 
7. A tananyag minden foglalkozásra nézve több fontos megjegyzést tartalmaz, mely a pedagógus 

munkáját segíti a tanítás során. 
8. Amennyiben az enyhe értelmi fogyatékosság mellett más társuló sérülés is van a tanulóknál, mint 

például hallássérülés vagy beszédfogyatékosság, úgy ajánlott alternatív és augmentatív 
kommunikációs módszerek illetve eszközök bevezetése az órákon. Erre a mellékletben lehet 
segítséget illetve ajánlást találni. 

9. A tananyag olyan komoly témákat feszeget, melyekre előzőleg alaposan fel kell készülni a 
pedagógusnak, mint pl.: bántalmazás, szexualitás stb. Ebből következik, hogy fény derülhet olyan 
esetekre a tanulók őszinte megnyilatkozásaiból, mely további vizsgálódást igényel bevonva gyermek 
és ifjúságvédelmi felelőst, súlyosabb esetekben a hatóságokat. 

10. A pedagógusnak a tananyag tanítása során nyitottnak, empatikusnak és elfogadónak kell lenni a 
tanulói vélemények, hozzászólások tekintetében. Nem erőltetheti rájuk saját világnézetét vagy 
véleményét, miközben a társadalmilag is elfogadott írott és íratlan szabályokat képviseli. Inkább 
célirányos kérdésekkel terelje jó irányba tanulóit. 

11. A tananyag megvalósítása során vonatkozó újságcikkeket is fel lehet használni felső évfolyamos 
tanulók esetében. A tananyagomban ilyeneket nem szerepeltettem. 

12. A tananyag feldolgozása során több IKT eszköz használata is lehetséges. A feldolgozás során azért 
hagytam ki többnyire ilyen eszközöket, mert a különböző iskolák IKT felszereltsége elég eltérő lehet.  

13. A tananyagban felhasználásra kerülnek a TASZ által kiadott MONDO kártyák, melyek a TASZ-tól 
beszerezhetőek. Ajánlom a MONDO-ról szóló tájékoztató filmet a youtube-on előzőleg megnézni. 
(Lsd.: Az ajánlott irodalomnál) 
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14. A tananyag teljes felépítésében a következőket tartalmazza (részletesen 14. számú melléklet):  
 1. Tájékoztató segédanyag pedagógusoknak 
 2. Mellékletek 
 3. Ajánlott irodalom 
 4. Felhasznált irodalom és egyéb források 
 „Enyém a döntés!” tananyag tanulásban akadályozott tanulók számára (9-12. évfolyam) 

 
1.2. Emberi jogok megjelenése az iskolai tananyagban: 
 
1.2.1. Az emberi jogok 
„Az emberi jogok olyan alapvető feltételei az életnek, amelyek betartása nélkül az emberek nem élhetnének 
emberi lényként megbecsülve.” (Borbélyné, 1999, 6.o.) 
 
Az emberi jogok jellemzői: 

 Az emberi jogokat nem lehet megvenni vagy örökölni. 
 Az emberi jogok mindenkit megilletnek. 
 Az emberi jogokat nem lehet az embertől „elvenni”. 
 Minden embernek joga van szabadságban, biztonságban és tisztességes életfeltételek között élni. 

 
A jogok kategóriái:  

 Polgári és politikai jogok 
 Gazdasági és szociális jogok 
 Környezetvédelmi, kulturális jogok 

(Borbélyné, 1999, 6.o.) 
 
1.2.2. Az emberi jogi környezet feltárása az iskolában: 
A tananyag tanításának eredményességét jelentősen befolyásolja a tanulók tapasztalatai, a tanulók 
környezetében élők hozzáállása ehhez a kérdéshez. Javasolt feltárni az emberi jogi környezetét éppen ezért  
az iskolának vagy legalábbis egy elhivatott, a tananyaggal, témával foglalkozó pedagógusnak. 
 
A következő viszonyokat érdemese vizsgálni: 

 Tanulók egymás közötti viszony, pl.: Szoktak sértő vagy megalázó esetek történni? stb. 
 Tanulók és tanárok közötti kapcsolat, pl.: Megalázzák a tanárok a tanulókat? Humánus a büntetési 

rendszer? Nyitva áll a tanulók előtt az igazgató ajtaja? stb. 
 A tanárok és az igazgató viszonya, pl.: Mernek a tanárok panaszkodni vagy tanácsot adni az 

igazgatónak? stb. 
 A tanárok és a szülők kapcsolata, pl.: Bevonják a szülőket az iskola életében? Mernek a szülők szólni, 

ha nincsenek megelégedve azzal, ahogy a gyermekükkel bánnak? stb. 
 Iskolai szabályok és eljárások, pl.: Az iskolai szabályokat minden tanulónál egyenlőképpen 

alkalmazzák? stb. 
 A környezet, pl.: A tanulók részt vehetnek az osztályterem berendezésében? Van virág vagy függöny 

a teremben? stb. 
(Borbélyné, 1999, 14-15. o.) 
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1.2.3. Emberi jogok oktatása különböző tantárgyak keretében 
 
Az osztályfőnöki órákon kívül más tantárgyak keretében is lehet beszélni az emberi jogokról. 
 
Társadalomismeret, történelem: nagyon sok lehetőség van minden korban az emberi jogokról is beszélni, 
dokumentumokat elemezni, olyan személyeket megismerni, akik az emberi jogokért, a békéért harcoltak, 
akiknek megsértették a jogait. 
 
Földrajz: a város- és gazdaságföldrajz keretében előjöhetnek olyan példák, mint lakórészek megélhetési 
problémái, gazdaság életszínvonalra gyakorolt hatásai, környezet pusztulása és betegségek kapcsolata. 
 
Irodalom: irodalmi művek ilyen irányú tanulmányozása is segíti az emberi jogok tanítását az iskolában, akár 
az emberi jogok védelmére, de megsértésére is számos példával találkozhatnak a tanulók irodalmi 
művekben. 
 
Biológia: a tanulók az egészséges élet feltételeiről tanulhatnak, az egészséges élethez való joggal 
összekapcsolva, felsőbb évfolyamos tanulóknál a faji felsőbbrendűség tárgyalása kapcsán lehet további 
beszélgetéseket tartani az emberi jogok megsértéséről és védelméről. 
 
Matematika: a statisztikai adatok emberi jogok megsértését tárhatják fel, vagy rejthetik el. Újságcikkekben 
olvasható statisztikai adatok elemzésének megjelenése is az emberi jogokról szólhat. 
 
Idegen nyelv: idegen nyelvű történetek, cikkek, más nemzetiségű emberek önéletrajzának olvasása és 
megbeszélése során nem csak a szókincsük fejlődik és gyakorolják a tanulók az idegen nyelvről magyarra való 
fordítást, de az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések is előkerülhetnek. 
 
Valójában minden tantárgy keretein belül lehet téma „az emberi jogok”, még rajz órán is. Meggyőződésem, 
hogy a pedagógus téma iránti elhivatottságától és kreativitásától függ, hogy becsempészi-e ezt a minden 
napi életünkhöz is kapcsolódó nagyon fontos témát. 
 
(Borbélyné, 1999, 21-22. o.) 
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2. Mellékletek: 
 

1. számú melléklet: SpongyBob Kocka nadrág dalszöveg 
 
Mindenki kész? 
Igenis kapitány! 
Hangosabban! 
Igenis kapitány! 
ÓÓÓÓÓ!  
 
Ki lakik odalent kit rejt a víz? 
SpongyaBob kocka! 
Sárga a színe és lyuk rajta tíz. 
SpongyaBob nadrág! 
Kár ,hogy a levegő csak szobadísz! 
Spongyabob kocka! 
De az élet eleme csakis a víz! 
SpongyaBob nadrág! 
Ki ő? 
Kocka nadrág,kocka nadrág ,kocka nadrág! 
Hahaha 
SpongyaBob kockanadrág? 
 
(www.zeneszoveg.hu) 
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2. számú melléklet: Kapcsolati körök 
 
 
 
 

 
 
(ÉFOÉSZ: Támogatott döntéshozatal) 
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3. számú melléklet: Mese – Civakodás 
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4. számú melléklet: Mese – A gombakirály 
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5. számú melléklet: Öltöztető baba sablon 1. változat 
 
 

http://jatsszunk-egyutt.hu/ez-vagyok-en/ 
Öltöztető sablon baba 2. változat: 
 



                                                          „ENYÉM A DÖNTÉS!” 
Pályázati kódszám: FOF2015 /175 

                                                                                

„ENYÉM A DÖNTÉS!”- SEGÉDANYAG TANAK TANANYAGHOZ - FODOR-GULYÁS EDINA 11 

 

 

FGE 
 
 
 
 
 
 



                                                          „ENYÉM A DÖNTÉS!” 
Pályázati kódszám: FOF2015 /175 

                                                                                

„ENYÉM A DÖNTÉS!”- SEGÉDANYAG TANAK TANANYAGHOZ - FODOR-GULYÁS EDINA 12 

 

 
6. számú melléklet: Mese – A róka mint pásztor 
 

 
 
 
 
 
 



                                                          „ENYÉM A DÖNTÉS!” 
Pályázati kódszám: FOF2015 /175 

                                                                                

„ENYÉM A DÖNTÉS!”- SEGÉDANYAG TANAK TANANYAGHOZ - FODOR-GULYÁS EDINA 13 

 

 
 
7. számú melléklet: MO NDO /TASZ 
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8. számú melléklet: M.P.: Lecke barátságból 
 
Mihail Pljackovszkij: Lecke barátságból 
Volt egyszer két veréb: Csip és Csirip. Egyszer Csip csomagot kapott a nagymamájától. Egy egész 
láda kölest. Csip azonban egy szót sem szólt erről barátjának. „Ha elosztogatom a kölest, nekem 
semmi sem marad” – gondolta. Így aztán egyedül csipegette fel. Amikor pedig a ládát kidobta, 
néhány szem köles még szét is szóródott a földön. Megtalálta a kölesszemeket Csirip. Be is 
csomagolta szépen egy falevélbe, és a kicsiny csomaggal elrepült barátjához, Csiphez. 
- Szervusz, Csip! Találtam ma tíz szem kölest. Osztozzunk meg rajta testvériesen! 
- Ugyan már… hogy gondolod? – legyintett szárnyával Csip. – Te találtad meg – a tied. 
Nyugodtan megeheted egyedül! 
- De hiszen barátok vagyunk! – mondta Csirip. – A barátoknak pedig mindenen meg kell 
osztozniuk. Vagy talán nincs igazam? 
- De persze igazad van – felelte Csirip. 
És nagyon elszégyellte magát. Hiszen ő egymaga csipegette fel az egész láda kölest, a barátjának 
pedig egy szem nem sok, annyit sem adott. De ha visszautasítja a barátja ajándékát, ezzel 
megsérti. 
Így Csip elvett öt szem kölest, és így szólt: 
- Köszönöm Csirip! A kölest is… meg azt is, hogy leckét adtál nekem barátságból! 
 
(mesemorzsa.blogspot.hu) 
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9. számú melléklet: J.M.: Ha én király lennék (tananyagnál 1-2. versszak ajánlott) 
 
Juhász Magda 
Ha én király lennék 
Ha én király lennék, 
tudjátok, mit tennék? 
Házat építenék 
anyának, apának, 
és egy még nagyobbat 
az egész világnak! 
 
Ha én király lennék, 
nem lenne több árva, 
elférnének együtt 
abban a nagy házban. 
Nem volna több koldus, 
nem volna több szegény, 
mindenkinek jutna 
a királynál ebéd. 
De tudom, hogy király 
csak akkor lehetek, 
ha az iskolában 
mindig jól felelek. 
Ott majd kitanulom 
a bölcs királyságot, 
s Mátyás király módra 
járom a világot. 
 
Ha én király lennék, 
soha nem feledném 
azt, hogy én is voltam 
egykor szegény legény. 
A cipőmnek most is 
lyukas lett a talpa. 
Legyek akkor inkább 
király helyett ...varga? 
A varga is szegény, 
akkor mit is tegyek? 
Legjobb lesz, ha előbb 
iskolába megyek! 
Aztán évek múlva, 
hogyha jól tanulok, 
lyukas cipőmben is 
királyságra jutok! (www.poet.hu) 
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10. számú melléklet: Egyezmény a gyermek jogairól és az Emberi Jogok Nyilatkozata (scannelt példány) 
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(Borbélyné Nagy Éva (szerk.) Kezdő lépések – Tananyag az emberi jogok oktatásához (fordítás – 
elektronikusan elérhető változatban) EJBO Alapítvány, Budapest, 1999) 
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11. számú melléklet: Könnyen érthető szövegről 
 
„Az olyan információt, amely könnyebben érthető az értelmi fogyatékos vagy egyszerű gondolkodású 
személyek számára, “könnyen érthető” esetleg “könnyen olvasható” információnak nevezzük. A könnyen 
érthető/olvasható információ célja általában az, hogy a lényeg elvesztése nélkül leegyszerűsítve azt jobban 
érthetővé, mindenki számára hozzáférhetővé tegyük.  
 
1. lépés: Tudjunk meg minél többet a célcsoportról és igényeiről. A nehezen olvasók és értők célcsoportja 
nem egynemű, képességekben, tapasztalatban, előtanulmányokban fokozatok és nagy különbségek lehetnek. 
Gondoljuk át, kik lehetnek a célfelhasználók és lehetőleg ismerjük meg a célcsoportot.  
2. lépés: Válasszuk ki az átadni kívánt információnak legjobban megfelelő formátumot. A CD-n, DVD-n 
közvetített, vagy on-line elérhető információ például sokak számára megfelelőbb forma, mint a papíron írott 
dokumentumok.  
3. lépés: Válasszunk egy szimbólumot a “könnyen érthető”-ség jelzésére a dokumentum vagy egyéb 
formátum borítójára. Ez segíthet abban, hogy a dokumentumot könnyen érthető anyagként azonosítsa be a 
célcsoport. Itt látható az egységes európai logo a könnyen érthető dokumentumokhoz. 
4. lépés: Az információ összeállításának folyamatába vonjunk be a célcsoport tagjait, hiszen ők segíthetnek 
abban, hogy a dokumentum valóban könnyen érthető legyen és velük tesztelhetjük, hogy valóban értik-e?!  
5. lépés: Kövessük az alábbiakban felsorolt irányelveket: Csökkentsük a nyelv komplexitását! ¬ A könnyen 
érthető formának rövidebbnek kell lennie az eredeti dokumentumnál, ha egy már meglévő anyagot írunk át ¬ 
Csökkentsük a tartalmat a kulcsfontosságú elemekre. ¬ Használjunk egyszerű, közérthető szavakat és 
kifejezéseket. ¬ Az összetettebb, kevéssé közismert szavakhoz adjunk magyarázatot, definíciót. ¬ A pontok 
legyenek konkrétak, és kronológiai sorban kövessék egymást. ¬ Használjunk inkább aktív, semmint passzív 
nyelvtani szerkezeteket. ¬ Ne alapozzunk arra, hogy az olvasók rendelkeznek előzetes ismeretekkel. ¬ Háttér-
információt, a nehezen érthető szavak és kifejezések definícióját oly módon kell a szövegbe illeszteni, hogy 
az ne okozzon törést a szöveg folyamatában. ¬ Kerülni kell a rövidítéseket. Amikor csak lehetséges, 
használjuk a teljes szót. Ha elkerülhetetlen a rövidítések használata, mindig magyarázzuk el a jelentésüket. 
Például, ha azt írjuk, EU, el kell magyarázni, hogy ez az Európai Unió rövidítése. ¬ Lehetőleg ne használjunk 
nagy számokat és százalékos értékeket. Ehelyett használjuk inkább a “néhány”, “kevés”, “sok”, stb. 
kifejezéseket az információ átadásához, ugyanakkor ne nagyoljuk el az információt, lehetőleg ne veszítsünk 
az információból. ¬ Kerüljük a “nagyon fontos” és a hasonló semmitmondó kifejezéseket. Az egyszerű szöveg 
nem jelenthet pontatlanságot, igénytelenséget. ¬ Igyekezzünk kerülni az alárendelt szerkezetű összetett 
mondatok használatát. ¬ Igyekezzünk kerülni az átvitt értelmű nyelvezetet. ¬ Névmások használatakor 
körültekintően kell eljárni. Mindig gondoskodjunk arról, hogy a szövegből világosan kiderüljön, kire vagy 
mire vonatkozik a névmás. Amennyiben ez nem egyértelmű, használjuk inkább a teljes szót, vagy kezdjünk 
új mondatot. 5 Figyeljünk a formátumra a szöveg megjelenítésére! ¬ Használjunk olyan formátumot, amelyet 
könnyű olvasni, érteni és fénymásolni. Például, A4 vagy A5 oldalakat, áttekinthető rövid fejezeteket, 
tömbösített szöveget, stb. ¬ Nagyméretű karaktereket alkalmazzunk, ha lehet képeket, képes magyarázatokat. 
¬ Ügyeljünk arra, hogy a dokumentum ne legyen túl terjedelmes. Egy 100 oldalas könyv esetünkben túl 
hosszú. A címzettek úgy érezhetik, hogy nem fogják tudni elolvasni, ha nagyon hosszú a dokumentum. Egy 
100 oldalas dokumentum esetében sokkal célravezetőbb, ha a tartalmát három részre bontva, három különböző 
füzetben közöljük. ¬ Elektronikus formátum esetén fél oldalasnál nem hosszabb szócikkeket, magyarázatokat 
írjunk, színes képekkel megszakítva, több szócikkre osztva. ¬ Ne használjunk mintás hátteret, illetve képet a 
háttérben. ¬ Mindig olyan betűtípust alkalmazzunk, amely tiszta és könnyen olvasható. Pl. Arial, Tahoma. ¬ 
Mindig nagy betűmérettel dolgozzunk. Javasolt az Arial betűtípus használata, 14- es méretben. ¬ A szöveget 
mindig baloldalra igazítsuk a lapokon. ¬ Sok apró bekezdést használjunk és lehetőleg minden új mondatot új 
sorban kezdjünk. ¬ Ne használjuk a szavak elválasztását. ¬ Igyekezzünk rövid mondatokat alkalmazni. Ez 
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megoldható például úgy, hogy egy gondolatot egy mondatban mondunk el. ¬ Válasszunk világos, könnyen 
érthető címet. ¬ Használjunk felsorolást oszlopba rendezve. A listázás vesszővel elválasztva nem könnyen 
érthető. ¬ Gondoskodjunk arról, hogy a fő információ könnyen azonosítható legyen a szövegben. Ez többek 
közt a következő módszerekkel oldható meg: – kezdjük a szöveget a fő információ közlésével – emeljük ki a 
fő információt vastag betűvel – tegyük a fő információt egy önálló szövegdobozba. 6 ¬ Használhatunk képeket 
is, ha úgy ítéljük meg, hogy azok segíthetnek a szöveg pontosabb megértésében. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy 
a célközönség korának megfelelő képeket használjunk.  
6. lépés: Ismerkedjünk meg már létező, könnyen érthető segédanyagokkal. A Down Alapítvány kiadványai 
között találhatnak könnyen érthető füzeteket, ezeket vegyék alapul. Ezek elérhetőek és letölthetőek az alábbi 
weboldalon: www.downalapitvany.hu  
7. lépés: Mindig tartsuk szem előtt, hogy az adott csoportnak megfelelő nyelvezetet használjunk.” 
(bővebben a forrásból: www.downalapitvany.hu, Hogyan készítsünk könnyen érthető segédanyagot? 
Irányelvek) 
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12. számú melléklet: Használható (Boardmaker) PCS képek 
 
„A Boardmaker oktatási szoftver egy rendkívül rugalmas és hatékony, felbecsülhetetlen értékű eszköz a 
sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket nevelő szülők, tanárok, terapeuták számára.” (www.aaksni.hu) 
A bemutatott képek csak javaslatok és szűkkörűek! 
 

VIDÁM SZOMORÚ DÜHÖS ÁLMOS 
 

 

 

 

 

 

 

  

IGEN NEM SZERETEM. NEM 

SZERETEM. 

ÜGYVÉD EGYENLŐSÉG SZERETET CSALÁD 

 
(Forrás: Boardmaker Windows English, Mayer-Johnson, Version 6.) 
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13. számú melléklet: Használható gesztusjelek 

 



                                                          „ENYÉM A DÖNTÉS!” 
Pályázati kódszám: FOF2015 /175 

                                                                                

„ENYÉM A DÖNTÉS!”- SEGÉDANYAG TANAK TANANYAGHOZ - FODOR-GULYÁS EDINA 26 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

(Erdélyi Andrea: Nézd a kezem!, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001) 
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14. számú melléklet: Részletes tartalomjegyzék 
 

Modul felépítése Órák/Témák O ldalszám 

I. Önismeret  
(6 óra) 

1. óra „Ez én vagyok” 3 

2. óra „Te és én” 4 

3. óra „Milyen a kapcsolatom másokkal?” 5 

4. óra „Kiben bízhatok?” 6 

5. óra Gyakorló óra – „Játsszunk!” 7 

6. óra Modulzáró alkotó óra – „Az én házam, az én 
váram” 

9 

II. Támogatott 
döntéshozatal- 

Út a támogatott 
döntéshozatalig  

(20 óra) 

7-8. óra – A döntés 10 

9-10. óra – A döntés lépései 13 

11-12-13. óra – Minden napi döntéseink 15 

14. óra – Életünk nagy döntései 18 

15. óra – Most én döntök 19 

16. óra – Szükség és vágy 20 

17. óra – Gyakoroljunk! 21 

18. óra – Önvédelem: Tisztelettel segítsenek, 
gondozzanak! 

22 

19. óra – Ne bántsanak! 23 

20. óra – Ne helyezzenek gondnokság alá! 24 

21. óra – Ne zárjanak intézetbe! 25 

22. óra – Az intézetben is megvédhetem magam! 26 

23. óra – Ismerkedhetek, barátkozhatok! 27 

24. óra – Lehet párom és saját családom! 28 

25. óra – Gyakorló óra 
18 évet betöltött fiataloknak: Intézhetem az 
ügyeimet! 

29 és 31 

26. óra – Gyakorló óra 
18 évet betöltött fiataloknak: Élhetek közösségben, 
élhetek a politikai jogaimmal, szavazhatok! 

30 és 32 

III. Jogom van hozzá!  
(4 óra) 

27-30. óra – Egyezmény a gyermek jogairól 
18 évet betöltött fiataloknak: Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata 

33 
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3. Ajánlott irodalom és egyéb források: 
 ÉFOÉSZ: Önérvényesítő leszek! 
 ÉFOÉSZ: Az új Országos Fogyatékosügyi Program könnyen érthető változata 
 ÉFOÉSZ: Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény könnyen érthető változata 
 ÉFOÉSZ: A diszkrimináció mélyen megsebez! 
 ÉFOÉSZ: Tudom, mit akarok, azt vásárolok, amit akarok 
 ÉFOÉSZ: Támogatott döntéshozatal 
 Borbélyné Nagy Éva (szerk.) Kezdő lépések – Tananyag az emberi jogok oktatásához (fordítás – 

elektronikusan elérhető változatban) EJBO Alapítvány, Budapest, 1999 
 HLCU introduces MONDO card game/ Bemutatkozik a MONDO 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ie5jScLInWM) 
 Kálmán Zsófia- Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Osiris Könyvkiadó, 2002. 

 
 

4. Felhasznált irodalom és egyéb források: 
 

 ÉFOÉSZ: Támogatott döntéshozatal 
 Borbélyné Nagy Éva (szerk.) Kezdő lépések – Tananyag az emberi jogok oktatásához (fordítás – 

elektronikusan elérhető változatban) EJBO Alapítvány, Budapest, 1999 
 Minden napra egy mese – szerkesztette: T. Aszódi Éva, kiadja: Móra Könyvkiadó, Budapest, 1966 (van 

újabb kiadás is) 
 mesemorzsa.blogspot.hu 
 www.poet.hu 
 www.zeneszoveg.hu 
 www.szuloi.tasz.hu 
 MONDO kártyák 
 Erdélyi Andrea: Nézd a kezem!, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 

 
 
 
 
 
 


