
A társadalmi beilleszkedést támogató, értékteremtő SNI-s program 

ismertetése 

(Szakiskolában tanuló fiatalok nyílt munkaerőpiacra lépésének 

egyik lehetséges útja) 

                    

1.1. Sajátos nevelési igényű szakiskolát végzett tanulók munkaerő-piaci integrációjának 

segítése - Foglalkoztatás 2018. FSZK pályázat bemutatása 

Elérhető:  

- https://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasi-

rehabilitacio/foglalkoztatas-2018/ 

- https://www.ahkungarn.hu/hu/rendezvenyek/oldalnezet/szakkepzesi-dijatado-

uennepseg-2020 

A pályázatban résztvevők közös célja az volt, hogy egy olyan munkaerő-piaci, komplex 

felkészítő módszert dolgozzanak és próbáljanak ki, amely már a fiatalok szakiskolai 

tanulmányai alatt fejleszti a foglalkoztathatósághoz szükséges feltételeket, fejleszti és 

felkészíti őket a munkavállalásra, önálló életvitelhez szükséges ismereteket ad.  

1.1.1. Pályázati összefoglaló 

A projektünk végrehajtása során egy olyan komplex munkaerő-piaci modellt valósítottunk 

meg és dolgoztunk ki, amely az oktatási intézményből kilépő fiatalok munkaerő-piaci 

elhelyezkedését támogatja közvetlen és közvetett formában. Célunk a sérült, enyhe értelmi 

fogyatékos, illetve autizmussal élő szakiskolás tanulók megismertetése a különböző 

szakmákkal, munkalehetőségekkel, valós munkakörnyezetben, mindezt komplex szakmai 

háttérrel megtámogatva (pszichológus, gyermekvédelmi szakember, jogász), a fogadó közeg 

nyitottá tétele után. A programba 14 fő, oktatási intézményből kikerülő, a munkaerő-piacon 

megjelenő fiatalt vontunk be. A projekt erőssége, hogy sokoldalúan támogatja és fejleszti az 

oktatási intézményből kikerülő fiatalokat, elébe megy azoknak a tényezőknek, amelyek 
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rendkívüli nehézséget jelentenek az oktatási intézményből kilépő és a munkaerő-piacra belépő 

fiatalok számára. 

A pályázat lebonyolítása során a munkahelyi mentorok már iskolai környezetben 

megismerkedtek a tanulókkal, felkészülhettek többletigényeikre, s a munkatársaikat is fel 

tudták készíteni fogadásukra. A kísérő mentorpedagógus átmenetet biztosított az intézmény és 

a munkahely között, személyre szabott megsegítést, támogatást biztosítva. 

Fejleszteni kívántuk tanulóink nyílt munkaerőpiacon való boldoguláshoz szükséges 

képességeiket, kompetenciájukat, illetve a konkrét munkavállaláshoz szükséges portfólió, 

„dokumentumgyűjtemény” kialakításához, mintaadással próbáltunk segítő kezet nyújtani.  

Mindehhez olyan jogi felkészítés/megsegítés/tanácsadás társult, melynek keretében sérült 

fiataljaink és családjuk eligazítást, segítséget kaptak az ellátórendszerben, az intézményes 

ellátásból való kikerülés után. 

1.1.2. A projekt célcsoportja 

• enyhe értelmi fogyatékos, illetve autizmussal élő szakiskolai tanulók 

• szülők/gondviselők/hozzátartozók 

• munkaadók/munkatársak 

• köznevelési intézmény/pedagógusok 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskolai szinten az 

előzetes tudások megerősítése és tovább építése, alkalmazása, az önálló életvezetési technikák 

tudatos gyakorlása kerül a középpontba. A pedagógus feladata biztosítani az enyhén értelmi 

fogyatékos, alapfokú iskolai tanulmányaikat befejezett tanulók általános tudásának 

elmélyítését, illetve szinten tartását, a közismereti órákon a szociális kompetenciák 

fejlesztését, a személyes jártasságnak, a problémákkal való megbirkózás képességének 

erősítését célzó tanulási környezetet, a tevékenységközpontú tanulásszervezést. Az enyhén 

értelmi fogyatékos tanulóknak is fel kell készülniük a munkavállalásra, a változások 

kezelésére és a későbbi tanulásra is. Kompetenciákkal a társadalmi integráció, az önálló 

életvezetés és a felnőttkori munkaerő-piaci helytállás érdekében nekik is rendelkezniük kell.  

A tanulásban akadályozott fiatalok jellemzői:  

• Átlagosnál nagyobb monotónia tűrés, azaz egyféle munkát ugyanolyan 

intenzitással hosszabb ideig tudnak végezni. 

• Ragaszkodnak a tanultakhoz, mindez alkalmassá teszi őket a pontos, igényes 

munkavégzésre.  



• Feladataikat a megadott módon hajtják végre. Az irányítást elfogadják, és 

betartják a szabályokat. A mechanikus munkákat folyamatosan, kitartóan 

végzik. 

Szülők/gondviselők: tapasztalataink szerint az egyik legnehezebb helyzetben a kamaszkorú 

gyermeket, fiatal felnőtt sérült személyeket nevelő családok vannak. Ekkor szembesülnek 

ugyanis a szülők azzal, hogy az iskola védőszárnyai alól kikerült gyermekük számára 

gyakorlatilag igen kevés, elérhető munkahely, illetve rendszerszerű ellátás létezik ma 

Magyarországon, így a családok nehéz kilátásokkal maradnak magukra. Az önálló lakhatás, a 

munkavállalás, a társas kapcsolatok lehetőségei még sok felnőtt fogyatékos személy számára 

elérhetetlenek. Így akkor, amikor épp társaik kirepülnek a családból, független felnőttekké 

válnak, ők családjukban maradnak, sok esetben izolálódhatnak. Lelkileg is nagyon 

megviselheti őket ez az időszak. 

Amit a pályázat adott számukra: 

1.) a támogatás, és a tapasztalatok mással való megosztása, mások tapasztalatának 

meghallgatása, 

2.) hiteles információk a gyermekükről, 

3.) konkrét, gyakorlati, működő eszközök mindennapi helyzetek megoldására.  

A gyermekek a következő szakmák közül válogathatnak: Kőműves-hidegburkoló, virágkötő, 

számítástechnikai adatrögzítő, konyhai kisegítő, családmunkás, asztalosipari-szerelő, kerti 

munkás. 

Munkahelyek: A tájékozatlanság bizalmatlanságot szül, és ahol foglalkoztatnak is 

fogyatékossággal élő fiatalt, gyakran nem a végzettségnek megfelelő munkakört ajánlják fel. 

Jelen pályázat lehetőséget adott arra, hogy nyílt munkaerőpiacon jelen levő, pályázatba 

bevont cégek, vállalkozók számára kézzelfogható közelségbe kerüljenek fogyatékkal élő 

embertársaik, egyáltalán a fogyatékosság, mint kifejezés. Bebizonyosodjon számukra, hogy 

ők is tudnak munkát végezni, értéket teremteni. A személyes élmény, a saját tapasztalás 

nagyon sokat jelent. Elindulhat egy folyamat, amely akár az Arany János EGYMI számára 

külső gyakorlóhelyi lehetőséget is kínálhat. Ekkor már nagyon közeli a lehetőség: iskolából a 

munkahelyre, egy lépésben. 

1.1.3. A pályázatban közreműködő konzorcium bemutatása (kiegészítve a bevonni 

kívánt szervezetekkel) 

A konzorcium vezetője az Arany János EGYMI.  

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat: munkatársai által ellátott kliensek száma Fejér 



megyében évente kb. 15 000 fő gyermek-tanuló, és ezzel együtt ugyanennyi segítségre 

szoruló család. Emellett 401 azoknak a köznevelési intézményeknek (tagintézményeikkel 

együtt) a száma, amellyel ez a szolgáltatás kapcsolatban áll. Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat a köznevelési törvény és a szakszolgálatokról szóló rendelet alapján végzi 

tevékenységét. Egyik előírt feladata a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. Egyéni 

tanácsadáson a tavalyi tanévben majdnem 900 gyermek vett részt, közülük több mint 50-en 

SNI tanulók voltak. Több éve dolgozó kollégáink elemezve a tanácsadásra jelentkezők 

számát, azt tapasztalták, hogy a hátrányos helyzetű, SNI tanulók aránya évről-évre nő. Azzal 

is tisztában vannak, hogy ők a munkaerőpiacon nehezen állják meg a helyüket, és ehhez 

szükségük van segítségre.  

A Szakszolgálat tágabb értelemben vett jogszabályi- és a társadalmi célok megvalósítása 

érdekében vett rész a projektben. Fontos a kollégák szakmai elköteleződése, és a szervezeti 

kultúra kiteljesítése, illetve az a sikerélmény, hogy kollégáink által kisgyermekkortól 

figyelemmel kísért, fejlesztett fogyatékkal élő gyermek megállja helyét az életben, a 

munkaerő piacon, képessé válik az egyéni életvitelre is. 

Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ: segítséget nyújt a Székesfehérváron élő 

szociális és mentálhigiénés problémái, vagy egyéb krízishelyzete miatt segítséget igénylő 

személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Tájékoztatást ad a 

szociális, társadalombiztosítási illetve a gyermekekkel kapcsolatos ellátásokról, támogatási 

lehetőségekről. 

A pályázattól az együttműködés még szorosabbá tételét vártuk, illetve az intézményi 

rendszerből kikerülő fiatalok ellátórendszerbeli segítését, nyomon-követését. 

Munkahelyek/munkáltatók: Tapasztalataink szerint azokon a munkahelyeken, ahol 

fogyatékkal élő/megváltozott munkaképességű dolgozó kezd el tevékenykedni, a 

munkavállalók nagy része egy idő után nemcsak a kollégáihoz, de a külvilághoz is sokkal 

toleránsabban áll hozzá. A munkavállalók megtanulják, hogyan legyenek segítségükre a 

fogyatékkal élőknek, és ezt a tudást kamatoztatják a mindennapi életükben is.  

Kiemelt Figyelmet Igénylő Gyermekekért Egyesület: Számukra fontos az SNI tanulók 

társadalmi beilleszkedést segítő, készség- és képességfejlesztő szolgáltatások biztosítása 

tréningek, egyéb programok szervezésével. Céljuk a társadalomban az esélyegyenlőség 

biztosítása, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek beilleszkedésének segítése.  

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház: Az intézmény az ellátási területére 

kiterjedően orvosi szakellátást, ápolást, gondozást, egészségnevelést és oktatást nyújtó járó-



beteg és fekvőbeteg szakellátó gyógyintézet. Oktató kórházként részt vesz a PTE és a SOTE 

szakorvos képzésében, a szakdolgozók nappali és munka melletti szakképzésében. Gyakorló 

helyet biztosít a Bugát Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói számára. Kötelező 

szakmacsoportos továbbképzéseket szervez a szakdolgozók számára.  (A pályázatban a kerti 

munkás és a konyhai kisegítő szakmával releváns.) 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény: az 

intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások egymásra épülésével, integrált, 

egységes formában működik. Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási és szakosított 

ellátási forma keretében étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali, átmeneti és tartós 

bentlakásos szociális ellátást nyújtunk az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális 

helyzetük miatt rászorultak részére. (A pályázatban a családellátó szakmával releváns.) 

F. T. e.v.: Asztalosipari egyéni vállalkozás. (A pályázatban az asztalosipari szerelő  

szakmával releváns.) 

B. Gy. e.v.: Építőipari egyéni vállalkozás. (A pályázatban a kőműves-hidegburkoló szakmával 

releváns.) 

SZV-Alba KFT.: Jelen formában a vállalkozás 2010 óta működik. Fő tevékenysége az 

élelmiszer jellegű kiskereskedelem. A 2016-os évben még 3 üzletet, jelenleg egyet működtet. 

(A pályázatban az eladó szakmával releváns.) 

Alba Virág KFT: A cég 2003-ban alakult székesfehérvári telephellyel. Fő tevékenységi köre 

dísznövény és ajándéktárgy kiskereskedelem.  (A pályázatban a virágkötő szakmával 

releváns.) 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város: Az önkormányzat régóta segíti már a fogyatékos élők 

foglalkoztatását és társadalmi felelősségvállalási programokban is közreműködik. Az 

akadálymentesítés, az érdekvédelem, az esélyegyenlőség megteremtése és a szemléletváltó 

programok fontossága elsődleges a város számára. A Székesfehérvár Városgondnokságának 

tulajdonosa jelentős befolyást tud gyakorolni az önkormányzati cég esélyegyenlőséget 

biztosító munkaerő foglalkoztatására. 

1.1.4. A pályázat eredményeinek illeszkedése konzorcium tagjainak céljaihoz 

Az Arany János EGYMI szakiskolai tanulók külső munkahelyeken „dolgozhatnak”. Ebben az 

integrált, valós munkakörnyezetben szert tehetnek a munkavégzés területén nélkülözhetetlen, 

gyakorlati tapasztalatokra, amelyek iskolai, intézményi környezetben nem elsajátíthatók. Az 

intézményi, belső gyakorlóhelyen nem tudjuk azt a munkahelyi klímát modellezni, amely a 

való életben várja diákjainkat. A munkahelyen dolgozó „többségi” munkatársak attitűdje 



nagymértékben eltérhet/eltér az intézményben dolgozók szemléletétől. A tanulónak nemcsak 

ebben a „vegytiszta”, el és befogadó légkörben kell tudnia boldogulni, hanem a nyílt munka-

erőpiaci körülmények között is. 

A pályázatba bevont tanulók, illetve a modellprogram kidolgozása után a fiatalok nagyobb 

eséllyel tudnak elhelyezkedni és tudnak hosszú távon megmaradni a munkahelyeken. Olyan 

portfóliót állíthatnak össze a program végére, amely konkrét, napi segítséget ad 

számukra.(önéletrajz, dokumentumminták stb.) 

A mentorpedagógusok többletinformációt kaphatnak ahhoz, hogy hogyan tudják még 

hatékonyabban felkészíteni tanulóikat a felnőtt életre, illetve visszajelzést kapnak arról, miben 

kell még fejlődniük tanulóik hatékonyabb munkaerő-piaci integrálása érdekében. Az 

elméletben megtanított ismereteket át tudják ültetni a gyakorlatba. Azonnali visszacsatolást 

kapnak a megtanított ismeretek használhatóságáról. Átgondolhatják pedagógiai munkájukat, 

naprakész információkat szerezhetnek intézményi munkájukhoz.  

A szülők visszajelzést kapnak gyermekük képességeiről, munkájáról, viselkedéséről. 

Információkhoz tudnak jutni az iskola utáni ellátás lehetőségeiről, a jogszabályi háttérről, 

munkavégzési, elhelyezkedési formákról, igénybe vehető támogatásokról. Biztonságos 

körülmények között, védett környezetben, mentor pedagógus és munkahelyi mentor kíséri 

őket a próba munkavégzés során.  

A projekt hozzájárul a Székesfehérváron élő személyek, családok stabil, hosszú távú 

munkahely választásához, megtartásához, ezáltal biztosítva a családalapítást, a családok 

mindennapi megélhetését. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatást, segítséget ad a 

családokat érintő szociális támogatások lehetőségeiről, igénylési formáiról; segít a munkahely 

keresésében, önéletrajz, pályázat megírásában. A Szolgálat utógondozás keretében tovább 

támogatja a rászoruló személyeket, családokat jogi tanácsadás és mentális támogatást nyújtva. 

A munkahelyek, a társadalmi élet szereplői napi kapcsolatot alakítanak ki a sérült fiatalokkal. 

A társadalom egy része nem gondolja, hogy a fogyatékossággal élők is képesek lennének 

ugyanazt a munkát elvégezni, mint ők, ha megkapnák a megfelelő segítséget. Félnek az 

ismeretlentől, és azt gondolják, hogy ha nekik, egészséges embereknek nincs munkájuk, akkor 

miért pont a sérülteknek legyen. A befogadó szemlélettel rendelkező munkahelyek, cégek 

munkahelyet, munkát adnak sérült embereknek. A tanulók hozzájárulnak a cég/a vállalkozó 

munkájához, munkaerő utánpótlást biztosítanak.  

Fogyatékkal élő munkaerő alkalmazásával a vállalat számos előnyhöz juthat, mind financiális, 

mind közösségi, emberi értékek tekintetében. Egy befogadó és toleráns szervezet, amely ki 

szeretné használni az átlag feletti potenciált, nyitott a megváltozott munkaképességű 



munkavállalók felé. Ez a jellemzés pedig – a gyakorlat ezt mutatja – egyre több munkáltatóra 

igaz, akik később saját tapasztalataik alapján is megbizonyosodhatnak róla, hogy a 

fogyatékkal élő emberek képesek értéket teremteni, ha képességeiknek megfelelő munkát 

végeznek.  

A fogyatékkal élő munkavállalók megbízhatósága és termelékenysége nem marad el az 

egészséges kollégáikétól, vezetnek a ledolgozott munkanapok számában. Lojálisak a céghez, 

javul a munkahelyi légkör, a munkamorál, a többi munkatárs cég iránti elköteleződése. Az 

akadálymentesítés előnyeit minden munkavállaló élvezi.  

A munkaadó rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtható munkáltatói támogatást igényelhet, 

amely bértámogatásból és költségkompenzációs támogatásból áll. 

(Fogyatékosságtudományi Tanulmányok XVIII. (2009.), Fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű emberek munkaerő-piaci esélyeinek növelése, ELTEBGGYFK) 

1.1.5. A projekt célja, (általánosan és a projekt sajátosságait figyelembe véve) 

A program célja, a tanulók külső, nyílt munkaerő-piaci helyszíneken, valós munkavégzés 

keretében történő gyakorlati felkészítése az iskola utáni munkavégzésre. 

A sikeres munkavállaláshoz elengedhetetlen, hogy az SNI tanulók még a szakiskolai oktatás 

alatt megismerhessenek különféle munkaköröket, munkafolyamatokat, megismerkedjenek a 

különböző munkafeltételekkel, munkahelyi követelményekkel és szabályokkal, valamint az 

önálló életvitel kialakításához kellő tapasztalatot tudjanak gyűjteni. Az SNI tanulók 

felkészítésével párhuzamosan a nyílt munkaerőpiac munkáltatóinak is szükségük van 

személyes tapasztalatszerzésre a fogyatékos emberek munkavégző képességeiről, emberi 

adottságairól ahhoz, hogy reális döntést hozhassanak megváltozott munkaképességű dolgozók 

alkalmazásáról. 

A társadalmi felelősséget vállaló cégeknél az esélyegyenlőség biztosítása alapvető fontosságú. 

A fogyatékkal élő emberek a társadalom egyenrangú, egyenlő méltóságú tagjai, akik a 

mindenkit megillető jogokkal, lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán 

nem képesek élni. A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségét törvény garantálja, de 

ennek ellenére még nagyon sok a tennivaló annak érdekében, hogy tanulóink a 

munkaerőpiacon is felvegyék a versenyt az épekkel. Önálló egzisztenciát biztosító 

munkavégzés lehetősége a tanulásban akadályozottak és autisták számára jelenleg 

elérhetetlennek tűnik, de távlati célunk az, hogy tanulóink külső munkahelyeken legyenek 

alkalmazásban. 



A sikeres munkavégzés értelmet, bíztatást, önérzetet ad, amely hozzásegíti a fiatalokat az 

akadályozottság leküzdéséhez. Jól tagolt, kevés fázisú, lehetőleg kevés helyváltoztatást és 

átgondolást kívánó, gyors döntéseket nem igénylő, állandóan felügyelt, irányított 

tevékenységeket tudnak végezni tanulóink. Például: Konyhai kisegítők a szakácsok keze alá 

dolgoznak, a virágkötők csokrokat, koszorúkat készítenek adott minta alapján, Az asztalos 

ipari munkások egyszerűbb felújításánál az előkészítő munkában vesznek részt- nyílászárók 

csiszolása, a családsegítők a nyugdíjas otthonban az idősek alapvető ellátásában segítenek, a 

kőművesek kőműves segédmunkát végeznek, a kerti munkások a szerződő intézmények 

környékét rakják rendbe, az eladók az árufeltöltést végzik- egy tanuló pénztári munkakör 

betöltésére is alkalmassá vált. 

1.1.6. A projekt bemutatása 

Az alacsony társadalmi státusú társadalmi csoportokból származók (főleg a kisegítő iskolát 

végzettek) esetében az is, hogy a családi környezet nem ad ösztönzőket a gyerekek számára a 

továbbtanulásra és a munkaerő-piaci karrierre, és a szegény családok nem is nyújthatnak 

támogatást nekik a munkaerő-piaci előmenetelt megalapozó továbbtanulásban. A 

fogyatékosok iránti munkaerő-piaci kereslet is alacsony. Ez egyfelől abból is adódik, hogy a 

munkaadók nem eléggé informáltak a fogyatékosokkal kapcsolatban, és ennek nyomán 

félelmeik vannak a fogyatékosok által végzett munkát illetően: vagy meg vannak arról 

győződve, hogy a fogyatékosok feltétlenül alacsonyabb teljesítménnyel végzik a munkát, mint 

az épek. Az is előfordul, hogy a munkaadók attól tartanak, hogy a fogyatékosok magukra 

vagy másokra nézve veszélyesen dolgoznak, és könnyebben balesetet okoznak, mint az épek. 

Ugyanakkor az is tény, hogy a munkahelyek a mai formájukban nem mindig alkalmasak a 

fogyatékosok hatékony foglalkoztatására. A munkavégzés technikai feltételeinek adaptálása 

többletköltséget jelent a munkaadók számára, és ezt a terhet a legtöbb esetben nem vállalják. 

A fenti tényezőkből adódóan a fogyatékosok a munkaerőpiacon sokoldalúan hátrányos 

helyzetű csoportot alkotnak. (https://ofi.oh.gov.hu/az-iskolavalasztas-oksagi-modellje-

racionaliscselekves-elmelet-alapjan Letöltés dátuma: 2020. 11. 05.) 

Jelen program az SNI tanulók speciális szükségleteire épül, a szereplők teljes aktivitását 

igényli, és a munkavállalóvá váláshoz szükséges kompetenciák kialakítására fókuszál. A 

program lehetőséget biztosított egy sajátos eszköztár kialakítására, folyamatfejlesztésre, a 

nevelőtestületi nyitottság kialakítására, a partnerkapcsolatok átgondolására, az oktatási-

nevelési folyamatban a munkaerő-piaci szempontú megközelítés fejlesztésére az adott 

intézmény számára. Intézményen belül ösztönzi a pedagógusokat a tanulási környezet és az új 

tanulási módszerek kialakítására, megválasztására. Ugyanakkor viszont probléma, hogy 

https://ofi.oh.gov.hu/az-iskolavalasztas-oksagi-modellje-racionaliscselekves-elmelet-alapjan
https://ofi.oh.gov.hu/az-iskolavalasztas-oksagi-modellje-racionaliscselekves-elmelet-alapjan


együttműködő munkáltatók hiányában és a költséghatékonyság érdekében a szakiskolában 

intézményen belül lettek kialakítva a gyakorlati helyek. Ezek ugyan védettséget jelentenek a 

tanulók számára, viszont nem készíti fel őket a nyílt munkaerőpiac kihívásaira, amivel az 

esélyeik romlanak. 

A fogyatékos személyek iskolai oktatásának sikerességét azon is lehet mérni, hogy az iskola 

milyen mértékben képes felkészíteni a tanulókat a munkavégzésre, hiszen az oktatás nem 

lehet öncélú, hanem eszköz kell, hogy legyen a sikeres társadalmi integráció felé. 

1.1.7. projekt tevékenységeinek bemutatása 

I. ütem: 2018. április – június 

➢ SNI tanulók által betölthető munkakörök felkutatása, elvárt kompetenciák 

meghatározása (7 szakma, 5 munkahely) 

➢ A munkatársak befogadási attitűdjeinek felmérése (külső szakemberek – tesztek 

segítségével lebonyolítva) 

➢ Mentorok és a közvetlen munkatársak kijelölése és a mentorok felkészítése 

(együttműködve a Szakiskolai mentorokkal), ennek protokolljának kidolgozása.(8 

munkahelyi mentor, 7 mentor tanár) 

➢ SNI tanulók önismeretének, érdeklődésének, kulcskompetenciáinak felmérése. – 

KIFIGYEL egyesület által– ennek protokolljának kidolgozása. 

➢ SNI tanulók: (14 fő) ”Saját céljaim tisztázása” (Mi kell az életben? Milyen 

munkahelyet szeretnék? Mi kell a munkahelyhez? – szükséges kompetenciák 

erősítése, együttműködve a munkaerő-piaci szereplőkkel) - Fejér Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat – ennek protokolljának kidolgozása  

➢ Az iskolai mentorok kijelölése, és felkészítése, ők közvetlenül ismerik a pilot 

programban résztvevő gyermekeket– ennek protokolljának kidolgozása. – Arany 

EGYMI 

II. ütem: 2018. június – augusztus 

➢ Munkaerő-piaci szereplők részéről diákok megismerése   

➢ Munkahelyi befogadó környezet megteremtése (munkatársak felkészítése) – 

együttműködve a helyi mentorok és az Arany EGYMI tanár mentorai. 

➢ Fogadási/munkahelyi megfigyelés protokolljának kidolgozása. 

➢ A munkahelyi mentorok nyári gyakorlat, vagyis munkavégzés közben kísérik 

figyelemmel a pilot programban résztvevő diákokat, megismerik őket és az Arany 

EGYMI mentoraival közösen meghatározzák a további fejlesztési szükségleteket. 



– szempontsor összeállítása a megfigyeléshez (munkakörök szükségletei szerint). – 

protokoll kidolgozása. 

➢ SNI tanulók adott munka elvégzéséhez szükséges kompetenciáinak fejlesztése – 

Arany EGYMI mentorok (együttműködve a KIFIGYEL egyesülettel és a Fejér 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal) 

III. ütem: 2018. szept. – 2019. május 

➢ Pilot program 

➢ Szervezetek/Munkaerő piaci szereplők: 1-1 munkatárs munkájának figyelemmel 

kísérése 2-2 fős kiscsoportban (munkahelyi mentor és Arany EGYMI tanár mentor 

együttműködésével). Munkahelyi elvárásokkal való megismerkedés, a munkahelyi 

közösség megismerése. – protokoll kidolgozása 

➢ „Próba”munka lehetőségének biztosítása – munkahelyi gyakorlat – protokoll 

kidolgozása 

➢ Tanuló: A munkahelyi tapasztalatok alapján önismeretük, kommunikációjuk, 

munkahelyi viselkedés, konfliktuskezelő képességük erősítése. – KIFIGYEL 

egyesület 

➢ Munkavállalói jogok/kötelességek, önéletrajzírás, állásinterjúra való felkészítés – 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

➢ Lehetőségek a jogszabályok a szociális ellátórendszer útvesztőjében - tanácsadás a 

tanulóknak és családjaiknak a  Székesfehérvári Család és Gyermekjóléti 

Központ – a protokoll kidolgozása. 

➢ Projektzáró rendezvény megtartása. 

IV. ütem: 2019. júniustól 

➢ Szervezetek részéről: Után-követés, beilleszkedés támogatása Arany EGYMI, és    

munkahelyi mentorok 

•      Közvetítés, konfliktus kezelés segítése – igény szerint 

     (Mészárosné Törzsök Zsuzsanna projektvezető elmondása alapján). 

A munkahelyi megfigyeléseket minden esetben – a szakmacsoportok elméleti jellegű 

megismerésével és a munkahelyi megfigyelés szempontsorainak áttekintésével – iskolai 

foglalkozások keretében kell előkészíteni. A cél az, hogy a fiatalok saját benyomásokat, 

élményeket szerezzenek a munka világáról, esetlegesen képesek legyenek belehelyezkedni a 

munkáltatói szerepekbe is. Az intézmény végzős szakiskolai tanulóit vonjuk be a nyílt 

munkaerő-piaci szakmák megismertetésébe. Az adott évfolyamon tanító pedagógusok közül 



válasszuk ki a mentor pedagógusokat, akik a tanulók kísérését fogják ellátni. Az ő feladatuk 

lesz a munkahely és az intézmény közötti kommunikáció is. A program kulcselemei: a 

szakiskolás tanulók heti egy alkalommal, 2 óra időtartamban, 2 fős kiscsoportban, 

kéthavonkénti váltásban, mindvégig iskolai kísérő felügyelete mellett, egyszerű, betanított 

munkakörben, bérezés nélküli munkát végeznek. 

Fontos eleme a tanulói portfólió, amelynek célja a tanuló egy adott területen szerzett 

tudásának, jártasságának, hozzáállásának nyomon követése. A portfólió segítségével 

bemutatható a tanuló egy adott időszak alatt elért fejlődése, előrehaladása. 

 A programcsomag részeként kidolgozásra kerültek olyan dokumentumminták is, melyek a 

programot bevezetni szándékozó iskolák számára nyújtanak segítséget a meglévő intézményi 

folyamatokba való beillesztéshez. 

(Mártonfi György – Papp Gergő – Péceli Melinda (2011.): Út a munkaerőpiacra – speciális 

szakiskolából, OFI, Bp.) 

1.8. A projekt eljárásrendjeinek bemutatása 

1.) Mentorpedagógus kiválasztásának elvei 

A program keretében a kiválasztott tagoknak állandó mentoraik voltak, akik közvetlenül – 

partneri kapcsolatban – dolgoztak a projektben résztvevő fiatalokkal, végigkísérve és segítve 

a programban való előrehaladásukat.  

A mentor alapvető feladata, hogy a munkaerőpiacon, illetve a hétköznapi életvezetéshez 

szükséges készségek és képességek területén fejlessze, segítse és támogassa a mentorált 

személyt. Miközben életvezetési tanácsokat ad a mentoráltja számára, folyamatosan kezeli a 

felmerülő problémákat, konfliktusokat és konkrét segítséget nyújt szükség esetén 

(foglalkoztatásban, magánéletben, ügyintézésben).  

A mentor nemcsak a mentorálttal tartja a kapcsolatot, hanem igény szerint annak szüleivel, 

későbbi munkáltatójával, és munkatársaival is. A mentorpedagógus segíthet beilleszkedni a 

munkahelyen, inspirálhat a munkában, segíthet megtalálni az önbizalmat, magabiztosságot. A 

mentor pedagógussal nagyon fontos személyes és bizalmi kapcsolat alakulhat ki, ami nem 

csak egy program erejéig, hanem akár hosszú éveken át is kitart.  

2.) A mentor munkavállaló kiválasztásának elvei 

A mentori programnak számos előnye van, amelyek a befogadó munkahelyre és az új, sérült 

munkavállalóra gyakorolt pozitív hatásainak köszönhetők.  A fiatal hamarabb megismeri a 

kultúrát és előbb tisztázódik számára a betöltött szerepe, így rövidebb idő alatt válik 



produktívvá. A mentornak e feladatok elismeréssel járnak, így számára elégedettséget okoz és 

növeli a motivációját.  

3.) Személyi szerepvállalás a mentori rendszer kidolgozásában és működtetésében 

A mentori rendszer működtetésében a mentor munkavállaló és a munkahelyi vezető vesz 

részt. A mentor általában már az új belépő első munkanapján mellette van, így közreműködik 

annak belépésében, bemutatja más részlegek munkatársait. A folyamatos jelenlét vagy 

elérhetőség biztosítja, hogy a mentor szakmai és technikai segítséget nyújtson a belépőnek, 

vagyis nemcsak a munkaköri feladatok mélyebb megértése a cél, hanem például segít, hogy 

mi hol van, vagy milyen az eljárásrend. A szakmai támogatáshoz viszont hozzátartozik az is, 

hogy a feladatok elvégzése után visszajelzést ad a mentoráltnak munkájáról.  

A kapcsolatépítés segítése szintén lényeges feladata a mentornak, ugyanis segít a munkatársi 

kapcsolatok kialakulásában, illetve kezeli a felmerülő konfliktusokat. A mentor fontos 

funkciója még, hogy közvetít a vezető felé: értékeli az új belépő teljesítményét és 

hozzáállását, ugyanakkor segíti és képviseli őt. 

A vezető dönt a mentor személyéről és kéri fel e feladatok ellátására. Az Ő felelőssége tehát, 

hogy a mentornak minden szükséges információt átadjon az új belépővel, a célokkal, a 

feladatokkal kapcsolatban. Bemutatja az új munkavállalót a mentornak, tájékoztatja az 

újoncot a betanulási időszakról és a mentori folyamatról. Folyamatos kapcsolatot tart fent a 

mentorpedagógussal és megadott időközönként, meghatározott szempontok alapján 

megvitatják a fiatal teljesítményét és hozzáállását.  

A vezető - részben a mentor véleménye alapján - értékeli a mentorált munkáját, egyúttal dönt 

annak végleges alkalmazásáról. Annak érdekében, hogy a mentori rendszer hatékonyan 

működjön, lényeges az abban közreműködő személyek kiválasztása. Lényeges, hogy a vezető 

kapjon visszajelzést a mentori kapcsolatról és a mentor munkájáról.  

4.) Leendő munkavállalók felmérése nyári gyakorlat alatt 

A felmérés célja, hogy átfogó képet kapjunk a leendő munkavállaló képzettségéről, 

munkavállalással kapcsolatos elképzeléseiről, múltjáról, eddigi tapasztalatairól, képességeiről, 

erősségeiről, nehézségeiről, támogató környezetéről, valamint állapotához kapcsolódó 

korlátozó tényezők jellegzetességeiről. 

Tevékenységek: 

• Előzetes dokumentumelemzés 

• Konzultáció a tanulóval foglalkozó szakemberekkel, pedagógusokkal 

• Személyes interjú a tanulóval 



• Értelmi sérült, autizmussal élő ügyfeleknél: 

- Szülői interjú 

- A tanuló felmérése strukturált feladathelyzetben, nyári gyakorlat ideje alatt  

A felmérés során kell megállapítanunk, hogy a jelentkező tanuló számára megfelelő-e a nyílt 

munkaerő-piaci elhelyezkedés, és ha igen, várhatóan milyen típusú segítségre lesz szüksége a 

továbbiakban. 

A.) Előzetes dokumentumelemzés 

• önéletrajz, motivációs levél 

• a rendelkezésünkre álló szakvélemények, diagnózisok 

Előzetesen is fontos információkat kaphatunk a tanuló erősségeiről, nehézségeiről, esetleg 

speciális problémáiról, melyeket a felmérés során mindenképpen fel kell tárni. 

B.) Személyes interjú a tanulóval 

Az interjú során az alábbi területeket feltétlenül érinteni kell:  

a) A fiatal diagnózisa, fogyatékosságából, illetve egészségkárosodásából fakadó speciális 

szükségletek 

b) Iskolai karrier, szakmai tapasztalat feltérképezése 

c) Tanulási és munkakészségek, munkamotiváció 

d) Családi háttér, szociális környezet feltérképezése  

C.) Célcsoport-specifikus, tevékenységek 

Értelmi sérült/ autizmussal élő ügyfelek esetében:  

• Szülői interjú 

Az interjú célja, a munkára jelentkező, autizmussal élő vagy értelmi sérült direkt felmérése, 

munkagyakorlata során nehezebben feltérképezhető, a munkavállalást is befolyásoló 

kérdésekben információt gyűjtsön. Fókuszban a jelen állapot áll, de a releváns, múltbéli 

eseményekre vonatkozó információkat is rögzíteni kell.  

• A tanuló felmérése 

D.) Felmérés: 

A feladatokat úgy alakítottuk ki, hogy mind a munkakészségekről, mind pedig a 

szociális és kommunikációs készségekről megfelelő információt gyűjthessünk. A feladatok 

érintik az alapvető olvasási, számolási, írási készségeket, a térkép, a naptár és a számítógép 

alapszintű ismeretét, az instrukciók megértését és követését, az önálló, folyamatos 

munkavégzési készségeket, valamint néhány feladattal az autizmusban érintett területeket 

(szociális megértés, érzelmek felismerése) célozzuk meg.  



D.) Intelligenciateszt eredményeinek áttekintése 

5.)  A konkrét munkahely (környezet, munkatársak) felkészítése a foglalkoztatásra 

Ha a munkahely vizsgálata, valamint a munkapróba tapasztalatai alapján arra jutunk, hogy a 

kiválasztott munkahely megfelelő lesz mentoráltunk számára, és az állásinterjú során a 

munkáltató képviselője is úgy dönt, hogy foglalkoztatni kívánja őt, akkor a 

beilleszkedés/betanulás előkészítéseként, annak részeként el kell végezni az adott munkahely 

felkészítését, különös tekintettel a sérült munkavállaló szükségleteire. Ezt különböző 

mértékben ugyan, de minden sérült fiatal esetében szükségesnek tartjuk. Ez részben a 

munkába állást megelőzően, részben pedig a munkahelyi betanulás/beilleszkedés időszakában 

zajlik.  

A konkrét munkahely felkészítésének célja: 

A konkrét munkahely felkészítésének célja, hogy a munkakörnyezet fizikai és szociális 

felkészültsége megfelelően illeszkedjen a sérült munkavállaló speciális igényeihez. A 

felkészítés során egyrészt adaptáljuk a fizikai környezetet, másrészt felkészítjük a leendő 

munkatársakat új munkatársuk be és elfogadására. 

A konkrét munkahely (környezet, munkatársak) felkészítése a foglalkoztatás tevékenységeire: 

• Információnyújtás  

• Környezeti feltételek megteremtése, munkavédelem  

• Akadálymentesítés  

Értelmi sérült és autizmussal élő személyek esetén: a legfontosabb a testi épséget esetlegesen 

veszélyeztető források biztonságossá tétele, utasítások, munkafolyamatok könnyen érthető, 

írásos vagy szóbeli megfogalmazásokkal, piktogramos-fényképes kiegészítéssel való ellátása.  

Szociális környezet felkészítése, érintettek körének meghatározása: a szociális környezet az 

egyes cégeknél nagyon eltérő lehet, ezért elsőként azt kell meghatározni, hogy kik érintettek a 

felkészítésben. A legszűkebb kör a közvetlen vezetőt/vezetőket és munkatársakat jelenti. 

Azonban egyéb szereplők is közreműködhetnek a beilleszkedés támogatásába, pl. 

munkavédelmi szakember, foglalkozás-egészségügyi orvos, osztályvezetők és munkatársai, 

HR-munkatársak, munkahelyi rehabilitációs mentor stb. (Kovách Imre, Dupcsik Csaba, 

P.Tóth Tamás, Takács Judit (2012.) szerk.,: Társadalmi integráció a jelenkori 

Magyarországon MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet) 

Felkészítés kereteinek meghatározása: 

- Azoknak a lépéseknek (akadálymentesítés, érzékenyítés, tanácsadás) és 

módszereknek (csoportos és egyéni felkészítés) a meghatározása, amelyek az adott 

vállalatnál célszerűek és szükségesek.  



- A munkatársak felkészítésének (érzékenyítésének) célja, hogy a leendő 

munkatársakat felkészítse a leendő munkavállaló befogadására. A vezetőkön kívül az 

ügyfél leendő, közvetlen munkatársai is vegyenek részt a találkozón.  

A felkészítés témái:  

• A fogyatékosság bemutatása általánosságban, illetve kifejezetten a fiatalra vonatkozóan.  

• A fogyatékossággal kapcsolatos félelmek oldása.  

• A fogyatékkal élő munkatárs hatása a szervezeti kultúrára.  

• Tapasztalataink szerint a munkáltatókban komoly félelmek, szorongások vannak a speciális 

szükségletekkel rendelkező személyek foglalkoztatásakor. Ezek részben oldhatóak a közös 

beszélgetés, csoportos felkészítés során.  

A munkatársak egyéni felkészítése: Rendkívül fontos, hogy a fogyatékos fiatal közvetlen 

főnökének, illetve a vele szorosan együtt dolgozó kollégáknak folyamatos, egyéni támogatást 

is adjunk a munkába állítás során.  

6.) Feladatok fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók 

alkalmazásakor:  

A befogadói kultúra megteremtése: 

A befogadó munkahelyi kultúra kialakítása egy komplex, többlépcsős folyamat, amelynek 

része a munkahelyi, intézményi vezetés és a munkatársak motiválása, érzékenyítése és 

felkészítése a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók 

fogadására még a foglalkoztatás időszakát megelőzően, valamint a foglalkoztatás időszaka 

alatt. Alapelvei közé tartozik a tolerancia a „más” iránti tisztelet és türelem.  A sikeres 

munkához hozzátartozik a szolidaritás fogalma is, annak felismerése, hogy a sérült 

személyeknek és „egészséges” társaiknak közös érdekeik vannak, szűkebb értelemben az 

aktivitás növelése, tágabb értelemben a társadalmi integráció. A szolidaritás közös, kölcsönös 

kötelezettség- és segítségvállalást jelent. (Pécsi Tudományegyetem KPVK Munkatudományi 

Kutatócsoport (2017.) Megváltozott munkaképességű személyek atipikus foglalkoztatási 

lehetőségei,https://kpvk.pte.hu/hu/megvaltozott_munkakepessegu_szemelyek_atipikus_foglal

koztatasi_lehetosegei_del_dunantulon, Letöltés: 2020. 10. 25.)  

A fogyatékkal élő személyekkel való foglalkozás további fontos kritériuma az empátia, azaz a 

képesség arra, hogy bele tudjuk élni magunkat a másik helyzetébe, azonosulni tudunk az 

érzelmeivel. Lényegében ez teremti meg az alapot a segítésre. Csak akkor tudok 

használhatóan informálni és hathatósan segíteni, ha képes vagyok átérezni a helyzetét és 

átlátni a problémáit.  

A befogadói munkahelyi kultúra kialakításának módszerei a következők lehetnek:  

https://kpvk.pte.hu/hu/megvaltozott_munkakepessegu_szemelyek_atipikus_foglalkoztatasi_lehetosegei_del_dunantulon
https://kpvk.pte.hu/hu/megvaltozott_munkakepessegu_szemelyek_atipikus_foglalkoztatasi_lehetosegei_del_dunantulon


• belső kommunikáció fejlesztése;  

• belső kommunikáció keretében olyan információk átadása, amelyek a 

fogyatékossággal élő emberek sajátos élethelyzetét, a velük való kapcsolat 

lehetőségeit.   

• képzések, tréningek: Az esélyegyenlőségi tréning során esélyegyenlőséggel, egyenlő 

bánásmóddal, diszkriminációval kapcsolatos információátadás és tapasztalatcsere 

történik.  

• esélyegyenlőségi terv megírása: tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, 

hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok munkakörülményeinek, szakmai 

előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel 

kapcsolatos kedvezményeinek elemzését, valamint a munkáltatónak az 

esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az 

azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, 

valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely 

programokat. (Munkahelyi esélyegyenlőség – vállalati felelősségvállalás, IV. 

ESÉLYKONFERENCIA,(2015.)https://egyesulet.mtdtanacsado.hu/wpcontent/uploads

/2013/12/mtd_2015_belivek_jav.pdf, Letöltés: 2020. 10. 29.) 

A munkahely speciális igényű munkavállalók számára is egyenlő eséllyel 

hozzáférhetővé tétele érdekében biztosítja: 

 a) a teljes körű akadálymentesítést, 

 b) a munkahelyre, munkavégzésre vonatkozó információk mindenki számára érthető 

módon történő közlését,  

c) a fogyatékkal élők számára a munka ellátásához szükséges eszközöket,  

d) a nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítését,  

e) a megfelelő munkabiztonsági körülmények megteremtéséről való gondoskodást,  

f) a képernyő előtti munkavégzés szabályai alkalmazásának (különös tekintettel a 

munkaközi szünet igénybe vételére) figyelemmel kísérését.  

Általános szempontok a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű 

foglalkoztatásánál:  

• A munkakör beazonosítása.  

• A feladatok részletes megfogalmazása.  

• Specifikumok beazonosítása.  

• Szükséges kompetenciák.  

https://egyesulet.mtdtanacsado.hu/wpcontent/uploads/2013/12/mtd_2015_belivek_jav.pdf
https://egyesulet.mtdtanacsado.hu/wpcontent/uploads/2013/12/mtd_2015_belivek_jav.pdf


• Megfelelő kommunikáció.  

• A fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség foka.  

• Munkára kész állapot.  

• Munkakörhöz kapcsolódó kompetenciák megléte. 

• Szükséges betanulási idő.  

• Szükséges akadálymentesítés, munkahelyi adaptáció. 

• Szükséges személyi segítség. 

• Mobilitás támogatása. 

• Érdekképviselet, védelem.  

• Fokozott figyelem, folyamatos visszacsatolás. 

(Deák Éva, Füzessy Józsefné, Daróczy-Hajas Klaudia, Hajas György, Jásper Éva, Kóródi 

Edit, Pántya Erika, Török Réka, Valiczkó Éva, Végh Katalin, Zalabai Péterné (2014.): 

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás, egységes szolgáltatási módszertan, FSZK szerk.) 

7.) A munkahelyi beilleszkedés támogatása  

Célja a fogyatékkal élő személyek nyílt piaci foglalkoztatásának elősegítése munkahelyi 

mentor által. 

Ez nagymértékben hozzájárul a hosszabb távú, tartós foglalkoztatás eléréséhez, azonban 

szükségessége és mélysége nagymértékben függ az ügyfél egyéni szükségleteitől.  

A betanulás és a munkahelyi beilleszkedés támogatásának célja, hogy a fogyatékkal élő 

munkavállaló minden, számára szükséges támogatást megkapjon, ami a munkakörébe tartozó 

feladatok hatékony, eredményes elvégzését, valamint a fizikai és szociális 

munkakörnyezethez való alkalmazkodását lehetővé teszi.  

A mentor megismerése, a mentori funkció definiálása: mentornak nevezzük azt a 

munkatársat, aki segíti a sérült munkavállaló munkavégzését, ellenőrzi a feladatokat, és 

akihez problémáival vagy bármilyen elakadásával fordulhat.  

Feladatok 

• a fizikai környezet megismerése, 

• a munkaeszközök megismerése, 

• a szociális környezet megismerése, a szociális szabályok, szokások elsajátítása, 

• bemutatkozás, ismerkedés a munkatársakkal, 

• munkahelyi hierarchia megismerése, 

• a munkahely írott és íratlan szabályainak, szokásainak megismerése, ezek 

alkalmazásának elsajátítása, 



• hasznos, tartós munkavégzés. 

A betanulás és munkahelyi beilleszkedés támogatása 

•   Megállapodás a fiatal problémájának kommunikálásáról 

•   A fizikai környezet megismerése  

•   A munkaeszközök megismerése  

•   A szociális környezet megismerése, a szociális szabályok, szokások 

elsajátítása  

•   Bemutatkozás, ismerkedés a munkatársakkal  

•   Munkahelyi hierarchia megismerése 

•   A munkahely írott és íratlan szabályainak, szokásainak megismerése, ezek 

alkalmazásának elsajátítása. (Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, 

betanítás. 

(file:///C:/Users/Zsu/Downloads/Sz9_Munkahelyi_k%C3%B6rnyezetbe_t%C3%B6rt%

C3%A9n%C5%91_beilleszked%C3%A9s_seg%C3%ADt%C3%A9se_betan%C3%AD

t%C3%A1s-1.pdf letöltés : 2020.10.30.) 

Konkrét tapasztalatok: 

A családellátó szakmánál 2 diák vett részt egy idősek otthonában, ahol a nappali ellátásban 

lévő idősek megsegítésében vehettek részt. Szabadidős tevékenységeknél segítettek, 

vérnyomást mértek. Ebédeltetésnél felszolgáltak, mosogattak, ablakot tisztítottak. 

Beszélgettek az idős emberekkel. Később még egy tanuló is csatlakozott hozzájuk. 

Mindhárman szívesen részt vettek a munkafolyamatokban. Közülük  ebben a tanévben 2 

tanuló a családellátó képzés első évfolyamán tanul tovább, egy tanuló, otthon van GYESEN. 

Az élelmiszer és vegyi áru eladó képzésben részt vevő 2 tanuló, mindvégig szívesen vett 

részt a programban. A kis boltban nagyon jó személyes kapcsolat alakult ki a boltvezető és a 

diákok között. Soha nem hiányoztak, minden munkafolyamatot örömmel elvégeztek. 

Pénztárgép kezelésén kívül mindent megcsináltak. Az egyik lány jelenleg a virágkötő 

osztályban, a másik a számítógépes adatrögzítő osztályban tanul tovább.  

A kerti munkás tanulók, a kórház kertjébe, parkjába jártak ki gyakorlatra. Itt egy lány és egy 

fiú tanulóvett részt a pályázat megvalósításában. A mentor kolléga segítségével jó kapcsolatot 

alakítottak ki az ott dolgozókkal. A fiú tanuló jelenleg a családellátó osztályban tanul. A lány 

a virágkötő osztályban tanul tovább.  

A konyha kisegítő szakmában tanuló diákok közül egy lány és egy fiú ment ki a kórház 

konyhájára dolgozni. A nagy konyha előnyeit, hátrányait is megismerhették, a konyha 

file:///C:/Users/Zsu/Downloads/Sz9_Munkahelyi_kÃ¶rnyezetbe_tÃ¶rtÃ©nÅ�_beilleszkedÃ©s_segÃtÃ©se_betanÃtÃ¡s-1.pdf
file:///C:/Users/Zsu/Downloads/Sz9_Munkahelyi_kÃ¶rnyezetbe_tÃ¶rtÃ©nÅ�_beilleszkedÃ©s_segÃtÃ©se_betanÃtÃ¡s-1.pdf
file:///C:/Users/Zsu/Downloads/Sz9_Munkahelyi_kÃ¶rnyezetbe_tÃ¶rtÃ©nÅ�_beilleszkedÃ©s_segÃtÃ©se_betanÃtÃ¡s-1.pdf


technológiai folyamatokat alkalmazhatták egy modern konyhában. Sajnos a lány tanuló nem 

jelent meg minden esetben pontosan, sokat hiányzott, ezért úgy döntött a konyhafőnök, hogy 

nem szeretné őt így alkalmazni. Helyette választottunk egy másik lányt, aki végig kitartóan 

járt, kedvelte a konyhai munkát. A lány tanulónk jelenleg egy étteremben dolgozik, mint 

konyha kisegítő. A fiú tanulónk, jelenleg a kórház konyháján dolgozik. Neki a szerződés 

lejárta után ajánlották a munkahelyet, amit elfogadott és jelenleg is ott dolgozik. 

Kapcsolatunk a diákokkal most is jó, folyamatosan tájékoztatnak minket a béremelésről, a 

munkahelyi nehézségekről. Amiben tudunk, segítünk nekik a mai napig.  

Az asztalosipari szerelő szakmában tanuló 2 fiú egy vállalkozónál teljesítette a gyakorlatát. 

Több új munkafolyamatot ismerhettek meg, amit iskolai környezetben nem tudunk számukra 

megteremteni. A konyhabútor készítésén keresztül, kerítés elemek gyártásán át, 

megtanulhatták például, hogy, hogyan kell a megrendelővel beszélniük. A bizalom megtartása 

a legfontosabb egy munkás számára. Az egyik fiú jelenleg a kerti munkás, osztályban, a 

másik a számítógépes adatrögzítő osztályban tanul.  

A kőműves osztály tanulói közül ketten jártak ki gyakorlatra egy kőműves vállalkozóhoz. Az 

egyik fiúnak a szerződés lejárta után a vállalkozó munkát ajánlott fel. Jelenleg is ott dolgozik. 

A másik tanuló, a kerti munkás osztályban tanul. Sok olyan gyakorlati munkát végeztek el 

külső gyakorlati helyen, amit a belső gyakorlaton  nem minden esetben láthattak.  

A virágkötő osztály tanulói egy virágban dolgoztak. A két lány közül az egyik jelenleg a 

családellátó osztályban, a másik a kerti munkás osztályban tanul tovább. Az előkészületektől 

a bolti eladásig mindent kipróbáltak. A bolti dolgozókkal együtt tevékenykedtek, az 

egymáshoz való alkalmazkodást is megtanulhatták.  

Az intézmény szakiskolai képzésében nagy jelentősége volt ennek a pályázatnak, 

beleláthattak a nyílt munkaerő piaci munkafolyamatokba, a munkatársakkal való személyes 

kapcsolatok kialakításába, lehetőségük volt önismeretük fejlesztésére, képességeik 

megismerésére. 

1.1.9. A projekt fenntarthatósága 

A projekt elemei beépíthetők mind a munkaadók, mind a köznevelési intézmények 

gyakorlatába. – amennyiben sikeresen megállják a helyüket a tanulók a munkaerőpiacon, a 

munkáltatók fogadási hajlandósága is megnő. 

Mivel a program sikeresen lezárult, a kialakított protokoll beépült az Arany EGYMI 

szakiskolai programjába. Az oktatott, illetve a beindításra váró szakmák tekintetében a 



nagyobb munkavállalói réteget foglalkoztató munkáltatók munkahelyet jelenthetnek 

(teljes/rész) fiataljaink számára, illetve jó példával járhatnak elő városunk cégei számára.  

A hazai foglalkoztatási stratégiai irányokat vizsgáljuk, mindegyik esetben kiemelt célként 

szerepel a fogyatékos emberek integrált foglalkoztatásának, a nyílt munkaerőpiacon való 

elhelyezkedésének támogatása. (Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet, 

(2008.), A fogyatékos emberek integrált foglalkoztatása ösztönzésének koncepciója, 

Budapest) 

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a különböző szektorok és ágazatok szereplői közötti 

intenzív együttműködésre van szükség. A 8 hónapos folyamat a részt vevő tanulókat felkészíti 

a munkavállalásra. Az alkalmazott eljárás hatékony eszköze a fogyatékos és megváltozott 

munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci integrációjának, azáltal, hogy egyrészről 

lehetőséget nyújt a fogyatékos munkavállaló állapotának – képességeinek, készségeinek és 

támogatási szükségleteinek – széleskörű feltérképezésére, a munkavállaló adott munkakörben 

való vizsgálatára, a munka szempontjából fontos fejlesztendő területek kijelölésére, fejlesztési 

terv, stratégia kidolgozására.  A kísérő szakember a résztvevőt segíti a munkahelyre való 

beilleszkedésben és a munkafolyamat elsajátításában, megalapozva a munkáltató és a 

munkavállaló hosszú távú kapcsolatát. 

Szakiskolai programunk sikerét a társ szakmák között kialakított jó kapcsolat biztosíthatja 

Székesfehérváron, illetve az, hogy a Székesfehérvári Tankerületi Központ és a város vezetése 

is kiáll a fogyatékkal élő emberek ügye mellett. 

Azt várjuk a megvalósított programtól, hogy: 

• Pedagógiai munkánk megerősítést kapjon, tanulóink sikeresen tudjanak kapcsolódni a 

nyílt munkaerőpiacra, és munkahelyüket meg is tudják tartani. 

• A tanulók képesek és akarnak is dolgozni. Erősödjön meg, realizálódjon tanulóink 

munkához való viszonya, feladat és felelősségtudatuk. 

• Fokozódjon önállóságuk, rendelkezzenek jövőképpel, induljon el a szülőkről való 

leválási folyamat. Fejlődjön személyiségük, erősödjenek felnőtt életre jellemző 

tulajdonságaik  

• A végzős tanulók a felnőtt életre, a munkavállalásra felkészülten lépjenek ki az 

iskolákból. A hasznos munkavégzés, az értékteremtés azon túl, hogy örömet jelent, 

biztosítsa helyüket a társadalomban.  

• A szülők reálisan látják gyermekük munkavállalásának esélyeit. 



• A munkaadók ismerjék meg a sérült fiatalok munkavégző képességét, és váljanak 

nyitottá alkalmazásukra. 

• Induljon el hatékony együttműködés, párbeszéd a munkaügyi központok munkatársai, 

az iskolák pedagógusai, a szülők és a munkáltatók között. Ez alapozza meg és 

biztosítsa a sérült emberek foglalkoztatását, társadalmi beilleszkedését. 

• A fogyatékos munkavállaló a képességeinek, készségeinek, támogatási 

szükségleteinek – de ne feledkezzünk meg a vágyairól sem – megfelelő munkát 

találjon, ugyanakkor a munkáltató olyan munkavállalót kapjon, aki a munkakör 

követelményeit messzemenően teljesíti, s aki a szükséges munkát a megfelelő szinten 

tudja elvégezni. 

• Azt várjuk, hogy a fogyatékos emberek ne maradjanak magukra nehézségeikkel, 

problémáikkal, ne szigetelődjenek el, hanem aktív, látható, egyenrangú állampolgárai 

legyenek a magyar társadalomnak. Talán elindult egy folyamat, és a vállalatok 

megértik, hogy a társadalmi felelősségvállalás nemcsak a cég jó hírét szolgálja és 

nemcsak a rehabilitációs járulék elkerülése vagy a támogatások miatt érdemes ezen 

hátrányos helyzetű csoport tagjait alkalmazni, hanem azért, mert ők is tudnak legalább 

olyan jó munkaerő lenni, mint bárki más, csak adni kell nekik egy esélyt. 

A cél, hogy a munkáltatók ne csupán anyagi érdekből, a büntetés elkerüléséért vonjanak be 

fogyatékos embereket a foglalkoztatásba, hanem ez belső értékké váljon. Bár a pozitív 

ösztönzők is fontosak, a hosszú távú eredményességet a társadalmi és a munkáltatói attitűd 

megváltozása garantálhatja. 

Disszemináció, eredmények 

Büszke vagyok arra, hogy részt vehettem egy ilyen program kidolgozásában és 

végrehajtásában, hisz ezzel is elősegítettem diákjaink egy részének sikeres előmenetelét. 

Zárógondolatként szeretnék néhány sort közreadni a pályázat értékeléséből, mellyel az 

Arany János EGYMI 2020-ban elnyerte a Német-magyar Kereskedelmi Kamara „Szakképzés 

díj”-át, kooperáció kategóriában: 

„Az Arany János EGYMI a projekt során komplex munkaerő-piaci modellt dolgozott ki és 

valósított meg, amely közvetlen és közvetett módon is támogatta az enyhe értelmi fogyatékos, 

illetve autizmussal érintett tanulók szakiskolai képzésből a munkaerőpiacra való kikerülését.  

Lényeges cél volt a fiatalok megismertetése a munkaerőpiaccal, a fogadó közeg nyitottá 

tételét követően. A tevékenység komplex szakmai háttértámogatással (pl. pszichológus, 

gyermekvédelmi szakember) valósult meg. Az EGYMI 6 munkáltatóval épített ki kapcsolatot 



a projektcél megvalósítása érdekében. Lényeges pont, hogy költségvetési szerv, nagyobb 

létszámú vállalkozás és egyéni vállalkozó is megjelent a munkáltatók között, így biztosítva a 

sokszínűséget. Az összes érdekelt gondos tájékoztatása valósult meg a projekt során, ami a 

sikerességhez feltétlenül hozzájárul. 

A projekt erőssége, hogy sokoldalúan támogatta és fejlesztette az intézményből kikerülő 

fiatalokat, és nem hagyta magára a másik oldalt, a munkáltatókat sem. Különös figyelmet 

fordított a projektmegvalósító arra, hogy a szegregáltan tanuló fogyatékos fiatalok társadalmi 

beilleszkedését és a munkaerőpiacra történő belépését gyakorlati munkavégzés lehetőségének 

biztosításával segítse. Ezzel a fiataloknak alkalma nyílt a sikeres integrálódáshoz szükséges 

kommunikációs és viselkedés készlet elsajátítására, gyakorlására. Emellett a munkahelyen 

történő gyakorlat keretében, értelmes munka végzésének köszönhetően nagyobb önbizalomra 

tettek szert, ami a későbbiekben jelentős mértékben hozzájárulhat az akadályozottságuk 

leküzdéséhez és a sikeres munkavállaláshoz. 

A projektben megjelenő munkahelyi mentorok már a gyakorlatot megelőzően, saját iskolai 

közegükben megismerkedtek a tanulókkal és volt lehetőségük munkatársaikat is felkészíteni a 

fiatalok fogadására. A kísérő mentorpedagógus pedig az átmenetet biztosította az iskola és a 

munkahely között. A gyakorlaton lévő tanulók számára a munkavállaláshoz hasznos portfolió 

készült. Ezen túlmenően a tanuló és szülei számára jogi felkészítést, tanácsadást is 

biztosítottak a tanuló intézményből való kikerülés utáni életéhez. A szülőklubok alkalmával 

szülői kompetenciák fejlesztése is zajlott. A projekt keretében a tanulóknak több 

üzemlátogatásra is lehetőségük nyílt. Az Arany János EGYMI számos hasonló intézménnyel 

megismertette a projektet, ezzel jelentős disszeminációs tevékenységet folytatott. 

Átvételre javasolható elemek: 

▪ munkáltatók számára – érzékenyítés céljából – személyes találkozás biztosítása a 

fogyatékos fiatalokkal, 

▪ valamennyi érdekelt gondos tájékoztatása, 

▪ szülőklub szervezése, 

▪ munkahelyi mentor biztosítása, leendő munkatársak felkészítése a fiatalok 

fogadására/befogadására, mentor konzultációk, 

▪ kísérő mentorpedagógus biztosítása az iskola-munkahely átmenet megkönnyítése 

érdekében,  

▪ tanulói portfolió összeállítása a későbbi munkavállalás segítése érdekében.”  

(Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.)
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