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Egy kis számtan… 

Magyarország lakossága: 

10.000.000 ember 

 

 

 

600.000 fogyatékkal élő felnőtt 

ember 

 

 

 

80.000 fogyatékkal élő diák 



Fogyatékos diákok száma Magyarországon 

52250 

28878 

Fő 

Integrált oktatási 
intézményekben 
tanuló fogyatékos 
diákok száma 

Szegregált oktatási 
intézményekben 
tanuló fogyatékos 
diákok száma 



Integrált – szegregált I. 

• Az utóbbi 5-8 év egyértelmű tendenciája, hogy egyre több 
fogyatékos diák tanul integrált oktatási intézményben 

 

• 2013 december 31-i állapot:  

 

- 5814 integrált oktatási intézmény 

- 626 szegregált oktatási intézmény 

 

A folyamatot (egyre több fogyatékos diák integráltan tanul) 
folyamatosan szükséges után követni, és reagálni a 
tapasztalatokra            a legtöbb esetben nem megfelelő a 
fogyatékos diákok kezelése!! 



Integrált – szegregált II. 

• A folyamat hátterében meglévő feszültségek: 

 

- A pedagógus (testnevelő részéről): nincs kellő szakmai 
tudás és tapasztalat a fogyatékos diákok kezelését 
illetően; 

- A fogyatékos diák részéről: nem a számára megfelelő 
sportszakmai képzést kapja; 

- Az oktatási intézmény részéről: nem áll rendelkezésre 
megfelelő, a fogyatékos diákok számára ideális 
infrastruktúra és humán erőforrás; 

 

Megoldás: tanórán kívüli sporttevékenységek szervezése 
a fogyatékos diákok számára (FODISZ) 

 

 



Szegregált oktatási intézmények 

• Hallássérült iskolák (10 intézmény) 

 

• Mozgássérült iskolák (3 intézmény) 

 

• Látássérült iskolák (2 intézmény) 

 

• Szakiskolák és speciális szakiskolák (450 intézmény) 



Feladatok a fogyatékos diákok sportjában I.  

 
 

Az iskolai testnevelés területén: 

szakértői közreműködés a 

testnevelés és sport műveltség 

területén. 

 

 

A rendszeres – szabadidős 

jellegű – testmozgás területén: 

tanórákon kívüli, nem 

versenyjellegű – komplex iskolai 

mozgásprogramok, valamint 

inkluzív jellegű közösségi 

programok generálása. 

 

Az iskolai sport területén: a diákolimpiai 

versenyrendszer működtetése és 

folyamatos fejlesztése, valamint 

tehetséggondozási és sportági 

utánpótlásbázis - szélesítő programok 

megvalósítása. 



Feladatok a fogyatékos diákok sportjában II. 

 

A diák szabadidősport területen: 

fogyatékkal élő gyermekek és 

hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok egészséges életmódra 

nevelésének és a testmozgás iránti 

igény viselkedéskultúrába való 

beépülésének elősegítése. 

 

 

A tehetség kiválasztás és 

tehetséggondozás területén: fiatal 

sportolók kiválasztásának és 

képzésének segítése, előmozdítása, 

az utánpótlás bázis szélesítése. 



Fogyatékos emberek száma, helyzete 

Közel 600.000 fogyatékos ember él Magyarországon 

Problémák:  

- A fogyatékos felnőtteket nehéz megtalálni és megszólítani; 

- Nagy feladat őket kimozdítani a megszokott életterükből, és nehéz 

őket sport aktivitásra bírni; 

Egyértelmű célkitűzés: komplex programokkal motiválni őket a 

mozgásra és sportolásra.  

 

 



Fogyatékkal élők szabadidős 

tevékenységei 

Szabadidős jellegű 

testmozgás: 

tanórákon kívüli, nem 

versenyjellegű – 

komplex iskolai 

mozgásprogramok, 

valamint inkluzív 

jellegű közösségi 

programok 

generálása. 

Kis költségvetésű, elsősorban 

életmód sportágakra épülő, 

szabadban szervezhető 

programok megszervezése 



Feladatok a fogyatékos emberek 

szabadidősportjában 

→ Kisközösségi programok előmozdítása, 

generálása; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Tradicionális integrált programok és 

projektek kidolgozása és végrehajtása; 

 

 

Legfontosabb feladat: a 

fogyatékkal élő emberek 

„kimozdítása” és az 

egészségmegőrző szabadidős 

sportolásra való motiválás! 



Együttműködési területek a településekkel 

• Szinergiák és adottságok kihasználása a települések és civil 
szervezetek között: 

 

- Közös rendezvények (sportnapok, konferenciák) szervezése; 

- Önkormányzati létesítmények kedvezményes vagy ingyenes 
rendelkezésre bocsátása délutáni sportfoglalkozásokra; 

 

 

 

 

 

- Figyelemfelhívó akciók a települések, és a sportszakmai munkát 
koordináló sportszövetségek és sportegyesületek között; 

- Közös információs felületek (települési honlap, polgármesteri hivatal, 
művelődési ház, sportcsarnok) létesítése és működtetése. 



FODISZ programok országszerte 
Kisközösségi, és tradicionális 

integrált programok és projektek 

működtetése: 

 

- Integrált vízi vándortáborok 

- Téli sporttalálkozók 

- Vizes sportnapok 

- Mezei futóversenyek 

- Játékos ügyességi sportnapok 

- Futó- és kerékpáros találkozók 

 

  

Éves szinten: 

  

Több mint 200 rendezvény; 

Több mint 50 helyszínen; 

8000 résztvevő 



A nélkülözhetetlen „HÍD” szerep 

A fogyatékkal élő emberek sporton keresztül megvalósított 
képviselete partneri együttműködések és összefogás mellett lehet 
sikeres.  

A FODISZ „HÍD” eszközei 

• Folyamatos médiajelenlét; 

• Aktív kapcsolattartás az oktatási intézményekkel; 

• Figyelemfelkeltő akciók szervezése; 

• Partneri együttműködések: 

- 20 megyei tagszervezet 

- Közel 100 oktatási intézmény 

- 50 sportegyesület 

- Kormányzat és érdekvédelmi szervezetek 

 

 

 



 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 
TOPONÁRI GÁBOR, ÜGYVEZETŐ ELNÖK 

 

 


