
 

 



Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos Emberek Világnapjává nyilvánította 1992-ben. A Pécsi 

Tudományegyetemen a Nemzeti Felsőoktatásról szóló Törvény szerint fogyatékossággal élők 

közel háromszázan vannak. Közel kétszáz megváltozott munkaképességű dolgozója van 

egyetemünknek.  

Kapcsolódva a Világnaphoz a PTE Oktatási Igazgatóság Támogató Szolgálata a pécsi 

fogyatékossággal élők segítésére vállalkozott civil, valamint egyetemi partnereivel 

együttműködésben, megszervezi a Fogyatékos Emberek Hetét.  

A hét során olyan programokat kínálunk, amelyek fókuszában a fogyatékossággal élő emberek 

vannak, de minden egyes program valamilyen egyetemen oktatott szakma, tárgy 

megközelítésében kerül prezentálásra. Így a társadalmi szemléletformálás általános 

célkitűzésén túl szakma specifikusan szeretnénk használható információkat nyújtani 

hallgatóinknak, a jövő dolgozóinak, akik hétköznapi életük során interakcióba kerülhetnek 

fogyatékossággal érintett személyekkel, hozzátartozóikkal vagy éppen a környezetükkel.  

Mindannyian szembesülhetünk olyan helyzetekkel, amikor a párbeszéd, a körülmények 

alakítása a mi felelősségünk lesz. Magánemberként, de még inkább valamilyen professzió 

gyakorlójaként fontos, hogy megfelelő információval és attitűddel rendelkezzünk ahhoz, hogy 

segítséget nyújtsunk, megkönnyítsük a fogyatékossággal élők életét.  

Ennek érdekében, a karokkal együttműködésben olyan tanórák kerülnek megvalósításra, 

amelyek könnyen igazíthatóak az oktatott egyes tárgyakhoz, így gazdagíthatják a tárgy/kurzus 

tematikáját. 

A programon résztvevők nyitottságukkal és aktivitásukkal hozzájárulnak a Pécsi 

Tudományegyetem „Érzékeny Egyetem” Koncepciójának célkitűzéseihez, a fogyatékossággal 

élők társadalmi integrációjához, az akadálymentes közösségi és fizikai térhez, melyben 

mindenki megvalósíthatja önmagát.   

A megvalósuló tanórák listája még frissül.  

Amennyiben a járványhelyzet megengedi, az alábbi események megvalósítását tervezzük.  

 

Te mit tehetsz? Tárgyalás a gyermekért - konferencia. 

Szeretettel invitáljuk egyetemünk hallgatóit és minden érdeklődőt, jövőbeli szakembert, egy 
különleges előadásra, ahol közösen betekinthetünk egy fogyatékkal élő gyermeket érintő 
tárgyalás alakulásába. A közönség soraiból átélhetjük és átérezhetjük ezt a gyermekek 
életének további alakulását komolyan meghatározó eseményt.  

Az Állam- és Jogtudományi Kar a Pécsi Tudományegyetem által szervezett programsorozat 
keretén belül a fogyatékossággal élők világnapja alkalmából ezzel a rendezvényével szeretné 
felhívni a figyelmet a fogyatékkal élőkre december 1-jén 16:30 órakor.  



A szakemberek hozzáállása, szemlélete és ismerete jelentősen javíthatja az eljárásokban 
résztvevő gyermekek sorsának jövőbeli alakulását. A sikert tovább fokozhatja az egyes 
ágazatok együttműködése, hajlandósága az összefogásra.  

Fontosnak érezzük, hogy ezt minél többen meghallják! 

Egyetlen eseten keresztül megérthetjük, hogy mennyire fontos a szülő, a család, a szociális 
munkás, a pedagógus, az orvos, a pszichológus, a fejlesztőpedagógus, a gyermekvédelmi 
szakember, a rendőr, a jogász és még számos szakmát képviselő specialista megfelelő 
hozzáállása, szándékuk az összefogásra, a helyzet jobbítására, hogy egy emberi sors minél 
jobbá alakulhasson. 

Időpont: 2021 december 1-jén, 16:30-kor.   

Helyszín: Dr. Halasy-Nagy József Aula 

A részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött: https://forms.gle/gFV3HoZ7meiHR9PS8 

Jelentkezési határidő: november 29.  

A részvétel csak védettségi igazolvány felmutatásával lehetséges.  

A program szervezői:  

a PTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoportban: Herke-Fábos Kata, 

Korinek Beáta, és a 

Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszéken: Mészáros Pál. 

 

 

Diszlexia és nyelvtanulás workshop 
 

Önálló workshop, mely az alábbi időben és helyszínen megvalósításra kerül 

2021. november 30. kedd du. 14:00 óra. 

Helyszín: PTE Természettudományi Kar, Kari Tanácsterem.  

Ajánljuk: pedagógia-, nyelvszakos hallgatók, oktatók számára, valamint az érintett, „diszes” 
hallgatók számára.  

A diplomaszerzés feltétele a nyelvvizsga. A tanulási részképességzavarosok egyik legnagyobb 

kihívása a nyelvtanulás. Mik azok a modern pedagógiai, nyelvoktatási megközelítések, 

amelyekkel mégis hozzá lehet segíteni egy „diszes”-t a hatékony nyelvtanuláshoz? Vannak-e 

olyan nyelvvizsga megközelítések, amelyek figyelembe veszik a tanulási zavarral küzdők 

nehézségeit, és ilyen szempontból „akadálymentessé” teszik a nyelvvizsgát?  

https://forms.gle/gFV3HoZ7meiHR9PS8


A foglalkozásunkkal egyszerre szeretnénk segíteni a jövő pedagógusainak és a jelen „disz-

es”-einek. 

Az előbbieknek szakmai, módszertani megközelítéseket, az utóbbiaknak reményt és 

módszertani támogatást kívánunk nyújtani, hogy ne legyen a tanulási zavar akadálya a 

nyelvtanulásnak.  

Program 

1. A diszlexia és nyelvtanulás kognitív, gondolkodáslélektani háttere – rövid interaktív 

ismertető – tartja a PTE Kultúraelméleti és Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék 

oktatója.  

2. Az ECL Nyelvvizsgaközpont tájékoztatója a diszlexiával élők számára a nyelvvizsga speciális 

követelményrendszeréről, paramétereiről, szabályozások, lehetőségek a differenciált mérés 

terén – tartja az ECL nyelvvizsgaközpont tesztfejlesztője. 

3. Az OXFORD nyelvkönyv kiadó diszlexiások nyelvtanulását segítő speciális anyagainak 

ismertetése és megtekintése az OXFORD kiadó terjesztőjétől – tartja az Oxford kiadó hivatalos 

terjesztője. 

Azokat várjuk a programunkra, akiket érdekel a diszlexia nyelvészeti, gondolkodáslélektani 

háttere, pedagógiai módszerei, mert oktató, pedagógus, mentor, segítő; vagy mert bármilyen 

tekintetben érintett.  

Lehetőség lesz kérdéseket feltenni, javaslatokat egyeztetni a mérésekről, a nyelvvizsga 

bizonyítvány teljesítéséről, továbbá bemutatjuk a speciálisan diszlexiások számára készült 

hatékony nyelvkönyvek célzott módszereiről, ami nagyban segíti a tudatos felkészülést. 

A részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött: https://forms.gle/Msnv8CkQ6DBqV2r4A 

A részvétel csak védettségi igazolvány felmutatásával lehetséges. 

 

Jótékonysági vásárok 
 

Pécs városában és környékén számos olyan civil szervezet van, melynek missziója a 

fogyatékossággal élők ellátása, a szabadidő eltöltésének animálása és munka biztosítása az 

értékes életminőség megteremtéséért. A szervezetek nyújtotta lehetőségeken belül az 

ellátottak munkájuk során olyan értékeket teremtenek, amelyek minőségükben helyt állnak a 

piacon is. A termékek megvásárlásával hozzájárulunk olyan piac önfenntartásához, amelynek 

alkotói nehéz helyzetük ellenére a legnagyobb örömmel és gondossággal készítik termékeiket, 

amivel mindenkit megörvendeztethetnek. Tárgyaik ajándékként, otthonunk diszeként is 

megállják a helyüket.  

A Fogyatékos Emberek Hete során jótékonysági vásárt szeretnénk szervezni az alábbi 

szervezetek részvételével.  

https://forms.gle/Msnv8CkQ6DBqV2r4A


Életesély Autista Lakóotthon, Kerekvilág, Fogd a Kezem Alapítvány, Integrált Nappali Szociális 

Intézmény, Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért.  

 

November 29-én a Műszaki és Informatikai karon, november 30-án a TTK/BTK A épületének 

Aulájában, december 1-én a Jogi karon, december 2-án a Kancellária/KPVK Szántó Kovács 

János utcai épületében valósul meg Jótékonysági Civil Vásár.  

 

Együttműködő partnereink 
 

 

 

     

 

 

        

 

 


