
Korlátok nélkül – mozgáskorlátozott emberek kommunikációjának támogatása 

ONLINE KÖNYVBEMUTATÓ 

2021. NOVEMBER 25. CSÜTÖRTÖK, 14.00-15.00 ÓRA 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Korlátok nélkül – 

mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése című projektje keretében  

600 súlyosan mozgáskorlátozott ember infokommunikációs akadálymentesítését valósította 

meg. Olyan súlyosan mozgássérült és kommunikációban akadályozott embereket is bekapcsolt 

a társadalmi rehabilitációba, akik csak plusz eszközök segítségével tudják használni a 

számítógépet, vagy a hangzó beszédük pótlása során is alkalmazzák az infokommunikációs 

lehetőségeket.  

A projekt keretében a mozgáskorlátozott emberek kommunikációjának támogatásával  

kapcsolatban két kiadvány született, melyet az online könyvbemutató keretében tárunk az 

érdeklődők elé. Az online előadások során megmutatjuk azokat a beszédet kiegészítő vagy 

helyettesítő úgynevezett augmentatív és alternatív kommunikációs (AAK) eszközöket, 

valamint a számítógép használatát könnyítő úgynevezett asszisztív eszközöket ( pl. speciális 

egerek, billentyűzetek) is, melyeket a projekt keretében biztosítottunk az érintetteknek. 

A „Másképp mondva” c. kiadványban azokról a súlyosan mozgáskorlátozott emberekről esik 

szó, akik számára az infokommunikációs akadálymentesítés nemcsak a digitális térben 

bonyolított ügyintézést könnyítette meg, hanem a kommunikáció akadálymentesítését is a 

beszédet kiegészítő vagy helyettesítő úgynevezett augmentatív és alternatív kommunikációs 

(AAK) eszközökkel, módszerekkel, szoftverekkel. Az olvasó pontosan képet kaphat a projekt 

során használt módszerekről, melyek használatával feltérképezték a kommunikációjukban is 

akadályozott mozgáskorlátozott résztvevők egyéni szükségleteit és elvárásait. 

A „Módszertani kiadvány” annak a folyamatnak a lépéseit mutatja be, melynek segítségével a 

súlyosan mozgáskorlátozott emberek kiválaszthatják számítógép-használatukhoz, 

kommunikációjukhoz szükséges speciális, úgynevezett  asszisztív eszközeiket. A kiadvány 

bemutatja, hogy a projektben kidolgozott támogatói rendszer hogyan működik közre az eszköz 

kiválasztásában és betanításban úgy, hogy a mozgáskorlátozott ember a folyamat aktív 

résztvevője. Rámutat, hogy az eszközök és az eszközhasználatot segítő szakmai támogatás 

együttesen szükséges ahhoz, hogy a súlyosan mozgáskorlátozott emberek  infokommunikációs 

akadálymentesítése hatékonyan valósuljon meg.   

Program 

14.00: Köszöntő 

14.05 – 14.20: Drabb Lilla, a Módszertani kiadvány szerzőjének  prezentációja 

14.20 - 14.35 Fekete Szabó Viola, a Másképp mondva című kiadvány szerzőjének prezentációja 

14:35 – 15.45 Kiss Csaba, a Korlátok nélkül projekt tapasztalati szakértőjének beszámolója és 

eszközbemutatója 

15.45 – 16.00: Kérdések, válaszok, zárás 

 



Az online könyvbemutatóra az alábbi linken keresztül lehet jelentkezni, 2021. november  24-

ig. 

https://forms.gle/AVEyN5vBnhZ6Abnp9 

 

A szerzőkről: 

 

Drabb Lilla 

A Korlátok nélkül projektben résztvevő mentorok 

képzésében, AAK képzési anyagok, felmérő kérdőívek 

kidolgozásában, módszertan adaptálásában vett részt. A 

felmérések alapján kiválasztotta a beszerzésre kerülő 

eszközöket és szoftvereket, részt vett azok kiosztásában, 

szakszerű beállításában is. Szomatopedagógus és 

értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon 

végzett gyógypedagógus, AAK- tréner-oktató. A 

kommunikációs felmérések és fejlesztések mellett a 

különböző asszisztív technológiák kiválasztásában és 

betanításában segíti a mozgássérült gyermekeket, 

felnőtteket. 

 

 

Fekete-Szabó Viola 

AAK szakértő, a MEOSZ Korlátok nélkül projektjében, 

szomatopedagógusként és AAK-szakemberként a teljes 

program szakmai irányításában, szabályozásában, 

monitorozásában vett részt. Szomatopedagógia és 

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon végzett 

gyógypedagógus, AAK-tréner oktató. Érdeklődési területe 

az augmentatív és alternatív kommunikáció, tréner-

oktatóként számos alkalommal vett részt AAK-

szakemberek és AAK-diagnoszták képzésén.  A Budapest 

III. kerületi Csillagház Általános Iskolában 

mozgáskorlátozott gyermekek tanításával, fejlesztésével 

foglalkozik, munkaközösség-vezetőként súlyos 

kommunikációs akadályozottsággal élő személyeket 

oktatat.  

Az online rendezvény keretében bemutatandó kiadványokról és az online csatlakozással 

kapcsolatos  technikai feltételekről további információt a szakmaikoordinator@meosz.hu e-

mail címen, vagy a +36202998583 telefonszámon kérhet. 

https://forms.gle/AVEyN5vBnhZ6Abnp9

