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“Ezt tanultam”:
Az Inclusion Europe új kampánya az oktatásról
-- A vastag betűvel írt szavak magyarázatát, a szöveg végén találod --

2020-ban az Inclusion Europe új kampányt indított,
aminek a címe: ”Ezt tanultam”.
A kampány azt jelenti,
hogy minél több embernek beszélünk egy témáról.
Például egy honlapon, vagy a közösségi médiában.
A mi kampányunk témája az oktatás.
Ezzel a kampánnyal be akarjuk mutatni,
miért jó az inkluzív oktatás.
Az inkluzív oktatás azért jó
az értelmi fogyatékossággal élő gyereknek,
mert másokkal együtt tanulhatnak
és új barátokat szerezhetnek.
Az inkluzív oktatás jó a tanároknak
és a nem fogyatékossággal élő gyerekeknek is.
Így megtanulhatják, hogy mindenki különböző.

A világon sok jó inkluzív iskola működik.
De nagyon sok nem inkluzív iskola is van.
Ezért van szükségünk a segítségedre.
Szeretnénk, hogy mutass be:
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• jó példákat a befogadásra, az iskoládból
• vagy rossz példákat,
ahol a befogadás nem működik.
Vagy ahol a befogadás működik, de nem jól.

Ki vehet részt a kampányban?
Mindenki, akinek köze van
az értelmi fogyatékossággal élő tanulók oktatásához.
Például:
• értelmi fogyatékossággal élő tanulók
• nem fogyatékos tanulók
• szülők
• tanárok
• iskolaigazgatók
Olyan szülők is,
akik inkluzív iskolát próbálnak találni
a gyerekeiknek.
Bárki más, aki úgy gondolja,
hogy az inkluzív oktatás fontos!

Hogyan vehetsz részt?
Ha szeretnél részt venni a kampányban,
kövesd ezeket a lépéseket:
1- Menj fel az Inclusion Europe honlapjára.
Töltsd le a papírt,
aminek a címe: „That’s what I learned”
A papírt ide kattintva tudod letölteni,
ez alatt a cím alatt:
“Sheets of paper on ‘That’s what I learned’ – HU”.
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2- Nyomtasd ki a papírt és írj rá.
Ha tanuló vagy, írhatsz ilyesmit:
o “Megtanultam írni és olvasni.”
o “Megtanultam,
hogy mindenkinek joga van a befogadáshoz.”
Ha tanár vagy, írhatsz ilyesmit:
o “Megtanultam,
hogy minden gyerek különböző,
de mindannyian szeretnek új dolgokat tanulni.”
Ha szülő vagy, írhatsz ilyesmit:
o “Megtanultam,
hogy nehéz inkluzív iskolát találni a
gyerekemnek”
Ha van más ötleted, írhatsz mást is!
3- A következő lépés,
hogy készíts magadról egy képet,
úgy, hogy a kezedben tartod ezt a papírt.

4- Sign Írd alá a beleegyező nyilatkozatot.
A nyilatkozattal beleegyezel,
hogy felhasználjuk a rólad készült képet.
A papírt ide kattintva tudod letölteni,
ez alatt a cím alatt:
“Picture release forms – HU”.
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5- Küldd el a képet erre az e-mail címre:
comms@inclusion-europe.org
Az e-mail tárgyához másold be ezt a szöveget:
“That’s what I learned”.
6- A képedet megoszthatod a közösségi médiában is.
Jelöld be minket így: @InclusionEurope
használd ezt a hashtaget: #ThatsWhatILearned
Ha szeretnéd, készítünk veled interjút!
Ha szeretnéd, hogy készítsünk veled interjút,
írj nekünk erre az e-mail címre, angolul:
comms@inclusion-europe.org
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Magyarázatok
Értelmi fogyatékosság
Az értelmi fogyatékossággal élő emberek számára
nehezebb lehet megérteni az információkat
vagy megtanulni új dolgokat.
Ez megnehezíti az életük bizonyos részeit.
Az értelmi fogyatékossággal élő embereknek
gyakran támogatásra van szükségük
a tanulásban vagy a munkában.
Az értelmi fogyatékosság
általában felnőtt kor előtt kezdődik.
Egész életén keresztül befolyásolja az érintett személyt.
Vannak dolgok,
amik megkönnyítik
az értelmi fogyatékossággal élő emberek életét.
Például a könnyen érthető információk.
Vannak, akik tanulási fogyatékosságnak nevezik,
értelmi fogyatékosság helyett.

Hashtag
A közösségi médián használhatod ezt a jelet: #
Ezt a jelet angolul hashtag-nek hívjuk.
A jel után írhatsz egy szót.
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Ha rákattintasz a szóra,
megtalálod az összes hírt vagy üzenetet,
amik erről a szóról szólnak.
Például:
• Ha leírod, hogy #befogadás és rákattintasz,
megtalálod az összes hírt vagy üzenetet,
ami a befogadásról szól.
• Ha leírod, hogy # ThatsWhatILearned és rákattintasz,
megtalálod az összes hírt vagy üzenetet,
ami ehhez a kampányhoz kapcsolódik.

Inclusion Europe
Az Inclusion Europe egy szervezet,
ami az értelmi fogyatékossággal élő emberekért
és családjaikért dolgozik.
Az egyenlő jogokért és befogadásért küzdünk
egész Európában.
Befolyásolni akarjuk az európai törvényeket is,
hogy azok segítsék
az értelmi fogyatékossággal élő embereket
és családjaikat.
1988-ban alakultunk.
76 tagszerveztünk van, 39 európai országból.
A székhelyünk Brüsszelben, Belgiumban van.

Inkluzív oktatás
Az inkluzív oktatás azt jelenti,
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hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek
együtt tudnak tanulni nem fogyatékos emberekkel.

Közösségi média
A közösségi médiában
különböző tartalmakat hozhatsz létre
és oszthatsz meg másokkal,
az interneten keresztül.
Például fotókat, videókat, híreket és információkat.
Ezt megteheted számítógépen.
Használhatsz applikációkat is
okostelefonon vagy tableten.
Az applikációkat magyarul alkalmazásoknak nevezzük.

Oktatás
Oktatni azt jelenti: tanítani.
Az oktatás azt jelenti,
hogy az embereknek képzéseket biztosítunk.
Azért, hogy új dolgokat tanuljanak.

