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A KézenFogva Alapítvány 
nemzetközi pályázati gyakorlata:

- Nemzetközi együttműködések az 1996-os megalakulás óta 

- 2001 – EASPD tagság

• ügyvezetőnk az elnökség tagja

• szakértőink, munkatársaink több 
munkacsoportban dolgoznak 

- Partnerek megismerése különböző projektekben: 

• pl. Fókuszban a jogok (Mobilitás projekt)

- 2015 - STEPS projekt - az első projektkoordináció

• finn, román, brit, magyar partnerek

- ACCESS projekt: megvalósítás alatt, projektzárás: 
2019. 09. 30. 

- KÉP projekt - pályázati szakasz



ACCESS PROJEKT 
A projekt ötlete: ügyfelek valós igényei 

hiányzó ismeretek, készségek nyelvtudás hiánya 

veszélyforrás: internet kapcsolattartási nehézségek

Mire van szükség? alapvető angol nyelvtudás

informatikai alapismeretek

internetbiztonság alapvető szabályai

Nyílt munkaerőpiaci
szolgáltatás

Munkavállalói
klub

Nemzetközi projektek
érintettek bevonásával



ACCESS PROJEKT
Adult education Courses on Capacity-
building for the Employment and 
Support of Self-advocates

Projektidőszak: 2017. október 1. – 2019. szeptember 30. 

Partnereink: 



Innovatív elem: olyan tudás elsajátítására kínál lehetőséget, amelyre
felnőttkorban már kevés lehetőség van. 
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Hogyan? értelmi fogyatékossággal élő emberek is képesek a 
tanulásra, informatikai eszközök használatára

speciális elemek: másképp, nagyobb odafigyeléssel
több türelemmel, 
speciális eszközök használatával

Miért? integráció, ill. a kiscsoportos nyelv- és informatikai
oktatás nem valósult meg



3 angol nyelvű tananyag fejlesztése

Módszertani útmutatók:

1. alapvető angol nyelvtudás

2. alapvető informatikai ismeret

3.    internetbiztonsági ismeretek

elsajátításához

+

könnyen érthető változatok az értelmi
fogyatékos emberek számára
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Elsődleges célcsoport: 
fogyatékos emberekkel 
foglalkozó szakemberek
(angol nyelvtudással, 
felhasználói szintű 
számítógépes ismeretekkel)

Másodlagos célcsoport: 
fogyatékos személyek

- részvétel a tananyag 
tesztelésében;

- visszajelzéseik alapján 
módosítások;



Projekt fő pontjai:

• Tananyagfejlesztés

• TTL – Teaching-Training-Learning Workshop

• 1. körös tesztelés a projektben résztvevő 
szervezetek országaiban (2018. június – november) 

• Visszajelzések – módosítások

• TTL 

• 2. körös tesztelés (2019. január – június) 

• Visszajelzések – véglegesítés 

• Projekt lezárása
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1. Modul:

5 angol nyelvoktatási modul,
speciálisan kialakított szókinccsel.

Cél: egyszerű angol beszélgetés,
internet használata.

Tanárok számára tippek és tanácsok,
extra anyagok.
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1. lecke – Bemutatkozás

Köszönés, Hogy hívnak? Honnan jöttél? 
Bemutatkozás; mások megismerése

2. lecke – Otthonom
Otthonom leírása, hol lakom, kivel lakom. 
Mások otthonáról kérdezés. 

3. lecke – Ki fontos számomra?
A számomra fontos emberek bemutatása, 
miért fontosak, ki fontos mások számára? 
Család, barátok, példaképek. 

4. lecke – Mit szeretek csinálni? Hobbi, 
szabadido ̋. Kedvenc tevékenységeink, 
másoktól megkérdezni, ők mit szeretnek
csinálni. 

5.lecke – A jövőm
Mit szeretnék csinálni, mit szeretnék elérni, 
hogyan képzelem a jövő met. Hogyan képzelik
mások a jövő jüket? 



2. Modul:

Alapszintű IT ismeretek
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Kezdetek

Feltöltés, bekapcsolás Mire jók a 
„gombok” Képernyőzár

Audio lehetőségek Online 
Wifi használat
Mi az a wifi? 
Applikációk, beállítások
Applikációk letöltése, telepítése
Idő , fotók, kamera
Kapcsolatok
Térkép, Naptár
Telefonod, mint zseblámpa
Helyi alkalmazások
Kommunikáció, szociális média
Üzenetkülés, Facebook, Viber 
Snapchat, Whatsapp
Zene és játékok
Spotify, YouTube
Pokemon Go 



3. Modul:

Internetbiztonság
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Mindenkinek vigyáznia kell magáára az
interneten! Az ACCESS kurzus az alábbiakra
hívja fel a figyelmet: 

Biztonságos jelszo ́ létrehozása, tárolása
Ne adj ki személyes információt!
Amit felraksz az internetre, más is lát! 
Nem minden az, aminek látszik! 
Internetes vásárlás – mire figyelj
Merj nemet mondani! Blokkolás
Általános jó tanácsok a biztonsághoz
Mit tegyünk, ha valami félresiklott



Magyar tesztelés:
1.kör: 

• Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola, oktató: Gecsei Éva

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, oktató: Bürger Gyöngyi

2. kör: 

• Egyenlő Esélyekért! Alapítvány, oktatók: Monostori Katalin, Galambos 
Katalin 

• Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő 
Iskola, oktató: Benke Lilla,
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AZ ELSŐ TESZTELÉS TANULSÁGAI:

• valóban szükség van az oktatásra ezeken a 
területeken

• szintén szükséges az interneten való viselkedés
(netikett) oktatása

• mindenki számára hatalmas lehetőség az internet 
használata

• bár vannak veszélyek, a biztonságos internet-
használat megtanulásával csökkenthetjük a negatív
tapasztalatszerzés esélyét
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Várható eredmények:

• Tudatosabb internethasználat

• Informatikai ismeretek, nyelvtudás bővítése

• Innovatív eszközök használata

• Angol, szlovén, svéd és magyar nyelven 
elérhető tananyagok

• Képzett oktatók 

• Akkreditált képzések

• Új nemzetközi kapcsolatok, barátságok 
kialakítása
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Multiplikációs esemény:

2019. augusztus 21.   Pécs

2019. szeptember 19. Budapest
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