
Fogalomtár: 

 

(A szakszolgálati feladatban/folyamatban szereplő kifejezések definiálása (jogszabály alapján 

és/vagy belső használatra)). 
 

Nevelési Tanácsadás: (A folyamat céljának megfogalmazása röviden). 
 

(KINEK?)  A célcsoport 0-tól a nappali középiskola végéig tartó korú 

gyermek/tanuló. 

(MIÉRT?)  A problémaazonosítás miatt, derüljön ki, milyen problémája van a 

gyermeknek/tanulónak, valamint a szakmai kompetencián belüli 

megoldásért vagy a tovább-irányításért. 

(MIT?)  Egyénre szabott szakmai segítséget, közös gondolkodást, közös 

megoldást, pedagógiai, gyógypedagógiai pszichológiai ellátást, 

prevenciót. 

(HOGYAN?)  A szakember igazodjon a klienshez és a problémához 

(KIVEL?)  A szülővel, pedagógussal és még azzal, aki személyesen érintett az 

adott ügyben. 

(MEDDIG?)  Amíg szakmailag indokolt. 

 

 

 Célcsoport a 0-tól a nappali középiskola végéig tartó korig, azok a 

gyermekek/tanulók, akik a nevelési tanácsadás keretében ellátásban részesülhetnek 
 Probléma a gyermek viselkedésében, pszichés állapotában, szociális érettségében, 

képességeiben megnyilvánuló jelenség, melyet a szülő/pedagógus/más segítő 

szakember az átlagostól eltérőnek értékel. 

 Problémaazonosítás a szülővel/gondviselővel és a gyermekkel (szükség szerint 

további családtagokkal és a pedagógussal/más segítő szakemberrel) való egy vagy 

több találkozás során a probléma pontos meghatározása. 
 Szakmai kompetencia Az adott specifikus munkaterülethez tartozó feladatok 

elvégzéséhez szükséges képesség, tudás és ismeret. 
 Megoldás: a gyermek problémájának feltárása után, a legkompetensebb 

szakember által biztosítható beavatkozások rendszere, amely optimálisan biztosítja 

a harmonikus személyiségfejlődés kialakítását és a részképességek adekvát 

fejlődését a tanulási képességek eredményes működése érdekében. 
 Tovább-irányítás a komplex diagnosztikai vizsgálatok alapján súlyosabbnak vagy 

más profilúnak ítélt probléma kompetens megoldása-kezelése érdekében a 

speciális intézmény felé történő orientálás. 
 Egyénre szabott szakmai segítség Az egyes ember/gyermek/tanuló 

képességeinek, törekvéseinek, egyéni teljesítményének figyelembe vételével 

nyújtott olyan speciális segítség, mely a gyermek/tanuló sokoldalú fejlesztése, 

képességeinek kibontakoztatása a cél. A gyermekhez/tanulóhoz alkalmazkodó, 

igazodó gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai, konduktív stb. eljárások 

összessége. 
 Közös gondolkodás, megoldás a szülőnek és a szakembernek a közösen 

kidolgozott, az adott problémára vonatkozó megoldása (melyben mindketten 

egyetértenek, és hasznosnak tartják). 
 Pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai ellátás, prevenció A 

gyógypedagógus: gyógypedagógiai vizsgálatokat végez, speciális fejlesztő és 

korrekciós feladatokat lát el. Részt vesz az iskolaérettségi vizsgálatokban. Írás- és 



olvasás- számolászavarok korrekcióját végzi. Konzultál a többségi pedagógussal a 

gondozásában levő gyermekek érdekében. A többségi pedagógus: tantárgyi 

szintfelmérés a tantervi ismeretekről,  fejlesztő és korrekciós egyéni, valamint 

csoportfoglalkozást vezet a tanulási elmaradás pótlására, a tanulási módszerek 

javítására, a részképesség zavar  megelőzésére, enyhítésére és megszüntetésére. A 

pszichológus: feladata a panasz felvétele a szülőtől, a gyerek pszichológiai 

vizsgálata alapján a diagnózis felállítása, tanácsadás a szülő és az intézmények 

pedagógusai számára. Pszichoterápiát végez. A hatóság az iskola, az óvoda vagy a 

szülő kérésére szakvéleményt ad. Iskolaérettségi vizsgálatot végez. Kapcsolattartás 

iskolai pedagógussal, szakintézményekkel. Pszichológiai ismeretterjesztő munkát 

folytat. Szakmai dokumentációt vezet. Szakvélemények írása tanulási - IQ- 

vizsgálatoknál. Szupervíziót vesz igénybe illetve esetmegbeszélésen részt vesz, 

előad. A prevenció: betegségek és pszichés zavarok megelőzése. A primer 

prevenció célja, hogy a pszichológiai zavarok kialakulásához vezető 

háttérfolyamatokat is megelőzze. Általános tájékoztatás, felvilágosítás az 

egészséget támogató pszichológiai elvek alkalmazásáról. A szekunder prevenció a 

pszichés zavarok terápiája. A tercier prevenció célja a rehabilitáció, a pszichés 

zavarok káros következményeinek enyhítése, valamint annak megelőzése, hogy a 

pszichés megbetegedés újra fellépjen, vagy krónikus irányt vegyen. 
 Szakember aki az adott probléma azonosításához, kezeléséhez megfelelő 

kompetenciával rendelkezik. 
 Kliens: Az a személy, aki segítségre szorul problémájának megoldásában. 
 Szülő lehet a vérszerinti szülő, mely a gyermek legközelebbi (elsőfokú) felmenő 

rokona. A szülő a kiskorú gyermek felett érdekeinek megfelelően szülői 

felügyeletet gyakorol. Jogosult és köteles a kiskorú gyermekre gondot viselni, 

vagyonát kezelni. A szülők jogai és kötelességei a kiskorú gyermek irányában 

mindkét szülőt egyformán megilleti. A szülők kötelessége a gyermek anyagi 

ellátása, nevelése, testi, erkölcsi és szellemi fejlődésének biztosítása. A szülők 

házasságának felbontása esetén, vagy különélés esetén a szülői felügyeletet az a 

szülő gyakorolja, akinél a gyermeket elhelyezik. A gyermek felügyeletét, 

gondozását más törvényes képviselő is gyakorolhatja pl. nevelőszülő, gyám, 

gondviselő, hivatásos nevelőszülő, helyettes szülő.  

 Személyes érintettség a gyermek közvetlen környezetében, családjában lévők, 

akiket a probléma érint azáltal, hogy ők is észlelik, elszenvedik azt (pl. testvérek, 

nagyszülők, egyéb családtagok, nevelőszülők stb.). 
 Szakmai indokoltság a szakember, a rendelkezésre álló adatok alapján meghozott 

döntése, mely szerint szükséges a szakszolgálati, vagy más ellátási forma 

megindítása. 
 

Dokumentumok: 

 

 Telefonos füzet ajánlott. Azok számára, akik személyesen vagy telefonon 

keresztül jelentkeznek. Táblázatos formában tartalmazza a sorszámot, a 

gyermek/tanuló nevét, korát (születési dátumát), az apja és/vagy az anyja és/vagy a 

gondviselő nevét, a jelentkezés dátumát, telefonszámot (elérhetőséget), lakcímet, 

az osztályfokot, mi a jelzett probléma (kit keres?) 

 Feljegyzés az első alkalmakról ajánlott. Az első pár alakalom dokumentálása, ha 

meg akad a folytatás. 
 Az Egyéni nyilvántartási lapot (Tü 353, Tü 354) valamennyi esetben, 

egyénenként kötelezően vezessük. A vezető nyitja meg és zárja le a 



fejlesztés/terápia végén, vagy a tanév végén. Minden tanév elején újat nyitunk. Az 

elején felvezetjük a vizsgálatokat, előzményeket. Minden alkalommal a 

foglalkozás után a Munkanaplót (az Egyéni nyilvántartási lap belívét) kitöltjük és 

aláírjuk. Csoportos fejlesztés esetén lefénymásoljuk a Munkanaplót, utána aláírjuk, 

és a gyermek/tanuló Egyéni nyilvántartási lapjába beletesszük. Évenként, ahogy a 

törvény meghatározza, egyszer értékeljük a gyermeket. Ez akár külön lapon is 

lehet, de legyen benne az Egyéni nyilvántartási lapban. 
 A Forgalmi naplót szintén kötelezően vezetjük. Viszont itt nincs formai 

megkötés: lehet elektronikusan, kockásfüzet, stb. Mindenesetre nyomon 

követhetőek legyenek a gyermekek adatai. Ajánlott tekintettel lenni a statisztikai 

adatszolgáltatás kategóriáira, így javasolt, hogy azokat figyelembe véve 

adatoljunk.  
 Szakértői vélemény kötelező. A „pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat 

végezése és szakértői vélemény készítése a szülő, a jogszabályban meghatározott 

esetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti 

alapellátást végző intézmények kérésére” 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 24. § 

(1) c) Tartalmazza a gyermek/tanuló beazonosítását elősegítő adatait, a vizsgálat 

időpontját, a kiállítás okát, miértjét, a vizsgáló eszközöket és a vizsgálat 

tapasztalatait, az összegző megállapításokat, és javaslatokat. 

 Szakvélemény ajánlott. Szakmailag indokolt esetben, amikor a gyermek érdeke 

igényli. Tartalmazza a gyermek/tanuló beazonosítását elősegítő adatait, a vizsgálat 

időpontját, a kiállítás okát, miértjét, a vizsgáló eszközöket és a vizsgálat 

tapasztalatait, az összegző megállapításokat, és javaslatokat. 
 Előjegyzési napló ajánlott, de nem kötelező. A kollégákat segítheti a tervezésben, 

az utólagos ellenőrzésben, adatszolgáltatásban. 
 Karton, ajánlott, de nem kötelező. A lényeg, hogy a gyermek anyaga ne vesszen 

el, és biztosan elkülöníthető legyen a többitől. 

 Igazolás ajánlott. Ha szülő, vagy a tanuló igényli. Abban egyeztünk meg, hogy a 

tagintézményvezető írja alá. 
 Értesítés ajánlott. A változásról szóló tájékoztató az érintetteknek. 
 Levél ajánlott. Informális módja egy adott helyzet megmagyarázásának, 

tulajdonképpen a szakember az érintettet beavatja a gondolkodásmódjában és mód 

nyílik a szakmai álláspont megfogalmazására. Nehéz műfaj. Lényegesen kevesebb, 

mint egy szakvélemény, de több mint egy telefonos megbeszélés. 

Mi a különbség a pszichológus és pszichiáter között? 

A pszichológus bölcsészeti diplomát szerez, a pszichiáter orvosi diplomát. Az 

orvosi diploma utána lehet letenni a pszichiáter szakvizsgát, ezután lehet valaki pszichiáter. 

    A pszichológusok is specializálódhatnak, ők klinikai, tanácsadó, pedagógiai vagy 

munkapszichológiai szakvizsgát tehetnek. A pszichiáter, mivel orvos, felírhat gyógyszert, a 

pszichológus nem. A pszichológusok képzésében a lelki folyamatok megismerésén, a 

pszichiáterekében a testi és lelki folyamatok kölcsönhatásán van a hangsúly. 

 


