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1. Bevezetés 

A nevelési tanácsadási tevékenység Magyarországon változatos, gazdag múltra tekinthet vissza.  

Az a komplex pszichológiai, gyógypedagógiai mentálhigiénés ellátás, amely a legutóbbi 

jogszabályi változásokig a nevelési tanácsadókban valósult meg, történelmi elődei között 

tarthatja számon a XX. század elején megalakuló, a nemzetközi és a magyar gyógypedagógiai és 

pszichológiai gondolkodás gyors fejlődése nyomán létrejövő intézményeket. 

A Ranschburg Pál alapította Gyógypedagógiai és Pszichológiai Magyar Királyi Laboratórium 

(1904), az ennek keretei között Schnell János által létrehozott Állami Gyógypedagógiai Nevelési 

és Pályaválasztási Tanácsadó (1929), és jogutódja, a Magyar Királyi Gyermeklélektani Intézet 

(1934) a gyermektanulmányi irányzatra támaszkodva előremutató diagnosztikai és terápiás 

gyakorlatot alakított ki.  A második világháború utáni rövid virágzás után a nevelési 

tanácsadókat megszüntették, munkájukat ellehetetlenítették. A nevelési tanácsadók újbóli 

megszervezésére a hatvanas évek végétől került sor, így a XX. század végére a komplex 

mentálhigiénés ellátórendszer a nevelési tanácsadók intézményi bázisán szilárdult meg, 

lehetővé téve ezzel egy országos szintű szolgáltatói rendszer kiépítésének alapjait. Az 

intézményhálózat széles körű tapasztalatokat szerzett az átlagostól eltérő fejlődésmenetű 

gyermekek terápiás ellátásában, illetve iskolai és társadalmi beilleszkedésük támogatásában.1 

2008-ban Szakács Katalin az alábbiak szerint méltatta a nevelési tanácsadók működését: „… a 

nevelési tanácsadó a magyar közoktatás egyedülállóan értékes, a gyermek szükségleteihez és 

jellegzetességeihez adaptálódott segítő intézménye (pedagógiai szakszolgálat), ami a 

gyermeket annak társas mezőjében vizsgálja, segíti, munkája csak és kizárólag azoknak a 

közösségeknek a rejtett hálózatában lehet eredményes, amelyeknek a gyermek és a tanácsadó 

egyaránt tagja.”2 

A mindennapokban megvalósuló értékes működés ellenére a nevelési tanácsadó, mint 

intézmény és a nevelési tanácsadás, mint feladat meghatározása még a szűkebb szakmai 

körökben sem került minden esetben kétséget kizáró módon tisztázásra. Ehhez a korábbi 

                                                      

1 Király Gabriella: A pedagógiai tevékenységet segítő szolgáltatások fejlődése Magyarországon a rendszerváltásig. 
In: Bús Imre – Klein Ágnes – Tancz Tünde (szerk.): Értékőrzés és -átadás. Nevelés- és művelődéstörténeti 
tanulmányok. Szekszárd, PTE IGYK, 2012. 
2 Szakács Katalin: 40 éves a nevelési tanácsadó. In: Budapesti Nevelő, 2008. 4. szám. 85. p. 
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oktatáspolitikai irányelvek e terület tekintetében igen homályos, tisztázatlan megfogalmazásai 

is hozzájárultak.  

A nevelési tanácsadót, mint intézményt 2013. március 2.-tól az új szakszolgálati rendelet 

(továbbiakban szakszolgálati rendelet) megszűntette, a nevelési tanácsadás feladatait és az 

egyéb szakszolgálati feladatokat ettől kezdve a pedagógiai szakszolgálati intézmények látják el. 

A szakszolgálati rendelet a nevelési tanácsadás feladatait a megyei pedagógiai szakszolgálatok, 

valamint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat tankerületi illetékességű tagintézményeinek 

feladataihoz sorolja, tehát, mint korábban említettük, az országos szakszolgálati 

intézményrendszer jobbára a korábbi kistérségi, vagy Budapest esetén kerületi szinten 

fenntartott nevelési tanácsadók, illetve pedagógiai szakszolgálati intézmények bázisán jött 

létre. 

Szűgyi Jerne 2009-ben megjelent kiadványa3 177, a nevelési tanácsadás feladatát is ellátó 

pedagógiai szakszolgálati intézményt, ezen belül pedig 135 kistérségben, vagy budapesti 

kerületben működő nevelési tanácsadó intézményt tart számon. A Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ honlapja4 2014 januárjában az országban 198 tankerületet 

nevesít, azaz jelen állás szerint a szakszolgálati rendelet értelmében 198, a nevelési tanácsadás 

feladatát is ellátó pedagógiai szakszolgálati intézménynek kell(ene) lennie hazánkban. 

A pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyekkel történő hozzáférés garanciáinak 

biztosítása a fentiekkel egyezően – megítélésünk szerint – járási tankerületi szinten 

szavatolható. Elsődlegesen itt hozható létre az a szakmaiságot, és a gyermekek, családok 

érdekeit is több szempontból mérlegelni tudó szakmai fórum, amely képes az optimális szintű 

feladatellátás biztosítására. A szakszolgálati feladatellátásra, s ezen belül a nevelési 

tanácsadásra igényt tartó családok és intézmények érdeke a feladatok járási tankerületi szintű 

koncentrálása, továbbá olyan térségi szakszolgálati centrumok létrehozása, amelyek a rászoruló 

gyermekek teljes körű ellátását, s az igények helyi szintű maximális kielégítését tudják 

biztosítani. A cél olyan szakszolgálati intézmények kialakítása és megtartása, ahol a gyermekek 

                                                      

3 Szűgyi Jerne: Nevelési tanácsadók, közoktatás, szegénység. 2009. URL: 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fww
w.gyerekesely.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D175%
3Aszugyi-nevtan-kozoktatas-szegenyseg%26id%3D20%3Agyerekekkel-kapcsolatos-hazai-szakmai-
anyagok%26Itemid%3D73&ei=jEbJUtLeNKfoywP-yoGICw&usg=AFQjCNHggp0l5YpFhtJWYRrpT5a5Vf-
ncw&sig2=RsEdfY3tQq-CPpIq-sI2gw&bvm=bv.58187178,d.Yms (Utolsó letöltés: 2014. január 5.) 
4 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapja. URL: http://klik.gov.hu/tankeruletek1 (Utolsó letöltés: 2014. 
január 5.) 
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a lakóhelyükhöz legközelebb, egy helyen, magas színvonalon részesülhetnek a szükségleteiknek 

megfelelő ellátásban. 

Az intézményrendszer bővülésével és országos hálózattá válásával minden korábbinál nagyobb 

szükség van az egységes szakmai irányelvek, az egyes szakterületekre vonatkozó protokollok 

kialakítására. A jogszabályok egységes értelmezése alapján az összehangoltan kialakított 

pedagógiai szakszolgálati intézményekben csak az egyöntetűen szabályozott tevékenységek 

eredményeként érhető el az, hogy a hatékony feladatellátást biztosító szakmai tartalmak is 

egyre inkább hasonlatossá váljanak.  

A nevelési tanácsadás tekintetében az elmúlt évtizedekben több olyan kiadvány is megjelent, 

amely bemutatta a nevelési tanácsadókban végzett munkát, segítve a szakembereket a 

mindennapok során felmerülő kérdések, problémák megoldásában. Horányi Annabella, 

Hoffmann Gertrúd, Kósáné Ormai Vera írásai5,6,7 hozzájárultak a nevelési tanácsadásról folyó 

közös gondolkodás formálódásához. 

Napjainkra ugyanakkor egyre inkább szükségessé vált egy szakterületi protokoll kidolgozása, 

amely tartalmazza a feladatellátás részletes irányelveit. Ennek a munkának egyik alapvető 

forrása a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozóan elkészült egységes alapprotokoll 

(továbbiakban: alapprotokoll), amely javaslatokat tesz az egyes szakterületi protokollok tartalmi 

és formai elemeire. 

 

2. A nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati protokoll 

definíciója 

A pedagógiai szakszolgálati szakmai protokollok kidolgozása és bevezetése jogos és sürgető 

szakmai igénnyé vált. Ezt indokolja a szakszolgálati rendszer átszervezése, a szakszolgálati 

tevékenységek bővítése, az intézményhálózat központilag szabályozott, egységes kiépítése.  

                                                      

5 Horányi Annabella - Hoffmann Gertrud - Kósáné Ormai Vera: Nevelési tanácsadás és iskolapszichológia. [Közread: 
a "Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése" c. kutatás Programirodája] Bp., Tankönyvk., 1991. 
6 Hoffmann Gertrud - Horányi Annabella: Pszichológiai és pedagógiai szolgálat a Nevelési Tanácsadóban. Bp., 
OKKER K., 1999. 
7 Horányi Annabella - Ormai Vera: Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. Bp., Tankönyvk. 1985. 
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Ahhoz, hogy a nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati protokolljának, mint speciális 

szakterületi protokollnak a definícióját megalkothassuk, mindenekelőtt néhány - a protokollal 

kapcsolatos - alapfogalmat kell tisztáznunk. 

 

2.1. A protokoll definíciója 

A hazai és nemzetközi irányelvek alapján Dr. Torda Ágnes és Nagyné dr. Réz Ilona az 

alapprotokollban a következőket tartja a protokoll legfontosabb jellemzőinek: 

 az ellátás menetét és módját meghatározó, kötelező jelleggel követendő szabályrendszer; 

 tartalmazza a minimálisan szükséges/elégséges feltétel- és tevékenységrendszert, ami 

megfelelő minőségű ellátást tesz lehetővé; 

 tartalmazza azokat az eljárásokat és feltételeket, amelyek elméleti keretbe ágyazva írják le a 

szakma sajátos arculatát, valamint a munkatevékenységek kivitelezhetőségének minőségi 

kritériumait; 

 tartalmazza az aktuálisan végzett ellátás, beavatkozás, a kliens útjának szervezéséhez 

szükséges események és tevékenységek rendszerezett listáját; 

 tartalmaz folyamatszabályozást, indikátorokat, kimeneteket; 

 tartalmazhat támogató sztenderdeket.8 

 

2.2. A pedagógiai szakszolgálati protokoll definíciója 

A szerzők a továbbiakban hangsúlyozzák, hogy a pedagógiai szakszolgálati rendszer 

sajátosságait figyelembe véve olyan protokollstruktúrát szükséges kiépíteni, amely leképezi a 

szakszolgálati rendszer horizontális szerkezetét, ugyanakkor alkalmas az egyes szakterületeken 

folyó munka vertikális szabályozására is. Elgondolásuk szerint egy három szintből egymásra 

épülő „protokoll-piramisra” van szükség, melynek elvi és gyakorlati alapvetését az egyetlen 

alapprotokoll, egyes szakszolgáltatásainak jellemzőit a tíz ellátási területet lefedő szakterületi 

protokoll, a szakterületen megvalósuló specifikus tevékenységeket pedig számos specifikus 

protokoll írja le. 

                                                      

8 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 11. p. 
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2.3. A pedagógiai szakszolgálati alapprotokoll definíciója 

Az alapprotokoll általános érvényű, átfogó, a szakterületi és a specifikus protokollok 

fejlesztésében követendő modell, amely önmagában nem elegendő a teljes rendszer 

szabályozott és egységes működésének biztosításához. Mindazonáltal tartalmazza és 

mintaértékűen bemutatja az elvárt tíz szakterületi és a további szükséges számú specifikus 

protokoll készítésének formai és tartalmi követelményeit. Mintaadó funkciójából adódóan 

olyan egységes és komplex szabályozórendszer, „mely a vonatkozó jogszabályokon alapulóan, a 

szakmai sztenderdek, irányelvek, érvényes tudományos ismeretek, szakszolgálati gyakorlati 

tapasztalatok, a hazai pszichológiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, pedagógiai 

szakértelem összegzéseként tartalmazza a pedagógiai szakszolgálati feladatok, tevékenységek, 

kompetenciák, működési jellemzők ismérveit, külső- és belső kapcsolatait, folyamatokba 

szervezve, eljárásokkal és útmutatókkal előírja az egységes tartalmú minőségi pedagógiai 

szakszolgáltatást. Az alapprotokoll átfogóan szabályozza, rendszerezi és segíti a pedagógiai 

szakszolgálati működést, etikai normaadó mintául szolgál a szakterületi, specifikus protokollok 

számára”.9 

 

2.4. A pedagógiai szakszolgálati szakterületi protokoll definíciója 

A szakterületi protokoll az adott pedagógiai szakszolgálati tevékenység elemi sajátosságait, a 

többi szakterülettel való megegyezését vagy különbözőséget mutatja meg, továbbá alkalmas 

arra, hogy bevezetésével az adott ellátási tevékenység országosan egységes ismérvek és 

feltételek alapján kerüljön megszervezésre. 

A szakterületi protokoll az alapprotokoll modelljét követve „leírja az adott szakellátás tartalmi 

jellemzőit, előírja az ellátás személyi, tárgyi és dokumentatív feltételeit, kiterjed az ellátáshoz 

szükséges partneri kapcsolatokra, szervezi az egyes ellátási folyamatokat, megnevezi az ellátást 

támogató további szakszolgálati szereplőket, az ellátás során szükséges szervezeti 

kapcsolatokat, a folyamatok leírásában követi a kliens ellátásában megvalósuló hármas tartalmi 

szakaszolást. Támaszkodik a szakterületi ellátásra vonatkozó jogi előírásokra, szakmai 

sztenderdekre és figyelembe veszi az Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer 

                                                      

9 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 19. p. 
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(továbbiakban INYR) szakterületi tartalmát is10. Előírja a szakterületi folyamatok rendszeres 

felülvizsgálatát, az adott szakterületen folyó tevékenységet szabályozó dokumentumok 

karbantartását.”11 

A szakterületi protokoll az alapprotokoll alapján készíthető el, célja az egyes szakszolgálati 

területeken folyó pedagógiai szolgáltató tevékenység szakmai előírása. A szakterületi protokoll 

nem általában az egész szakszolgálati rendszerre vonatkozik, hanem egy szakterületre (pl.: a 

nevelési tanácsadásra) fókuszál, sokkal erőteljesebben fogva át a folyamat egészét, 

„meghatározva azokat a feltételeket is, amelyekben a folyamat zajlik, mindvégig középpontba 

állítva az ellátott személy olyan meghatározó minőségi jellemzőit, mint az életkor, az 

állapotából adódó igény és szükséglet.”12 

A szakterületi protokollok készítésében lényeges kérdés az életkor kezelésének aspektusa. 

Fejlődés-lélektani szempontból az életkor egy olyan viszonyítási pont, amely kifejezi az 

elvárható érettséget, illetve fejlettséget. A beavatkozás folyamatában az életkor mutathatja 

meg az ellátás optimális időszakát. 

 

2.5. Pedagógiai szakszolgálati specifikus protokollok definíciója 

A specifikus szakszolgálati protokollok a szakterületi protokollok folytatásai, azoknak szűkebb 

szabályozói. Rögzítik az adott szakterületen megvalósítandó tevékenység folyamatát, leírják a 

tevékenység ellátásához szükséges specifikus kompetenciákat, erőforrásokat, az ellátást 

támogató belső és külső kapcsolatrendszert, továbbá rendszerbe foglalják a specifikus ellátási 

mutatókat (vagyis az ellátási folyamat szakaszait és tartalmait, az életkori 

szakaszokat/ciklusokat és a kliens állapotát). Mindezek a szolgáltatói adottságok és feltételek 

függvényében, a kliensek specifikus szükségleteire válaszolva valósíthatóak meg. 

A specifikus szakszolgálati protokoll a mindennapi munka irányítása során – néhány 

egyezményes szabály és mutató kötelező részletezésén túl – teret enged a szakmai 

autonómiának, tükrözi az ellátásban részt vevő szakemberek módszerspecifikus tudását, 

motivációját, különleges szakértelmét. Ez a protokoll tükrözi leginkább a pedagógiai innovációt, 

                                                      

10 Az Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer a TÁMOP 3.4.2.B. pályázat keretében a pedagógiai 
szakszolgálatok részére készülő egységes, elektronikus nyilvántartás. A jogszabályokra, az EDU-Folyamatábra illetve 
az EDU-Értelmezés dokumentumokra épül. 
11 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.). 22. p. 
12 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.). 22. p. 
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a kutatásokban, pályázatokban szerzett tudást, az eszközgyarapodást, továbbá a helyi 

sajátosságokat.13 

A specifikus szakszolgálati protokoll az alapprotokoll szerzőinek javaslata szerint a 

következőképpen épül fel:14 

A. az adott tevékenység leírása;  

B. annak a célcsoportnak a definitív meghatározása, melynek tagjai a specifikus ellátásban 

részesülnek;  

C. az ellátást végző szakemberek kompetenciája, különös tekintettel a specifikus 

szakértelemre (az azt szavatoló végzettségre, képzettségre, gyakorlati tapasztalatra); 

D. az ellátási folyamat modellezése, grafikus és szöveges rögzítése; 

E. az ellátáshoz kapcsolódó külső és belső kapcsolatrendszer; 

F. támogató folyamatok és szereplők, a teammunka keretei, megbeszélések, értekezletek, 

belső továbbképzések, hospitálások;  

G. az ellátás minőségi sztenderdjei, mint helyzetelemzés, igény- és elégedettségmérés, 

minősítési statisztikák; 

H. a specifikus ellátó folyamat belső ellenőrzésének és önellenőrzésének alkalmai, tartalmi 

követelményei. 

 

2.6. A nevelési tanácsadás, mint pedagógiai szakszolgálati 

szakterületi protokoll definíciója 

Összefoglalva a fentieket a nevelési tanácsadás szakterületi protokoll a pedagógiai 

szakszolgálati alapprotokoll elvei alapján készült el, annak szerkezetét és a jogszabályokat 

követve tartalmazza a nevelési tanácsadás feladatait, tevékenységeit, célcsoportját, az ellátás 

személyi és tárgyi feltételeit, a feladatellátás általános folyamatmodelljét, a szakmai és 

szakmaközi kapcsolatokat, az intézményi adminisztrációt, az önképzés, képzés 

folyamatosságának elvét, a minőségi szakszolgálati munka követelményeit, figyelembe véve a 

nevelési tanácsadás „Bemenet – Folyamat – Kimenet” típusú modelljét. 

 

                                                      

13 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 24. p. 
14 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 24-25. p. 
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3. A nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenység 

célcsoportjai 

A nevelési tanácsadás szakterületi protokolljának kidolgozása során alapvető szempontként kell 

érvényesülnie a kliensek igényeire épülő célcsoport-meghatározásnak. 

„A célcsoport azon tagjainak a meghatározása, akik a szakszolgálati ellátást igénylik, a 

jogszabály szerint az ellátásra jogosultak. A célcsoport meghatározásának szempontjai a kliens 

életkori szakasza, életkori ciklusa, a kliens azon sajátossága, ami a beavatkozást szükségessé 

teszi, az állapot leírásában az állapot súlyossága és jellemzői, a kliens családi, intézményi és 

tágabb környezete.”15 „Az egyes szakszolgálati területek eltérő életkorú kliensek részére 

nyújtanak szolgáltatást a születéstől a tankötelezettség végéig, ami lehetségesen a 0-23 éves 

korúak körét jelenti.”16 

 

3.1. A célcsoport életkor szerinti meghatározása 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési törvény)17 46. 

§ (3) bekezdésének g) pontja kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak joga, hogy az 

állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, és 

életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. Ennek 

értelmében a köznevelési törvény életkori szempontból összességében jelöli meg a 

szakszolgálati tevékenységek célcsoportját anélkül, hogy egyesével differenciálná az adott 

szakszolgálati tevékenység igénybe vételére való jogosultságot. Részletesebb életkori 

meghatározást a nevelési tanácsadás célcsoportja vonatkozásában a szakszolgálati rendelet 

sem rögzít, tehát elvileg a feladat ellátása a 0-23 éves korosztály esetén lehetséges. 

                                                      

15 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 17. p. 
16 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 25. p. 
17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. URL: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV (Utolsó letöltés: 2013. december 1.) 
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A nevelési tanácsadás vonatkozásában a korábbi gyakorlat a 3-18 éves gyermekek és fiatalok 

mentálhigiénés ellátását hangsúlyozta.18,19,20 A hagyományos értelemben vett 

gyermekpszichoterápiás ellátás sem volt jellemző 3 éves kor alatt, vagy 18 éves kor felett. 

Az új jogszabály szerinti felső életkori határt – a 23 éves kort – az indokolja, hogy a sajátos 

nevelési igényű tanulók ellátása – a szakértői bizottság véleménye alapján – 23 éves korig tart. 

Ezért ők eddig az életkorig a szakszolgálati rendszer keretei között jogosultak a nevelési 

tanácsadásra. Abban az esetben azonban, ha a tanuló már betöltötte a 18 éves kort, és nem 

nappali oktatásban részesül, csak akkor jogosult az ellátásra, ha már korábban volt kapcsolata a 

szakszolgálattal. 

Az alsó életkori határ kitolásának magyarázata az a prevenciós szemlélet, amely alapvető 

fontosságúnak tartja, hogy a szülők gyermekük 0-3 éves kora között is a nevelési helyzetekre, 

aktuális életkori problémákra vonatkozó segítséget, tanácsadást, mentálhigiénés támogatást 

kapjanak. 

A nevelési tanácsadási tevékenység – csakúgy, mint általában a szakszolgálati ellátás – a szülő 

vagy a (16 életévét betöltött) serdülő kérésére, illetve a pedagógus, a gyermek-, ifjúság- és 

családvédelmi, az egészségügyi szolgáltatásban dolgozó szakemberek javaslatára kezdődhet el. 

Az ellátást kezdeményező személy a klienssel (a gyermekkel vagy a szülővel) való közvetlen 

kapcsolata révén részese lehet a szolgáltatásnak, az ellátás folyamatában szerepe változhat, 

bevonása az ellátásba tartósan fennállhat vagy megszűnhet, az ellátás előrehaladása szerint 

szabályozottan.  

A gyermek nevelését-oktatását vagy bármiféle pedagógiai ellátását végző intézmény 

bevonódhat és célkapcsolatként jelenhet meg a nevelési tanácsadásban, mint pedagógiai 

szakszolgálati ellátásban. Egyes esetekben – a titoktartás szükségessége alapján – ki is maradhat 

az intézmény, amennyiben ez a kliens érdekeit szolgálja.  „A kliensre irányuló komplex 

hatásrendszer lényeges szereplőivé válnak a családi, intézményi, más szakszolgálati vagy 

                                                      

18 148/1972. (M.K.19.) MM számú utasítás a nevelési tanácsadóról és működéséről. Irányelvek a nevelési 
tanácsadó működéséhez. In: Horányi Annabella – Kósáné dr. Ormai Vera: Nevelési tanácsadás elmélete és 
gyakorlata. Szöveggyűjtemény I-II. Budapest, Tankönyvkiadó, 1985. 
19 Országos Pedagógiai Intézet: Tájékoztató a nevelési tanácsadók működéséről. Kézirat. 1982. In: Horányi 
Annabella – Kósáné dr. Ormai Vera: Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. Szöveggyűjtemény I-II. Budapest, 
Tankönyvkiadó, 1985. 
20 Horányi Annabella – Hoffmann Gertrúd – Kósáné Ormai Vera: Nevelési tanácsadás és iskolapszichológia. 
Budapest, „Társadalmi beilleszkedési zavarok” c. kutatás Programirodája, 1991. 
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kortárskapcsolati személyek, akik részvételükkel támogathatják az ellátást, ellenállásukkal pedig 

akadályozhatják az állapot befolyásolására irányuló szakszolgálati munkát.”21 

 

3.2. A célcsoport problémaközpontú meghatározása 

Az életkor-specifikus célcsoport-meghatározáson túl szükséges a problémaközpontú célcsoport-

meghatározás is, melynek kiinduló pontjaként ugyancsak a szakszolgálati rendeletet kell alapul 

vennünk. Ennek értelmében jelezzük, hogy a nevelési tanácsadás keretében történő 

feladatellátás akkor megalapozott, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, 

képessége, tehetsége, fejlődésének üteme azt indokolja. Mindazonáltal a szakszolgálati 

rendelet szűkszavú szabályozásán túl fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy vannak olyan esetek, 

amikor szakmai szempontból az ellátást nem a gyermek, hanem a szülő állapota teszi 

indokolttá. Például arra a szituációra gondolunk, amikor a túlaggódó, overprotektív szülő kéri a 

gyermekkel való foglalkozást, miközben nem a gyermek állapota, hanem az anya, az apa 

(esetleg mindkettő) szülői szerepkörben való bizonytalansága indokolja a családdal vagy a 

szülővel (és nem kizárólagosan a gyermekkel) történő foglalkozást. Ide sorolhatjuk a 

krízishelyzetben lévő szülőket és családokat, illetve azokat a rendszerproblémákkal küzdő 

családokat is, ahol elsődlegesen még nem a gyermek állapota, hanem a szülő(k) igénye 

indokolja a nevelési tanácsadást.  

Tehát a szakszolgálati rendelet igen szűkszavú meghatározását kibővítve, a célcsoport 

problémaközpontú meghatározásánál szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy az ellátásra való 

jogosultságot nem csak a gyermek állapota, hanem a nevelői környezet pszichológiai jellemzői 

is megalapozhatják. 

Mindezek alapján a nevelési tanácsadás célcsoportjai a következők: a gyermek/tanuló; a 16. 

életévét betöltött serdülő; családjaik; szüleik; illetve az őket oktató pedagógusok, azok 

csoportjai. A velük eltöltött óra az adott szakember kontaktóráiba számít bele. 

 

                                                      

21 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 25-26. p. 
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4. A nevelési tanácsadási tevékenység szakszolgálati 

ellátásához szükséges kompetenciák 

A kompetencia latin eredetű szó, hatáskört, illetékességet, hozzáértést, alkalmasságot, 

képességet jelent. A kompetencia fogalmának sokféle értelmezése létezik. A szó általános, 

hétköznapi jelentésén túl napjainkra felértékelődött a fogalom oktatáspolitika által 

megfogalmazott definíciója, valamint tudományos relevanciájú kutatásokra épülő értelmezése 

is. 

Az Európai Unió a kompetencia fogalma alatt tudást, személyiségtulajdonságokat 

(képességeket, jártasságokat, készségeket) és beállítódást (attitűdöt) ért.22 

 

4.1. A nevelési tanácsadási tevékenységre vonatkozó általános 

kompetenciaterületek és indikátorok 

A pedagógus életpályamodell során megvalósuló pedagógus önértékeléshez és értékeléshez 

készült, szakszolgálatokra alkalmazott úgynevezett „Útmutató”23 minden szakszolgálati 

feladatkörhöz egységesen nyolc kompetenciaterületet sorol fel. Ezek a következők: 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos és gyakorlati tudás  

2. Foglalkozás, beavatkozás tervezése, önreflexiók  

3. A tanulás támogatása  

4. A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe vevő egyéni beavatkozás (gondozás, fejlesztés, 

terápia, tanácsadás, konzultáció)  

5. Csoportos beavatkozás (tréning, gondozás, fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzultáció, 

mediáció, konfliktuskezelés, képzés)  

6. Az állapotfelmérés és a beavatkozási tevékenységek rendszeres értékelése, elemzése, 

önreflexió  

7. Kommunikáció, szakmai együttműködés és önállóság  

                                                      

22 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 32. p. 
23 Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 
felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak részére. Szerzők: Torda Ágnes, Szabó Győzőné, Horváthné Moldvay Ilona, Oktatási Hivatal, 2014. 
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8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

Az egyes kompetenciaterületekhez rendelt, a nevelési tanácsadási tevékenységhez tartozó 

részletes kompetenciaindikátorokat az Útmutató a 13. oldaltól sorolja fel.  

 

4.2. A pedagógiai szakszolgálatban nevelési tanácsadással foglalkozó 

szakemberek számára megfogalmazott szakmaspecifikus 

követelmények 

Mivel a pedagógiai szakszolgálatban a nevelési tanácsadás feladatát pedagógus munkakörben 

dolgozó fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok és pszichológusok látják el, ezért a szakmai 

kompetenciák meghatározásakor három szakterület kompetenciaszükségleteit kell figyelembe 

vennünk. 

4.2.1. Fejlesztőpedagógusi kompetenciák 

„Egyre nagyobb hangsúlyt kap az óvodáskorban megvalósuló differenciált egyéni bánásmód és 

fejlesztés, valamint az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítményproblémákkal küszködő 

iskolás gyermek speciális, korrektív ellátása. A fejlesztőpedagógus-szakma létrehozása és a 

szakemberek képzése e cél megvalósulásához kíván hozzájárulni.” 24 

A fejlesztőpedagógus:  

- pszichológiai, pedagógiai ismeretek birtokában szakszerűen képes végezni a 

különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek pedagógiai 

szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában  

- ismeri a fejlődés-fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és értelmi 

fejlődés életkori és individuális jellemzőit 

- elsajátította a tanulási nehézségek pedagógiai diagnosztikáját és pszichológiai 

vonatkozásait, de önálló véleményezési joggal nem rendelkezik 

- tisztában van a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, azok prevenciós és 

korrekciós formáival egyéni és csoportos módszereivel 

                                                      

24 Erdélyiné – Kiss – Pálnokné: A fejlesztőpedagógia munka vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, In: Új 
Pedagógiai Szemle, 2006 február 
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Fejlesztőpedagógus kompetenciakörei, etikai normái Porkolábné B. Katalin (1992) és Martonné 

Tamás Márta (2002) gondolatai alapján25: 

- elsősorban a normál intelligencia övezetbe tartozó gyerekkel foglalkozik 

teljesítményzavar esetén; 

- diagnosztikus tevékenysége csak a képzései során elsajátított tesztek felvételére és 

értékelésére terjed ki; 

- a diagnosztikus és terápiás kompetencia körét meghaladó eseteket speciális 

szakemberhez köteles irányítani; 

- tevékenységét más szakemberekkel (óvodapedagógus, tanító, logopédus, 

pszichológus stb.) összehangoltan végzi; 

- a fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. 

A gyógypedagógusok és pszichológusok kompetenciáinak kifejtése során az alapprotokoll 

vonatkozó fejezetét vesszük alapul.26 

4.2.2. Gyógypedagógusi kompetenciák 

A gyógypedagógusoktól elvárt kompetenciák meghatározása során jól használható forrásanyag 

az Amerikai Egyesült Államokban a Kivételes Gyermekek Tanácsa (Council for Exceptional 

Children) által közzétett „Vörös Könyv” (Redbook).27 Ez a dokumentum rögzíti a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekekkel foglalkozó szakemberektől elvárható tudást és készségeket, 

továbbá tartalmazza a munkájukhoz szükséges etikai kódexet. 

Elválasztja egymástól a pályakezdő és a gyakorlott szakemberektől elvárható kompetenciákat, 
és azokat a területeket, ahol a különféle ismeretek, készségek és attitűdök meg kell, hogy 
jelenjenek.  
 
Kompetenciaterületek pályakezdő szakemberek esetén: 

- alapok (szakmai elmélet, jogszabályismeret stb.), 

- a tanulók fejlődése és sajátosságai, 

- egyéni tanulási különbségek, 

- oktatási stratégiák, 

                                                      

25 Erdélyiné – Kiss – Pálnokné: A fejlesztőpedagógia munka vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, In: Új 
Pedagógiai Szemle, 2006 február 
26 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 32-41.p. 
27 What Every Special Educator Must Know. Ethic, Standars, and Giidelines for Special Educators. (Fifth Edition.) 
Arlington, USA, Council for Exeptional Children, 2003. Idézi: Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 35. p. 

http://www.educatio.hu/


Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 
Telefon: +36 (1) 477 3100, 
Fax: +36 (1) 477 3136 
Honlap: www.educatio.hu 
  

Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” 

 (TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)                         19 / 79 

 

- tanulási környezet és szociális interakciók, 

- nyelv (nyelvi fejlődés, ha az oktatási nyelv nem a tanuló anyanyelve, a tanuló 

megfelelő nyelvi támogatása az oktatás során), 

- foglalkozás tervezése, 

- mérés-értékelés, 

- szakmai és etikai gyakorlat, 

- együttműködés. 

 
Kompetenciaterületek haladó, gyakorlott szakemberek esetén:  

- vezetés és képviselet, 

- átfogó oktatási-nevelési program kidolgozása és szervezése, 

- kutatás, 

- egyéni értékelés és programértékelés, 

- szakmai fejlődés és etikai gyakorlat, 

- szakmai kooperáció. 

4.2.3. Pszichológusi kompetenciák 

A pszichológusok esetén (Bartram és Roe nyomán)28 elsődleges és másodlagos kompetenciákat 

különíthetünk el. 

Az elsődleges pszichológus kompetenciák olyan szakmai kompetenciák, amelyek a pszichológiai 

szakmai tudásra és gyakorlatra vonatkoznak. Az elsődleges kompetenciák területspecifikusak, 

így pl. a klinikai szakpszichológia, a munka- és szervezetpszichológia, vagy az iskolapszichológia 

területén mutathatók be.  

A nevelési tanácsadás tekintetében véleményünk szerint a klinikai szakpszichológia területére 

vonatkoztatott kompetenciákat vehetjük alapul. Az itt látható felsorolásban29 dőlt betűkkel 

jelöljük a pályakezdő klinikusoktól, félkövér betűkkel pedig a gyakorlott szakemberektől elvárt 

kompetenciákat. 

Célmeghatározás  
1) Szükségletanalízis:  

- Adatgyűjtés felvételi interjúval, anamnézissel. 

                                                      

28 Bartram, Dave – Roe, Robert A.: Definition and Assessment of Competences in the Context of the European 
Diploma in Psychology. In: European Psychologist 2005; Vol. 10(2) 99–100. p. URL: 
http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=14679 (Utolsó letöltés: 2014. január 11.) 
29 EuroPsy (European Certificate in Psychology) 
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- A kliens szükségleteinek tisztázása és elemzése. 

2) Célkitűzés: 

- Cél felajánlása a kliensnek és annak megvitatása.  

- Célok kitűzése és a kritériumok meghatározása. 

Felmérés 
3) Az egyén felmérése: 

- Interjúzás, tesztelés, megfigyelés klinikai környezetben. 

4) A csoport felmérése: 

- Csoportos interjú, csoportmegfigyelés. 

5) Az szervezet felmérése: 

- A klinikai szakpszichológia területén nem releváns. 

6) A helyzet felmérése: 

- A családi, iskolai, munkahelyi helyzet felmérése. 

Fejlesztés 
7) Szolgáltatás vagy termék meghatározása és követelményanalízis: 

- Terápiás és tanácsadó programok, terapeuta kiképzése, oktatás és prevenció. 

8) Szolgáltatás vagy termék tervezése: 

- A fent említett termékek tervezése és adaptációja. 

9) Szolgáltatás vagy termék tesztelése: 

- A megfelelőség, a reliabilitás és a validitás vizsgálata. 

10) Szolgáltatás vagy termék értékelése: 

- Hasznosság, klienselégedettség, felhasználó-barátság és költségek vizsgálata. 

Intervenció 
11) Intervenció tervezése: 

- Kezelési terv kidolgozása. 

12) Direkt személyorientált intervenció: 

- Egyéni tanácsadás, viselkedésmódosítás, hipnózis, pszichoterápia, játékterápia, 

pszichodráma. 

13) Direkt szituációorientált intervenció: 

- Új eszközök, módszerek, eljárások bevezetése.  

- A klinikai környezet módosítása. 

14) Indirekt intervenció: 

- Tanácsadás, képzés szülőnek, partnernek, személyzetnek, közösségi 

szervezetnek. 

15) Szolgáltatás vagy termék alkalmazása: 
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- Terápiás rendszerek stb. bevezetése. 

Értékelés 
16) Értékelés – tervezés: 

- A tanácsadás, terápia értékelése. 

17) Mérés – értékelés: 

- Az egészség és a „jól-lét” kritériumainak mérése. 

18) Értékelés elemzése: 

- Az intervenció hatékonyságának mérése. 

Információ 
19) Visszajelzés adása:  

- Szóbeli visszajelzés az egyéni kliensnek. 

20) Jelentés készítése: 

- A felmérésekről, tervezett termékekről, intervenciókról és értékelésekről szóló 

jelentések. 

A másodlagos pszichológus kompetenciák olyan készségek, melyek lehetővé teszik, hogy a 
pszichológiai szolgáltatás eljusson annak igénybe vevőjéhez. Ezek Bartram és Roe szerint a 
következők: 

- szakmai stratégia (a helyzetnek és a saját kompetenciáknak megfelelő probléma-

megoldási mód kiválasztása), 

- folyamatos szakmai fejlődés, 

- szakmai kapcsolatok (kialakítása és fenntartása), 

- kutatás és fejlesztés (új termékek és szolgáltatások előállítása), 

- marketing és értékesítés, 

- ügyfélmenedzsment (kliensekkel való kapcsolat kialakítása, fenntartása, igényeik 

feltérképezése), 

- praxismenedzsment (a szolgáltatás fejlesztése), 

- minőségbiztosítás. 

 

4.3. A pedagógiai szakszolgálatban nevelési tanácsadással foglalkozó 

szakemberek számára meghatározott jogszabályi követelmények 

Jogszabályi előírás (15/2013. EMMI rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről – a továbbiakban szakszolgálati rendelet), hogy a pedagógiai 
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szakszolgálatokban pedagógus munkakörben pedagógiai és pszichológiai képesítésű, felsőfokú 

végzettségű szakemberek dolgozhatnak. 

A szakszolgálati rendelet 33. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szakszolgálati intézményben a 

gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozást szakvizsgázott pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak végzik. A nevelési tanácsadás vonatkozásában a pedagógus szakvizsga 

megléte alóli mentesítést nem engedélyez a jogszabály.  

A szakszolgálati rendelet 6. számú melléklete szerint a nevelési tanácsadás ellátásában az alábbi 

végzettségű és szakképzettségű szakemberek foglalkoztathatók: 

 Fejlesztő pedagógusi munkakörben: bármely pedagógus, akinek beilleszkedési, tanulási 

és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni 

foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésen szerzett szakképzettsége van, 

illetve rendelkezik oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógia tanár, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakos 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, gyógypedagógus tanulásban 

akadályozott pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógiai szakiránnyal. 

 Gyógypedagógus munkakörben: oligofrénia szakos gyógypedagógiai tanár, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógiai szakos 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, gyógypedagógus tanulásban 

akadályozott pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakiránnyal. 

 Pszichológus munkakörben: klinikai gyermek-szakpszichológus, tanácsadó 

szakpszichológus, pedagógiai szakpszichológus, óvoda- és iskola szakpszichológus, illetve 

klinikai és mentálhigiéniai (felnőtt) szakpszichológus. 

A szakszolgálatok valamennyi tevékenységi területén szükséges a teamben való együttműködés 

képessége.  

Hazánkban a pedagógiai szakszolgálatok részére ez idáig nem készült konszenzuson alapuló 

etikai kódex. Így az elvárható morális viselkedést az egyes szakmák szakmai etikai kódexei 

határozzák meg.  

A nevelési tanácsadás tevékenységének ellátásában részt vevő szakemberek számára az alábbi 

etikai kódexek az irányadók: 
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 Fejlesztő pedagógusok esetében: Pedagógus Szakmai Etikai Kódex.30 

 Gyógypedagógusok esetében: Gyógypedagógusok Etikai Kódexe.31 

 Pszichológusok esetében: Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe (SZEK).32 

 Továbbá az egyes szakvégzettségek szerinti szakmai csoportok etikai kódexei 

 

5. A nevelési tanácsadási tevékenység szakszolgálati 

ellátásához szükséges infrastruktúra 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működését szabályozó alapprotokoll rögzíti azokat az 

infrastrukturális feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek a pedagógiai szakszolgálati feladatok 

ellátásához.33 Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

Valamennyi szakszolgálati feladat vonatkozásában elengedhetetlen minden gyermek számára a 

szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, és az akadálymentesség 

szabályainak betartása. 

A szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés egyik feltétele a szakszolgálatok megfelelő 

elérhetősége. A cél az, hogy a gyermekek lakóhelyükhöz, illetve nevelési-oktatási 

intézményükhöz a legközelebb, egy helyen, magas színvonalon részesülhessenek a 

szükségleteiknek megfelelő ellátásban.  

Elengedhetetlen, hogy a szolgáltatást igénybe vevők ismerjék a szakszolgálati intézmények 

helyét és megközelíthetőségét, a közlekedési lehetőségeket (pl. a parkolást), ezek költségét, 

illetve a költségek megtérítésének lehetőségét. Javasoljuk, hogy az Intézmények, illetve a 

tagintézmények honlapján kerüljenek feltüntetésre a tagintézmények megközelíthetőségével és 

a közlekedési lehetőségekkel kapcsolatos releváns információk. 

Fontos, hogy a szakszolgálati feladatellátást biztosító épületek állapot, karbantartottság, 

felszereltség (elektromos hálózat, villám- és érintésvédelem, víz- és csatornahálózat, fűtési 

                                                      

30 Független Pedagógus Fórum: Pedagógus Szakmai Etikai Kódex. 2001. URL: http://www.fpf.hu/etika.pdf (Utolsó 
letöltés: 2014. január 11.) 
 31 Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete: Etikai Kódex. 2011. URL: http://www.magye-1972.hu/iratszekreny/83-
dokumentumok/116-etikai-kodex (Utolsó letöltés: 2014. január 11.) 
32 Magyar Pszichológiai Társaság – Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete: Pszichológusok Szakmai Etikai 
Kódexe. Budapest, 2004. http://erg.bme.hu/szakkepzes/etika/MPT_SZEK2004.pdf (Utolsó letöltés: 2014. január 
11.) 
33 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 43. p. 
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rendszer, szellőzés, nyílászárók, burkolatok, lépcső, lift, internet, telefon, fax stb.) tekintetében 

feleljenek meg az erre vonatkozó munkaügyi, munka- és tűzvédelmi szabályoknak, s 

folyamatosan biztosítsák a zavartalan működést. Az intézményeknek naprakész tűz-, munka- és 

katasztrófavédelmi szabályzattal kell rendelkezniük. 

Az is fontos, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatellátást biztosító épület belsőépítészetileg 

és funkcionálisan is szolgálja az ellátottak szükségleteit, igényeit, az ellátáshoz szükséges 

feltételeket.  

A szakszolgálati rendelet 9. számú melléklete rögzíti a minimális infrastrukturális feltételeket 

(helyiségek, eszközök és felszerelések), amelyekkel a pedagógiai szakszolgálati intézményeknek 

rendelkezniük kell. A melléklet öt alfejezetben rögzíti a szakszolgálati ellátás minimálisan 

elvárható eszköz- és felszerelési jegyzékét, amelyek közül a nevelési tanácsadási tevékenységre 

az I-III., illetve az V. alpont vonatkozik. 

A nevelési tanácsadás tekintetében az alábbi kiegészítésekkel bővítenénk a szakszolgálati 

rendelet előírásait: 

 I. Helyiségek  

A rendeletben előírt minimális eszköz- és felszerelési jegyzék a nevelési tanácsadás 

vonatkozásában: 

- alkalmazotti iroda / tanári szoba 

- vizsgáló szoba 

- tanácsadó szoba 

- fejlesztő szoba 

- tornaszoba 

- orvosi szoba 

Javasolt kiegészítések: 

- Nagyon fontos a megfelelő méretű és felszerelésű team-helyiség. 

- A szülővel való beszélgetés lebonyolításához, a vizsgálathoz, a tanácsadáshoz és a 

terápiához bizalmas légkört, megfelelő intimitást biztosító szobák kellenek, ahol 

garantált a nyugalom, a négyszemközti helyzet zavartalansága.  

- A fejlesztő és egyéb, a feladat megvalósításához használt termek minimális 

méretét 15 m2–ben tartjuk szükségesnek meghatározni.  

- Javasoljuk, hogy egy fejlesztő/terápiás szobára két szakember jusson, így 
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lehetőség van délelőttös-délutános műszakok váltogatására. Az eszközök 

megosztása és az optimális munkaszervezés biztosítása érdekében fontos lenne, 

hogy azonos végzettségű szakemberek használjanak egy termet.  

- A csoportos fejlesztések/terápiák megvalósításához, a szülőcsoportok, 

szülőklubok tartásához megfelelő méretű csoportszobákra (minimum 35 m2), a 

csoportos mozgásfejlesztéshez tornaszobára (minimum 35 m2) van szükség.  

- A nevelési tanácsadásban dolgozó szakemberek fontos szerepet vállalnak a 

pszichológiai kultúra terjesztésében, ezért a továbbképzések szervezéséhez, 

rendezvények lebonyolításához nagyobb méretű tárgyaló- vagy 

konferenciaterem is szükséges lenne.  

- A szakszolgálati rendelet nem részletezi, azonban a kiszolgáló helyiségek között 

fontosnak tartanánk intézményenként egy megfelelően felszerelt teakonyha 

feltüntetését (hideg- és melegvizes csapteleppel ellátott mosogatótálca, 

hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző).  

 

 II. A helyiségek bútorzata és egyéb felszerelési tárgyai 

A bútorzatnak és a felszerelési tárgyaknak meg kell felelniük a mindenkori 

közegészségügyi, baleset-, munka- és tűzvédelmi előírásoknak. A berendezési 

tárgyaknak funkcionálisan mind a gyermekekkel való foglalkozáshoz, mind pedig az 

adminisztratív teendők ellátásához igazodniuk kell, tehát a vizsgálat, a fejlesztés, a 

tanácsadás, illetve a terápia helyszínét biztosító szobákban iroda- és gyermekbútorokra 

egyaránt szükség van. 

Kiemelten hangsúlyozzuk, hogy a tornaszoba tekintetében különösen fontos, hogy 

minden eszköz, illetve azok felszerelése, felfüggesztése feleljen meg az EU szabvány 

szerinti általános biztonságtechnikai követelményeknek (lásd például: felfüggesztett 

szenzoros integrációs terápiás eszközök). 

 

 III. Vizsgáló és terápiás eszközök - kiegészítéseink a Függelékben tekinthetők meg (Lásd 

1. melléklet)!  

Hangsúlyozzuk, hogy az általunk közzétett lista a minimális feladatellátási 

eszközrendszert rögzíti, mely az aktuális igények és lehetőségek függvényében 

folyamatosan bővíthető. A konkrét vizsgáló és terápiás eszközök kiválasztása mindig a 

vizsgálatvezető szakember feladata, felelőssége és kompetenciája. Mivel a nevelési 

tanácsadás során használható eszközök kínálata folyamatosan változik, újabb és 

újabb tesztek, eljárások jelennek meg, miközben a régiek elavulttá 
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válnak, így szinte lehetetlen átfogó felsorolást adni valamennyi használható 

vizsgálóeszközről.  

Az 1. mellékletben igyekszünk minél teljesebb listát adni a napjainkban rendelkezésre 

álló tesztekről és vizsgálóeljárásokról, de igazán lényegesnek a főcsoportokat tartjuk. Az 

alapvető eszközkészlet meghatározásához javasoljuk a szakértői bizottságok 

működéséhez összeállított kézikönyv 5. fejezetének tanulmányozását.34 

A vizsgáló és terápiás eszközök csoportosítási szempontjait az alapprotokollban 

alkalmazott irányelvek alapján az alábbiakban részletezzük. 

Vizsgáló eszközök köre: 
- fejlődési skálák, 

- átfogó intellektuális képességet vizsgáló eljárások, 

- tanulási alkalmasságot, 

- személyiséget, 

- pszichés funkcióköröket, 

- részképességeket, 

- munkaalkalmasságot vizsgáló eljárások.35 

A pszichológiai eszközök használata során szükséges figyelembe venni a Magyar Pszichológiai 

Társaság Tesztbizottsága ajánlásait.  

A teljesítménytesztek, különösen az intelligenciatesztek alkalmazásánál gyakran érvényesül az a 

külföldön is alkalmazott gyakorlat, hogy felvételüket megfelelő képzés után gyógypedagógus is 

végezheti, az eredmények értékelése azonban pszichológusi kompetenciát igényel.36 

Terápiás célú és fejlesztő eszközök, játékok köre: 
- A pszichés funkciók fejlesztésére irányuló eszközök pl.: kreativitást, motivációt, 

figyelmet, mozgást, beszéd és nyelvi képességeket fejlesztő eszközök, 

- Fejlesztő játékok: pl. puzzle-k, memóriafejlesztők, Lego típusú játékok, 

- Játékterápiához szükséges eszközök: terepasztal, bábok stb.  

- Konkrét probléma-specifikus terápiához kapcsolt eszközök (pl. a DSZIT – Dinamikus 

Szenzoros Integrációs Terápia eszközkészlete).37 

                                                      

34 Mesterházi Zs. (főszerk.) Kézikönyv a szakértői bizottságok működéséhez. Budapest, Educatio Társadalmi 
Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008. 
35 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 45. p. 
36 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 46. p. 
37 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 49. p. 
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6. A nevelési tanácsadási tevékenység szakszolgálati 

ellátásának általános folyamatmodellje 

 

6.1. A nevelési tanácsadás általános folyamatai 

A legfrissebb állapotfeltáró tanulmányok38,39 alapján a nevelési tanácsadás feladatainak 

megvalósításához egységes protokollok, eljárásrendek nem állnak rendelkezésre. A korábbi 

folyamatszabályozások, előírások, eljárásrendek az intézmények helyi sajátosságaihoz 

igazodtak, tartalmilag és formailag jelentős eltéréseket mutattak. Ezek az eltérések minőségi 

különbségeket is eredményezhettek a feladatellátás során. Az oktatáspolitikai változások 

hatására – a köznevelési törvény és a szakszolgálati rendelet változása, a szakszolgálatok 

megyei, illetve járási szintű átalakulása, a fenntartó, az irányító változása, a nevelési tanácsadás 

megváltozott feladatai – valamennyi régióban fokozott igény jelentkezik az ellátás kiegyenlített 

minőségének megteremtésére. Az egységesen magas szakmai színvonal kialakításával 

országszerte biztosíthatjuk az ellátásban részesülők esélyegyenlőségét is.  

Az egységesítés folyamatának egyik feltétele a nevelési tanácsadás protokolljának kidolgozása, 

folyamatainak szabályozása. A folyamatszabályozás a működés követhetőbbé, átláthatóbbá 

tétele révén hosszú távon biztosíthatja a szakmai színvonal fenntartását. A közös stabil alapok 

kialakítása ugyanakkor kedvezően hathat az innovációs törekvések megvalósítására is.  

A folyamatszabályozást lehetővé teszi, hogy a nevelési tanácsadás egyes folyamatai 

algoritmusokkal leírhatók és szabályozhatók. Figyelembe kell vennünk azonban azt is, hogy a 

nevelési tanácsadási tevékenységnek egy dinamikus visszajelzésekre épülő, önkorrekcióra 

képes, nyílt rendszernek kell lennie.  Ebből kifolyólag a nevelési tanácsadásnak olyan folyamatai 

is vannak, amelyek kevésbé algoritmizálhatók. Munkánk során ezért csak az állandó, 

uniformizálható tevékenységelemek meghatározására, szabályozására törekszünk. Eközben 

mind a szakemberek, mind a kliensek szempontjait figyelembe vesszük. Célunk, hogy a főbb 

folyamatok meghatározásával világos, áttekinthető, egységes működési keretet biztosítsunk a 

                                                      

38 Palicz Istvánné – Palicz István – Palicz Judit – Pálinkásné Szalánczi Gyöngyi: A hazai pedagógiai szakszolgálati 
gyakorlatban alkalmazott protokollok, eljárások és folyamatszabályozások elemzése. Budapest, OKKER Oktatási, 
Kiadói és Kereskedelmi Zrt., 2013. 95-96. p. 
39 Kereki Judit: Irányelvek, protokollok a hazai gyakorlatban, a gyermekút kialakításának 
lehetséges keretei. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 2012. 
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nevelési tanácsadás feladatainak megvalósításához. A folyamatábrák elkészítésekor fontosnak 

tartottuk azonban a szakmai szabadság biztosítását is. A részletes szakmai munka protokollját a 

kidolgozás előtt álló specifikus protokollok tartalmazzák majd. Folyamatmodellünk 

megalkotásakor egy nemzetközi referenciával is rendelkező általános folyamatmodellből 

indultunk ki, amely minden szakszolgálati feladat folyamatszabályozására alkalmas. Az állandó 

folyamatok meghatározása során a bemenet, a beavatkozás és a kimenet folyamatait 

algoritmizáltuk. 

Ennek fő lépései: 

1. Észlelés/Referálás, 

2. Szűrés, 

3. Állapotmegismerés, 

4. Beavatkozás, 

5. Beavatkozás kontroll.40 

 

6.2. Az EDUCATIO-Folyamatábra41, az EDUCATIO-Értelmezés42 

bemutatása és elemzése 

„A szakterületi folyamatábrák és magyarázat ideiglenes munkaneve EDUCATIO-Folyamatábra és 

EDUCATIO-Értelmezés.”43 Ezeket az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási 

Osztály Inklúziós Pedagógiai Irodájának munkatársai Kapcsáné Németi Júlia és Szitó Imre 

vezetésével dolgozták ki. Az elkészült folyamatábra kiemelendő törekvése, hogy a 

tevékenységet, a megvalósítókat, a szolgáltatásban érintett, közreműködő személyeket és 

intézményeket abban a kapcsolati rendszerben mutassa be, ami közvetlenül vagy közvetve 

kíséri az ellátást, annak keretet biztosít.  

                                                      

40 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 53-54. p. 
41 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Osztály munkatársai által készített szakszolgálati 
folyamatábra. 
42 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Osztály munkatársai által készített szakszolgálati 
folyamatábra értelmező leírása. 
43 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 54. p. 
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Az EDUCATIO-Folyamatábra alapján elkészített „A nevelési tanácsadási tevékenység 

szakszolgálati ellátásának általános folyamatmodellje” vázlatosan tartalmazza  a 

tevékenységeket, azok elemeit, az azokhoz kapcsolódó partnereket, valamint a feladatot végzők 

szakmai támogatását. Ezek részletes kifejtésére a fejezet további részében kerül sor.  Az ábra 

főbb elemeinek meghatározásakor a szakszolgálati rendeletben szabályozott nevelési 

tanácsadási feladatokat vettük alapul. 

 

http://www.educatio.hu/


 

30 

 

A nevelési tanácsadási tevékenység szakszolgálati ellátásának általános folyamatmodellje 

 
 

 
 

      

 

 

Tevékenységet végzők 

szakmai támogatása 

Tevékenységhez 

kapcsolódó partnerek 

Tevékenység Tevékenység elemei 

 Tájékoztató, 
ismeretterjesztő előadás 
szülőknek, pedagógusoknak, 
gyermek-háziorvosoknak, 
védőnőknek 

 Pedagógus, szülőcsoportok 
vezetése 

 A mentálhigiénés kultúra 
fejlesztése, tájékoztató, 
ismereterjesztő cikkek 
publikálása, médiaszereplés 

 Nyílt napok tartása 

 

 Problémafeltáró beszélgetés 

 Tájékozódó beszélgetés 

 Pszichoterápiás első interjú 

 Konzultáció, tanácsadás 

 Óvodai szűrővizsgálatok  

 Konzultáció, tanácsadás 

 Anamnézis-felvétel 

 Adaptív viselkedés és 
szociális érettség 
megállapítása 

 Pszichés állapot feltárása 

 Személyiség vizsgálata 

 Kognitív képességek 
felmérése 

 Pszichomotoros érettség és 
a szenzoros integráció 
vizsgálata 

 Szakvéleményírás 

 

 Terápia 

 Fejlesztés 

 Konzultáció, tanácsadás 

 Krízisintervenció 

 Mediáció 

 Teljes körű családi 
mentálhigiénés intervenció 

 

 Fejlesztett funkciók 
kontrollvizsgálata 

 Konzultáció (állapot 
visszajelzés) 

 Utánkövetés 

 

0. Prevenció 

1. Első 

találkozás 

2. 

Szűrés 

3. Állapot-

megismerés 

4. 

Beavatkozás 

5. Kontroll 

Célcsoport:  

 Szülők 

 Pedagógusok 

 Gyermek-háziorvosok, 
védőnők 

 Gyermekvédelmi 
szakemberek 

 Civil szervezetek, 
egyházak 

 
Jelentkező: 

 Szülő 

 Serdülő 

Küldő:  

 Köznevelési intézmény 
(pedagógus, int. vezető) 

 Szakszolgálat (szakértői 
bizottsági tev., logopédiai 
tev.  stb.) 

 Egészségügyi intézmény 

 Gyermekvédelmi 
intézmény 

 
Tájékoztatást kap: 

 Szülő 

 Köznevelési intézmény 
(pedagógus) 

Szűrővizsgálatot végez még: 

 Óvoda-, Iskola-
pszichológus 

 Szakszolgálat (logopédus) 

Diagnosztikus munkát 
végez még: 

 Szakszolgálat (szakértői 
bizottsági tev., 
logopédiai tev.  stb.) 

 Egészségügyi intézmény 

 

Beavatkozást hajt  
végre még: 

 Szakszolgálat (logopédiai 
tev. korai fejlesztés stb.) 

 Egészségügyi intézmény 

 Óvoda-, Iskola-
pszichológus 

 Gyermekvédelmi 
intézmény 

 

Kontroll-vizsgálatot végez 
még: 

 Szakszolgálat (szakértői 
bizottsági tev., logopédiai 
tev.  stb.) 

 Egészségügyi intézmény 

 

 Prevenciós team 

 Csoportos szupervízió 

 Szakszolgálati könyvtár 

 Folyóiratok 

 Internet 

 

 Első interjú csoport 

 Szakmai team 
(esetmegbeszélő 
csoport) 

 Esetkonzultáció 
szakmaközi teamben 

 Egyéni szupervízió 

 Részvétel szakvizsgát 
adó képzésben 

 Szűrő team 

 Szakmai team 

 Esetkonzultáció 
szakmaközi teamben 

 Egyéni szupervízió 

 

 Szakmai team 
(esetmegbeszélő 
csoport) 

 Esetkonzultáció 
szakmaközi teamben 

 Egyéni szupervízió 

 Részvétel szakvizsgát 
adó képzésben 

 Részvétel tanfolyamon, 
konferencián 

 Szaktanácsadás 

 

 Szakmai team 
(esetmegbeszélő 
csoport) 

 Esetkonzultáció 
szakmaközi teamben 

 Egyéni szupervízió 

 Részvétel 
módszerspecifikus és 
szakirányú 
továbbképzésben 

 Részvétel tanfolyamon, 
konferencián 

 Szaktanácsadás 

 



Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 
Telefon: +36 (1) 477 3100, 
Fax: +36 (1) 477 3136 
Honlap: www.educatio.hu 
  

Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” 

 (TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)                         31 / 79 

 

6.3 A nevelési tanácsadási tevékenységről készült folyamatábra 

értelmező leírása, az eljárásrend részletes kifejtése 

 

6.3.1. PREVENCIÓ (0. szakasz) 

 
A tevékenység jellemzői 
 

 A prevenció jelentése megelőzés. Az elsődleges prevenció célja egy adott 

gyermekpopuláción belül a fejlődési (képességbeli, magatartási, pszichés, szociális) 

diszfunkciók előfordulásának csökkentése, a súlyosabb zavarok kialakulásának 

megakadályozása, a diszfunkciók esélyét növelő kockázati tényezők elhárítására irányuló 

tevékenységek révén44. 

 A nevelési tanácsadás folyamatában elsődleges prevenciónak tekinthetjük azt a 

tevékenységet, amikor családok, szakemberek, intézmények vagy szervezetek minél 

szélesebb körét elérve, számukra a gyermekek fejlődésével, a fejlődés kríziseivel 

kapcsolatos információkat nyújtva, támogató készségeiket fejlesztve segíthetjük őket a 

gyermekeknél előforduló súlyosabb tünetek, zavarok kialakulásának megelőzésében. Az 

elsődleges prevención túl ez a tevékenység a másodlagos prevenciót (vagyis a már 

kialakult zavarok minél korábbi szakaszban történő felfedezését és csökkentését45) is 

szolgálja, hiszen a kialakított személyes kapcsolatokon keresztül a részt vevő partnerek 

könnyebben válnak jelentkezővé vagy küldővé, így gyakrabban nyílik lehetőség a 

kialakulófélben levő problémák gyors és hatékony kezelése.  

 A prevenciós munkában a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakembere részt vehet, 

de általában kiemelt szerep jut benne a nevelési tanácsadási tevékenységet végző 

pszichológus, gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus munkatársaknak. 

 
 
 
 
 
A prevencióhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek 
 

                                                      

44 Buda Béla: A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. 
45 Buda Béla: A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. 
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 Tájékoztató, ismeretterjesztő előadások tartása szülőknek: lehetőséget nyújt egy adott 

korosztály jellemzőinek részletesebb megismertetésére, a fejlettségi szintek 

bemutatására, nevelési tanácsadásra. A konkrét témákat (pl. anya-gyerek kapcsolat, a 

család szerkezete, működés módja, szülésre való pszichés felkészítés) a helyi igények is 

befolyásolják.  

 Tájékoztató, ismeretterjesztő előadások tartása pedagógusoknak: a pedagógusok 

felvilágosítást kaphatnak egy adott témában (pl. tanulási nehézségek, 

magatartásproblémák kezelése, pszichés problémák jellemzői, kooperáció a családi és az 

intézményi nevelés között), ezzel is bővítve szakmai ismereteiket. 

 Tájékoztató, ismeretterjesztő előadások tartása védőnőknek, gyerekorvosoknak: a 

szakszolgálati tevékenység bemutatása, a folyamatos interakció segíti a zavarok 

felismerését, lehetőséget nyújt a minél korábbi beavatkozásra (pl. korai fejlesztés).  

 Szülőcsoport vezetése: a csoporton belül olyan témák kerülhetnek előtérbe, amelyek 

leginkább foglalkoztatják a szülőket (pl. „Elvált szülők”, „Örökbefogadók Klubja”, 

„Gyermeket várunk”, „Serdülőkkel az élet” stb.). Célja: hiteles, szakmailag megalapozott 

ismeretek nyújtásával a szülői szerepek megerősítése, párbeszéd kialakítása a 

családokkal a szülővé válás folyamatáról, nehézségeiről, alternatíváiról. 

 Pedagóguscsoport vezetése: célja a pedagógusok szakmai továbbképzése, egy-egy 

problémás helyzet, eset átbeszélése, értelmezése. Személyiségük, önismeretük 

fejlesztése, módszertani ismereteik gyarapítása, konfliktuskezelő stratégiák gyakorlása. 

Témái lehetnek például: kooperatív módszertanra épülő együttműködés, tanári 

kommunikáció, konfliktuskezelés.  

 Mentálhigiénés kultúra fejlesztése: minden lehetséges fórumot felhasználva 

népszerűsíteni azt a szemléletet, hogy a lelki egészség, a kapcsolati kultúra, önmagunk 

elfogadása, az önismeret, a másik, illetve a másság elfogadása, a szociális, kulturális 

különbözőség tolerálása hozzátartozik mindennapi jóllétünkhöz.46 

 Ismeretterjesztő cikkek publikálása: a folyamatos önképzésben lévő szakemberek a helyi 

vagy a nagyobb nyilvánosságot kapó sajtótermékekben, illetve az elektromos 

médiumokban publikálhatják új ismereteiket, gondolataikat, megszerzett 

információikat. Munkájuk során szerzett tapasztalataikat, felismeréseiket ezen a módon 

továbbadhatják szakszolgálati kollégáiknak, a pedagógusoknak és a szülőknek. 

                                                      

46 Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot, 2008. Budapest, Animula Kiadó, 2008. 
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 Médiaszereplés: a médiában való részvétel révén közérdekű információkat adhatnak a 

nevelési tanácsadás elérhetőségéről, szakmai tevékenységéről, ezzel is növelve 

ismertségüket, szakmai presztízsüket. 

 Nyílt napok tartása: az érdeklődő szülők, családok, pedagógusok betekintést kaphatnak 

a pedagógiai szakszolgálat, illetve a nevelési tanácsadási tevékenység mindennapjaiba. A 

szakemberek bemutathatják az egyéni és a csoportos terápiás helyiségeket, fejlesztő- és 

játékeszközöket. 

 
A továbblépés lehetőségei 
 

 A prevenciós munka eredményeképpen elérhetőbbé válik a szakszolgálat. A 

tájékoztatást követően lehetőség van a nevelési tanácsadás igénybevételére, a kapcsolat 

felvételére. A kompetenciaterületek a szülők, a szakemberek (pedagógus, védőnő, 

orvos) számára is világossá válnak. Az adott problémával a megfelelő szakemberhez tud 

fordulni a kliens.  

 Az oktatási-nevelési intézményekben végzett prevenciós munka segíthet abban, hogy 

olyan gyerekek, gyerekcsoportok is bekerüljenek a szűrésbe, akik egyébként kimaradtak 

volna abból.  
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A prevenciós tevékenységet végző szakemberek szakmai támogatása 

A prevenciós munka minőségi végzését, hatékonyságát a következő támogatási formák 

igénybevétele biztosíthatja (a támogatási formák részletes leírása megtalálható a 8.2. pontnál):  

 Prevenciós team 

 Csoportos szupervízió 

 Szakszolgálati könyvtár 

 Folyóiratok 

 Internet 

 

6.3.2. ELSŐ TALÁLKOZÁS (1. szakasz) 

 
A tevékenység jellemzői 
 

 Az első találkozás során a szülő leírja a gyermek jellemzőit és a tüneteket, 

megfogalmazza kérdéseit, a szakember pedig feltérképezi a problémákat, tájékozódik a 

tünetek hátteréről. A szakember az aktuálisan szükséges nevelési tanácsadáson túl 

eldönti, milyen további segítségre van szükség. Ezen a ponton kerül be a gyermek a 

szakszolgálat rendszerébe. 

 Az első találkozás keretei között a vezető problematika feltárását, és a folytatás 

szükségességének, módjának eldöntését az ehhez szükséges végzettséggel, 

képzettséggel, szakmai kompetenciákkal rendelkező szakember végezheti el, vagyis 

pszichológus, gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus (a kompetenciákat, szükséges 

képzettségeket részletesen a 4. fejezetben ismertettük).  

 
Az első találkozáshoz vezető utak 

A bejelentkezés módjai: 

 A szülő a probléma észlelésekor, vagy egy (pl. oktatási-nevelési, 

egészségügyi) intézmény, esetleg más szakember ajánlása 

esetén önként kéri a gyermek vizsgálatát, fejlesztését, 

terápiáját. Szülői hozzájárulással a serdülő maga is kérhet 
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segítséget (ebben a vonatkozásban a 16 év fölöttiek helyzete további szakmai 

mérlegelést igényel). Az ellátás iránti igény telefonon történő bejelentkezéssel, vagy 

személyesen is jelezhető az intézményben.  

 A nevelési tanácsadás kérése történhet az oktatási-nevelési intézmény javaslata alapján 

is. Ebben az esetben az óvoda, iskola egy erre a célra (egy lehetséges változat - lásd 2. 

melléklet!) kialakított formanyomtatványt juttat el – a szülő egyetértésével – a 

pedagógiai szakszolgálathoz. A szülő és a gyermek részvétele a nevelési tanácsadás 

folyamatában természetesen ebben az esetben is önkéntes marad.  

 Harmadik lehetőség, amikor a gyermek szakértői bizottsági vizsgálat után, a (tankerületi, 

megyei vagy országos szintű) szakértői bizottság küldése alapján kerül a nevelési 

tanácsadás szakemberéhez segítő beavatkozásra. Ebben az esetben a szakértői 

bizottsági tevékenységet végző szakember által a gyermek állapotáról, a vizsgálat 

eredményeiről és az ellátásra vonatkozó javaslattételről írt szakértői vélemény az adott 

pedagógiai szakszolgálatnál kialakított esetelosztási folyamat során a terápiás/fejlesztő 

foglalkozást biztosító szakemberhez kerül. Ő a fejlesztési/terápiás terv elkészítéséhez, 

saját szakmai kompetenciahatárait figyelembe véve, a szülő beleegyezésével további 

állapotfeltáró, kiegészítő vizsgálatokat végezhet. Ehhez azonban nélkülözhetetlen az első 

találkozás, amelyen megtörténik a szülővel való együttműködés formáinak kialakítása, a 

konkrét szakterület protokolljának megfelelő formában. Ez az eljárásrend érvényesül 

akkor is, ha a pedagógiai szakszolgálat logopédusának, vagy valamely egészségügyi 

intézmény szakemberének (pszichiáter, klinikai szakpszichológus, neurológus) vizsgálata 

után kerül sor a nevelési tanácsadásra.  

A nevelési tanácsadás csak szülői együttműködéssel végezhető, azoktól a nagyon ritka 

kivételektől eltekintve, ahol a szülői felelősséget, teendőket vagy a gyermek családja által ezzel 

a feladattal felruházott személy, vagy a gyermekvédelmi szervek képviselője látja el.  

 
A szakemberhez kerülés folyamata 
 

 A bejelentkezést a szakszolgálat munkatársa írásban rögzíti. A jelentkezés során a 

személyes adatok, elérhetőségek regisztrálása mellett a jelentkezés megnevezett 

okának feltüntetése is megtörténik. Nagyon fontos a regisztrálást végző (gyakran) 

adminisztratív munkatárs felkészítése erre a feladatra! 

 A bejelentkezést követően az esetek szétosztása szakmai team 

keretében zajlik. A vezető tünet alapján az eset az ellátáshoz 

szükséges végzettséggel, képzettséggel, szakmai 

kompetenciákkal rendelkező szakemberhez kerül 
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(pszichológus gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus). 

 Az ellátottak behívása lehetőség szerint a partneri igények figyelembevételével, időpont 

egyeztetéssel, személyes konzultáció, telefonos egyeztetés, vagy (hivatalos eljárás során 

minden esetben) írásbeli kiértesítés formájában történik. Az időpont egyeztetését az 

esetet a továbbiakban is folyamatosan nyomon követő („esetgazda”, „esetvezető”) 

szakember koordinálja. (Ő lesz az is, aki a későbbiekben a szükséges szakterületek 

bevonását, együttműködését összehangolja.)  

 
Az első találkozáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységek 
 

 Az első találkozás során a nevelési tanácsadást végző szakember lefolytatja a 

problémafeltáró beszélgetést, felveszi az ehhez szükséges adatokat, s ha szükségesnek 

látja, a szülőket a gyermeki fejlődés útjairól és a normál fejlődés kríziseiről szóló, illetve a 

konkrét problémához kapcsolódó praktikus információkkal látja el.  

 A szakember megítélése szerint kerülhet sor a továbbiakban a beavatkozás érdekében 

végzett állapotmegismerésre. Ha a nevelési tanácsadás keretében végzett beavatkozást 

nem látja az adott pillanatban szükségesnek, akkor kontrollra hívhatja, 

továbbirányíthatja vagy lezárhatja az esetet. 

 A szakember az első találkozás után elvégzi a történtek adminisztratív rögzítését.  

 A bejelentkezés regisztrációja és az ellátás lebonyolítása során nélkülözhetetlen és 

hangsúlyos szempont a szülő együttműködésének elnyerése, belső motivációjának 

felkeltése, valamint a titoktartás betartása, kiemelten azokban az esetekben, 

amelyekben a szülő azt külön kéri.  

 Ha az ellátás során a gyermek veszélyeztetettségének gyanúja merül fel, a titoktartási 

kötelezettség alól mentesülve a szakember kötelessége a megfelelő intézmény 

(Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhatóság, Rendőrség) felé történő problémajelzés.  

 
Az első találkozás formái: 
 

 Problémafeltáró beszélgetés: empátiás légkörben folytatott problémafeltáró 

beszélgetés a tünetek, elmaradások, nehézségek és hátterük megértése, és a lehetséges 

megoldások meghatározása céljából.  

 Tájékozódó beszélgetés: a segítségkérés indítékainak feltárása, 

adatgyűjtés. 
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 Pszichoterápiás első interjú: a klinikai első interjú során feltérképezésre kerülnek a 

gyermek nehézségei, tünetei, környezetéhez való kötődése, kapcsolatrendszere. A 

segítséget kérő szabadon beszélhet a problémákról, a pszichológus szakember kérdései, 

reflexiói nyomán ugyanakkor az előtérben álló tünetek egyre inkább tágabb 

összefüggésbe kerülnek. 

 Konzultáció, tanácsadás: ha a szülő egy átmeneti, gyermeke normál fejlődésébe 

illeszkedő problémával jelentkezik, gyakran már az első találkozás során elkezdhetünk 

segíteni neki abban, hogy megtalálja a megoldáshoz vezető utat. A fő cél tehát ebben az 

esetben a rendelkezésre álló külső és belső erőforrások tudatosítása és mozgósítása. A 

konzultáció, tanácsadás akár több alkalmat is igénybe vehet, s gyakran a gyermek 

bevonására nem is kerül sor. Ilyen segítséget pedagógus is kérhet, amikor egy adott 

gyermekkel vagy bizonyos témával, szituációval kapcsolatban igényli a szakember 

támogatását. 

A továbblépés lehetőségei 
 

 A kapcsolatfelvételt / első találkozást követően a szakember – ha indokoltnak látja – 

felajánlja a szülőnek a gyermek problémájának további megismerését, a szükséges 

vizsgálatok elvégzését. A probléma alapján meghatározza és egyezteti a szülővel az 

állapotmegismerés módját, célját, kereteit.  

 A továbblépés másik lehetséges útja a szűrés. Ebben az esetben a szülővel, illetve a 

pedagógussal folytatott konzultációra eleve a szűrés előkészítése céljából került sor.  

 Amennyiben az első találkozás során feltárt problémák ellátása nem, vagy nem csak a 

nevelési tanácsadási tevékenység körébe tartozik, akkor a szakember a gyermeket más 

szakszolgálati terület (logopédia, szakértői bizottság), vagy más szakszolgálaton kívüli 

intézmény irányába küldi tovább. Információt szolgáltat a szülőnek a további vizsgálatok 

indokoltságáról, az intézmények elérhetőségéről, a jelentkezés módjáról.  

Az első találkozást vezető szakemberek szakmai támogatása 

Az első találkozás minőségi, hatékony vezetésében a következő támogatási formák 

igénybevétele segíthet (a támogatási formák részletes leírása megtalálható a 8.2. pontnál):  

 Első interjú csoport 

 Szakmai team (esetmegbeszélő csoport) 

 Esetkonzultáció szakmaközi teamben 
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 Egyéni szupervízió 

 Részvétel szakvizsgát adó képzésben 

 

6.3.3. SZŰRÉS (2. szakasz) 

 
A tevékenység jellemzői 
 

 A szűrés a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzésére, a tanuláshoz szükséges 

készségek, képességek fejlettségi szintjének meghatározására irányuló tevékenység, 

nagy létszámú gyermekpopuláció körében.   

 A szűrést a szakszolgálat nevelési tanácsadási feladatát ellátó, ehhez szükséges 

végzettséggel, képzettséggel, szakmai kompetenciákkal rendelkező szakembere 

végezheti el, vagyis pszichológus, gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus (a 

kompetenciákat, szükséges képzettségeket részletesen a 4. fejezetben ismertettük). 
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A szűréshez vezető utak 
 

 A szűrések végzésének egy adott pedagógiai szakszolgálati tagintézményben kialakított 

eljárásrendje van. Ez meghatározza a szűrésbe való bekerülést, a szűrést megelőző 

lépéseket, a szűrés módszertanát, és a szűrés eredménye szerinti következményeket.  

 Helyi eljárásrend szerint a szűrést megelőzheti a pedagógussal, illetve a szülővel való 

első találkozás, konzultáció, tájékozódó beszélgetés.  

 A szűrés iránti igény ugyanakkor felmerülhet egy preventív célú előadás tartása során is, 

amely nyomán a résztvevő szülők vagy pedagógusok kérik a szakszolgálat ilyen jellegű 

közreműködését. Ehhez azonban szükséges a köznevelési intézmény vezetőjének írásbeli 

kérelme, s a szülők egyetértése.  

 
Az szűréshez kapcsolódó szakmai tevékenységek 
 

 A szűrést a pedagógiai szakszolgálat a szakszolgálati rendelet nyomán leggyakrabban az 

óvodai nevelésben részesülő 4. életévüket betöltött gyermekek körében végzi. Igény 

szerint sor kerülhet még rá esetleg nagycsoport év elején, beiskolázás előtt vagy első 

osztály első félévében.  

 A szűrés megvalósításánál figyelembe kell venni a következő szempontokat:   

− A szülő számára biztosítani kell a tájékozott beleegyezés helyzetét, hogy valóban 

szabadon dönthessen az esetleges elutasításról 

− A szülő számára lehetővé kell tenni a szűrésen való jelenlétet, ha ezt 

szükségesnek találja 

− A szűréssel összefüggésben kerüljön sor a szakember és a szülő között egy 

személyes találkozásra, amikor a hosszanti (a gyermek élettörténete, anamnézise 

stb.) és a keresztirányú (a szűrés pillanata) információk integrálhatók 

− Olyan területek szűrésére kerüljön sor, amelyekre az adott helyen van terápiás 

kapacitás, illetve megszervezhető a terápia, a fejlesztés 

− A szűrés során biztosítani kell a megfelelő kereteket (infrastruktúra, titoktartás) 

− A szűrésnek legyen egy elvárható szintű szakmai, tudományos háttere 

− A vizsgálati eszköz választása az életkorhoz igazodjon 

− A szűrés folyamata és annak eredménye legyen független a 

külső, nem szakmai elvárásoktól  
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 Egy példa a lehetséges eljárásrendre: a szűrések előkészítéséért, megszervezéséért, 

lebonyolításáért a szakmai teamben ezzel a feladattal megbízott szakemberek a 

felelősek. A beérkezett írásbeli vizsgálati kérelmek alapján a szakember telefonon vagy 

személyes konzultáció formájában felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel, bekéri a szülői 

beleegyező nyilatkozatokat, a gyerekek névsorát, születési dátumát, óvónői által – adott 

szempontsor alapján – készített pedagógiai jellemzését, mely tartalmazza a 

szűrővizsgálat kérésének indokát is. A szülő aláírásával tanúsítja a jellemzés 

megismerését. A szakember egyezteti a szűrések időpontját, meghatározza a szűrés 

körülményeit (csendes, elterelő ingerektől mentes, tágas helyiség), módszereit 

(csoportos, maximum létszám: 15 fő), időtartamát (30-45 perc), előkészíti az eszközöket. 

A szakember elvégzi a beleegyezésüket adó szülők gyermekeinek szűrővizsgálatát. 

 

 Óvodai szűrővizsgálatok: a szakember feltérképezi a pszichikus funkciókat a tanulási 

nehézség veszélyeztetettségének jelzésére alkalmas vizsgálóeljárások révén. Ezek 

segítségével észleli a sikeres iskolai beválást veszélyeztető tényezőket, az idegrendszeri 

funkciók éretlenségeit. 

 

A szűrővizsgálat területei, eszközpéldákkal:  

− Idegrendszer érettségét vizsgáló eljárások (dominanciavizsgálat, Schilder-féle 

karnyújtási teszt, állásegyensúly) 

− Nagymozgás (kéz- és lábmozgás összehangolása, dinamikus egyensúlyérzék, 

ritmusérzék) 

− Finommotorika (grafomotoros területek, írásmozgás koordináció) 

− Testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás (emberrajz, jobb-bal irányok, térben 

való tájékozódás) 

− Vizuális észlelés (szem-kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér) 

− Dyslexia-prevenciós vizsgálatok 

− Matematikai képességek (szám- és mennyiségfogalom, műveletvégzés, 
mennyiségi relációk) 

− Gondolkodás vizsgálata (analógiás gondolkodás, problémamegoldó képesség, 
analízis-szintézis, kauzális gondolkodás) 

− Tanulási nehézség veszélyeztetettséget előrejelző szűrőtesztek (Sindelar, MSSST, 
Dyslexia előrejelző gyorsteszt) 

 

 Konzultáció, tanácsadás: 

− A szűrés eredményeiről a szülőket szülőkonzultáció 
(egyéni fogadóóra) formájában tájékoztatja, 
javaslatot tesz a gyermek további ellátására 

http://www.educatio.hu/


Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 
Telefon: +36 (1) 477 3100, 
Fax: +36 (1) 477 3136 
Honlap: www.educatio.hu 
  

Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” 

 (TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)                         41 / 79 

 

vonatkozóan. Az eredményekről a szülő írásos tájékoztatást kérhet, amelyet 
szakvélemény formájában kap meg.  

− A szakember a szűrővizsgálat eredményéről pedagóguskonzultáció formájában 
visszajelzést ad a pedagógusoknak, s javaslatot tesz a gyermek további ellátására 
vonatkozóan. Segítséget ad a gyermek óvodai, iskolai neveléséhez, tanácsaival 
támogatja a pedagógus, nevelő, oktató munkáját. Az átlagnál lényegesen 
gyengébben teljesítő gyermekek esetén további, egyéni állapotmegismerő 
vizsgálatokat javasolhat, vagy más szakszolgálati ellátást kezdeményezhet. 

 

 A szűrési eredményeket a szakember rögzíti a rendszerben, elvégzi a szűrések 

dokumentációját, adminisztrációját.  

 

A továbblépés lehetőségei 
 

 Ha a szűrés alapján egy gyermeknél indokolt a nevelési tanácsadási tevékenység 

folytatása, a konkrét lépéseket a szűrővizsgálatok helyi eljárásrendje határozza meg. 

Alapvető szempont, hogy a beavatkozás megkezdéséhez szükség van a szülővel való első 

találkozásra, valamint a gyermek állapotának ismerete alapján a fejlesztési, illetve 

terápiás célok meghatározására. Ha a helyi eljárásrend szerint az első találkozás és a 

részletes diagnosztikus munka már a szűrés során megvalósul, a folyamat már a 

beavatkozással folytatódhat. Ha ezen szakaszok valamelyike hiányzik, az első hiányzó 

lépéssel folytatjuk a nevelési tanácsadási tevékenységet.  

 
A szűrést végző szakemberek szakmai támogatása 

Az szűrés minőségi, hatékony végzésében a következő támogatási formák igénybevétele 

segíthet (a támogatási formák részletes leírása megtalálható a 8.2. pontnál):  

 Szűrő team 

 Szakmai team 

 Esetkonzultáció szakmai teamben 

 Egyéni szupervízió 

 

6.3.4. ÁLLAPOTMEGISMERÉS (3. szakasz) 

 
A tevékenység jellemzői 
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 Az állapotmegismerés az ellátásba került gyermek aktuális állapotát és tartós jellemzőit 

feltáró diagnosztikus munka, melynek során a diszfunkcionális területek mellett a 

gyermeket veszélyeztető és támogató tényezőket is feltérképezzük, mind az egyén, mind 

a szociális környezet tekintetében. Az vizsgálatok célja a gyermek további ellátásának 

meghatározása, egyéb ellátási módok szükségességének eldöntése, a beavatkozás 

céljának, módjának, irányainak kialakítása, terápiás terv felállítása. Az 

állapotmegismerés a pedagógiai szakszolgálat vagy egyéb intézmények szakemberének 

javaslatára, a szülő önkéntes együttműködésével, beleegyezésével végezhető el. Az 

állapotmegismerésről a szülő szóbeli, külön kérés esetén írásbeli visszajelzést kap.  

 Az állapotmegismerést az első találkozás vagy a szűrés során feltárt vezető problematika 

alapján az eset ellátásához szükséges végzettséggel, képzettséggel, szakmai 

kompetenciákkal rendelkező szakember végezheti el, vagyis pszichológus, 

gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus (a kompetenciákat, szükséges képzettségeket 

részletesen a 4. fejezetben ismertettük), de minden esetben nélkülözhetetlen, hogy a 

vizsgálat komplexitását teammunka, illetve az eltérő képzettségű szakemberekkel való 

konzultáció biztosítsa.  

 
Az állapotmegismeréshez vezető utak 
 

 Az állapotmegismerést leggyakrabban a pedagógiai szakszolgálat munkatársával történt 

első találkozás előzi meg. Ha az első találkozáskor a szakember a problémafeltáró, 

tájékozódó beszélgetés, illetve a pszichoterápiás első interjú során nyert információk 

alapján a nevelési tanácsadás keretében végzett beavatkozás szükségességét 

valószínűsíti, a szülővel a diagnosztikus munka (vagyis az állapotmegismerés) 

megkezdésében állapodik meg.   

 A második lehetőség a szűrést követő részletes állapotfeltáró vizsgálat. Ebben az 

esetben a szűrést végző szakember annak a gyermeknek, akinek szűrési eredményei az 

átlagtól jelentős mértékben eltérnek (vagy a szűrés alapján indokoltnak tűnik valamilyen 

más beavatkozási forma) a beavatkozás jellemzőinek meghatározása érdekében további 

vizsgálatokat javasol. Szűrővizsgálatokat a nevelési tanácsadási tevékenységet végző 

szakembereken kívül (eltérő célokkal, eszközökkel) a pedagógiai szakszolgálat 

logopédusai, valamint a köznevelési intézmények óvóda-, és iskolapszichológusai is 

végezhetnek. Egyik esetben sem maradhat el természetesen a diagnosztikus munka (az 

állapotmegismerés) megkezdése előtt a szülővel való együttműködés 

formáinak kialakítása, ami adott esetben akár az első 

találkozáshoz való visszatérést is jelentheti. 
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Az állapotmegismeréshez kapcsolódó szakmai tevékenységek 
 

 A keretek: az állapotmegismerés a szükséges, és a szülővel megbeszélt számú óra alatt 

(pl. pszichoterápia esetén az anamnézis felvétele, a vizsgálatok és a visszajelzés 

általában öt-hat alkalmat igényelnek), minden esetben egyéni vizsgálat során zajlik le. A 

szülő jelenléte az életkor és az eset jellemzőinek függvényében lehet indokolt vagy 

éppen elkerülendő. Már a vizsgálatok elvégzése előtt is fontos a titoktartás szabályának 

tisztázása mind a szülővel, mind a gyermekkel. A diagnosztikus szakasz fontos célja a 

vizsgálatok elvégzésén túl a gyermekkel való kapcsolat, a bizalmi légkör kialakítása. Az 

információk megszerzése során ezt mindig szem előtt kell tartanunk!  

 Az állapotmegismerés első fontos lépése az anamnézis felvétele. A szülővel (elsősorban 

az anyával) folytatott félig strukturált interjú eredményességéhez nagyon fontos a 

zavartalan, védett helyzet, és a bizalom megteremtése. A gyermek élettörténetének 

feltárása során a hangsúlyok és a kiemelt témák függhetnek az adott problematikától és 

szakterülettől, de egyes alapkérdésekről mindenképpen információkat kell szereznünk. 

Ilyenek: a családi kontextus, a megfoganás és a terhesség esetleges nehézségei, a 

születés körülményei, a szoptatás, az újszülött- és a csecsemőkor jellegzetességei, 

érzékszervi küszöbproblémák felmerülése, a mozgás- és a beszédfejlődés, az alvás, az 

evés, a szobatisztaság alakulása, beszoktatás és beilleszkedés a bölcsődében, óvodában, 

teljesítmény és szociális helyzet az iskolában. A jegyzetelés során is fontos az élő 

kommunikáció megőrzése! 

 Az állapotmegismerés során a szakember folyamatdiagnosztikai szemléletben jár el, 

vagyis nem abszolutizálja egy-egy teszt eredményét, hanem adatokat gyűjt, és azokat 

rendszerezve, elemezve, értelmezve diagnosztikai hipotéziseket állít fel. Hipotéziseit 

újabb vizsgálati adatok gyűjtése során teszteli. Így a diagnosztikai gondolkodás nem 

érhet véget az állapotmegismerési szakasz lezárásával, hanem az egész terápiás, 

fejlesztési folyamat során fennmarad! 

 Az állapotmegismerést végezve figyelmet fordítunk a kliensek erősségeinek a 

meghatározására is. Amennyiben az átlagtól eltérő, kiemelkedő képességeket, 

kompetenciákat, specifikus érdeklődési köröket azonosítunk, kapcsolatot létesítünk a 

szakszolgálat tehetségkoordinációs feladatokat ellátó szakemberével. 

 Az állapotmegismerésről a szülő szóbeli, külön kérés esetén írásbeli visszajelzést kap. A 

szóbeli visszajelzés a terápia, a fejlesztés fontos része, melynek során a 

szakember és a szülő megállapodik abban, hogy a feltárt 

problémák, nehézségek csökkentése érdekében hogyan fognak 

a továbbiakban együttműködni. Milyen időbeli keretek 

között fog működni a terápia, a fejlesztés, milyen célokat 
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tűz ki, meddig tart, és addig kinek mi lesz a dolga. Ennek a „szerződésnek” a megkötése 

nélkül a nevelési tanácsadási tevékenység zavartalan, hatékony működése nehezen 

biztosítható. Írásbeli visszajelzés kérése esetén a szakember szakvéleményt készít. A 

szakvélemény tartalmazza a gyermek személyes adatait, a vizsgálatkérés indokát, a 

vizsgálat célját, az anamnézis és az előzmények lényeges, kiemelendő részleteit, a 

vizsgálatok módszereit és eredményeit, a szakember megállapításait és javaslatait.  

 A vizsgálatok eredményét a szakember folyamatosan dokumentálja, jegyzeteit és a 

vizsgálat többi anyagát (teszt űrlapok, rajzok) a gyermek kartonjában rendszerezetten 

tárolja. Az állapotmegismerés végeztével rögzíti az adatokat az INYR rendszerben.  

 
Pszichológiai vizsgálat 

 

 A pszichológiai vizsgálat céljai: 

− A pszichés állapot feltárása (szorongás, indulatok, depresszív vagy kényszeres 

tünetek, izoláció) 

− Az adaptív viselkedés és a szociális érettség megállapítása (alkalmazkodás, 

szabálytartás, frusztrációtűrés, empátia, társas készségek, szociális szerepek) 

− Az intelligencia vizsgálata 

− A kognitív funkciók felmérése (figyelem, észlelés, emlékezet, gondolkodás) 

− A személyiség vizsgálata (személyiségvonások, értékek és motivációk, 

rugalmasság, attitűdök és sémák a gondolkodásban) 

− A pszichomotoros érettség és a szenzoros integráció vizsgálata 

(szomatoszenzoros működés, nagy- és finommozgások koordinációja, bilaterális 

integráció, egyensúly, izomtónus, korai reflexek fennmaradása) 

 

 A pszichológiai vizsgálat módszerei (eszközpéldákkal): 

− Interjú, beszélgetés, kikérdezés (kérdőív, félig strukturált, strukturálatlan) 

− Megfigyelés (testi fejlettség, nyelvi és kommunikációs fejlettség, rapport, 

kontaktuskészség, spontán játéktevékenység, játékos mozgásmegfigyelés, a 

szenzoros integráció célzott megfigyelése) 

− Dokumentumelemzés 

− Projektív tesztek (Rorschach, CAT, TAT, Világjáték) 

− Projektív rajtesztek (farajz tesztek, családrajz tesztek, szabadrajz vizsgálat)  

− Személyiség és más önkitöltő kérdőívek (BFQ-C, MMPI-A, 

Gyermekviselkedési kérdőív, Gyermek Depresszió Kérdőív) 

− Mentális képességet vizsgáló tesztek (SON, Raven, WISC-

IV, WJ-NK) 
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− Egyéb kognitív képességeket vizsgáló tesztek (Pieron, Révész-Nagy, d2, Moede, 

Rey komplex ábra, Hanoi torony, Stroop) 

− Neuropszichológiai tesztek (Benton, Bender-A, Bender-B) 

− Szenzoros integrációt vizsgáló eljárások (strukturált megfigyelések, 

mozgásszekvenciák vizsgálata) 

 „Az állapotmegismerés során alkalmazott eljárásoknak, eszközöknek illeszkedniük kell az 

adott gyermek életkorához, aktuális problémájához, az adott klinikai kérdéshez, s mindezek 

függvényében a vizsgáló eljárások minél szélesebb tárházából kell az adott esetnek 

megfelelő vizsgálati metodikát kiválasztani.”47 

 A szakszolgálati rendelet szerint a nevelési tanácsadás munkatársa pszichés állapot 

feltárását célzó vizsgálatot végez, továbbá szakértői véleményt készít a szülő, illetve 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.  

Gyógypedagógiai vizsgálat 
 

 A gyógypedagógiai vizsgálat célja: 

− A pedagógiai-gyógypedagógiai állapotmegismerés célja, hogy megismerje a 

tanuló fejlődésmenetét, tudásszintjét, képességeit, a követelményekhez való 

„illeszkedés”, s az attól való eltérés mértékét, alapot adjon a módosító stratégiák 

kidolgozásához, a fejlesztő beavatkozások meghatározásához. Az állapotfeltárás 

a nevelési tanácsadás feladatellátása során alkalmazott, a szakember 

végzettségéhez, képzettségéhez és kompetenciáihoz igazodó pedagógiai, 

gyógypedagógiai vizsgálóeljárásokkal történik.48 

 

 A gyógypedagógiai vizsgálat területei, eszközei (példákkal): 

− Intelligencia és tanulékonyság mérése (Raven, SON, Mawgyi-R, WISC-IV) 

− Figyelmi, végrehajtó funkciók vizsgálata (Pieron, Brickenkamp-féle d2, Révész-

Nagy, Stroop) 

− Észlelés, emlékezés vizsgálata (Frostig, Rey tesztek, GMP, Token) 

− Mozgásállapot felmérése (KTK, Harris-féle laterális dominancia teszt, célzott 

megfigyelések a szenzoros integrációhoz) 

− Szenzoros integrációt vizsgáló eljárások (strukturált megfigyelések, 

mozgásszekvenciák vizsgálata) 

                                                      

47 Mohai Katalin: A diagnosztika szerepe a sikeres fejlesztésben. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2009. 5. szám. 332. p. 
48 Mohai i. m. (48. j.) 332. p. 
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− Beszéd és nyelvi fejlődés vizsgálata (Meixner-féle szókincs-szótanulási vizsgálat, 

Peabody, GMP, Token) 

− Tanulékonyság, tanulási stílus, tanulási stratégia feltárása (kérdőívek, Rey auditív-

verbális tanulás vizsgálata, Álszóismétlési tesz) 

− Iskolai teljesítmények (olvasás, írás, számolás) vizsgálata 

 

Megjegyzés: Az intelligenciatesztek többségét a gyógypedagógus felveheti, de az 
értékeléshez, elemzéshez pszichológus szupervíziója szükséges. Egyes forgalomban lévő 
teszteket (pl. WJ-NK) csak pszichológus vehet fel és értékelhet ki. 

 

Fejlesztőpedagógiai vizsgálat 
 

 A fejlesztőpedagógiai vizsgálat célja: 

− A 3-18 éves korosztály fejlődési, érési elmaradásainak felmérése, különös 

tekintettel a tanulási (veszélyeztetettségi) problémák hátterének 

feltérképezésére, a jelzett részképesség-gyengeség feltárására. 

 

 A fejlesztőpedagógiai vizsgálat eszközei: 

− Grafomotoros fejlettség vizsgálata (Goodenough, PREFER írásmozgás, DIFER) 

− Tanulásvizsgálatok (olvasás, írás, számolás, nyelvtan-helyesírás) 

− Figyelemvizsgálatok (szék-lámpa teszt, Pieron) 

− Dominanciavizsgálat (Harris-féle) 

− Beszédészlelés, beszédmegértési teszt (GMP) 

− Óvodai szűrővizsgálatok (MSSST, DIFER) 

− Vizuális észlelés vizsgálata (Frostig) 

− Dyslexia-prevenció vizsgálata (Inizan, DPT, Marosits-féle dyslexia prevenciós 

gyorsteszt, Kovács-féle) 

− Mozgásvizsgálat (Oseretzky féle és Delacato-féle mozgásfejlettségi vizsgálat) 

A felsorolt teszteket a fejlesztő pedagógus akkor használhatja, ha elvégezte az ehhez 

szükséges akkreditált tanfolyamot, és lehetősége van pszichológussal, gyógypedagógussal 

konzultálni.  

http://www.educatio.hu/


Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 
Telefon: +36 (1) 477 3100, 
Fax: +36 (1) 477 3136 
Honlap: www.educatio.hu 
  

Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” 

 (TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)                         47 / 79 

 

 
A továbblépés lehetőségei 
 

 Az állapotfelmérés elvégzése és a szülőnek adott visszajelzés után a szakember 

megkezdi a gyermek fejlesztését, illetve terápiás gondozását. A vizsgálatok eredményei 

alapján meghatározza a beavatkozás módját, célját, kereteit, és az adott beavatkozás 

típusának megfelelő formájú terápiás/fejlesztési tervet készít.  

 Társult problémák, vagy egyéb ellátás szükségessége esetén a szakember a szülőt a 

nevelési tanácsadás keretein belül más szakemberhez (gyógypedagógus), vagy más 

szakszolgálati feladatellátási körbe (szakértői bizottság, logopédia), esetleg más 

szakszolgálaton kívüli intézménybe (egészségügyi intézmény) delegálja. Információt 

szolgáltat a szülőnek a további vizsgálatok indokoltságáról, az intézmények 

elérhetőségéről, a jelentkezés módjáról, a további vizsgálatok adta lehetőségekről, azok 

előnyeiről és hátrányairól. 

A szakértői vizsgálatra való továbbküldéshez a szülő írásbeli beleegyezését kell kérni. A 

gyermek vizsgálati eredményeit a szülők beleegyezésével a szakértői bizottság részére 

megküldjük.  

 Amennyiben a gyermek állapota azt megköveteli, vagy az eset súlyossága meghaladja a 

pszichológus szakmai kompetenciáját, vagy az optimális ellátás farmakoterápiát igényel, 

a klienst orvosi, pszichiátriai szakellátásra kell utalni. 

 
Az állapotmegismerést végző szakemberek szakmai támogatása 

A magas színvonalú állapotmegismerést, a diagnosztikus vizsgálatok minőségi végzését a 

következő támogatási formák igénybevétele biztosíthatja (a támogatási formák részletes leírása 

megtalálható a 8.2. pontnál):   

 Szakmai team (esetmegbeszélő csoport) 

 Esetkonzultáció szakmai teamben 

 Egyéni szupervízió 

 Részvétel szakvizsgát adó képzésben 

 Részvétel tanfolyamon, konferencián 

 Szaktanácsadás 
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6.3.5. BEAVATKOZÁS (4. szakasz) 

 
A tevékenység jellemzői 

 

 A beavatkozás a nevelési tanácsadási folyamat legfontosabb, központi szakasza. Itt 

valósul meg a gyermek vagy a serdülő tüneteinek, diagnosztizált diszfunkcióinak 

megfelelő segítségnyújtás, terápia, konzultáció vagy fejlesztés formájában. A 

beavatkozás a gondosan elvégzett állapotmegismerés elemző szemlélettel végiggondolt 

eredményeire épül, és a szülővel egyeztetett keretek között hajtható végre.  

 Az beavatkozást az állapotmegismerés lezárulása, és a szülővel való megállapodás után 

az eset ellátásához szükséges végzettséggel, képzettséggel, szakmai kompetenciákkal 

rendelkező szakember végezheti el (a kompetenciákat, szükséges végzettségeket 

részletesen a 4. fejezetben, illetve az előző szakaszoknál ismertettük).  

 
A beavatkozáshoz vezető utak 
 

 A nevelési tanácsadási tevékenységet végző szakember, ha az első találkozás során 

szerzett információk alapján úgy ítéli meg, a hozott problémák, tünetek nevelési 

tanácsadás keretében nyújtott támogatást igényelnek, megfelelő mélységű és típusú 

vizsgálatokat javasol. Ha a vizsgálatok eredménye feltételezését megerősíti, a folyamat a 

beavatkozás szakaszába lép, és megkezdődik a terápia, a tanácsadás, vagy a fejlesztés.   

 A beavatkozás előzménye szakértői bizottsági tevékenység keretében végzett első 

vizsgálat, vagy kontrollvizsgálat is lehet. A komplex, több szakember által végzett, és 

szakértői vélemény formájában dokumentált vizsgálatok alapján megszületett javaslat 

rögzíti a beavatkozás szükségességét, jellegét, a fejlesztendő területeket és a kötelező 

felülvizsgálat időpontját. A szakértői vélemény megismerése után a beavatkozás 

megkezdéséhez gyakran már nincs szükség további vizsgálatokra, a szülővel való 

együttműködés kialakítása azonban ebben az esetben is nagyon fontos, a konkrét 

szakterület eljárásrendjének megfelelő formában. Logopédiai szűrés, vizsgálat után a 

nevelési tanácsadás körébe tartozó ellátásra javasolt gyermek esetén a beavatkozást 

meg kell, hogy előzze a javasolt ellátási formához szükséges kapcsolatfelvétel, illetve a 

diagnosztikus munka.  

 Ha a negyedik életévüket betöltött gyermekek tanulási és beilleszkedési 

nehézségek megelőzése céljából végzett szűrésének helyben 

kialakított módja megfelelően részletes képet ad a gyermek 

képességállapotáról és a szükséges fejlesztési területekről, 

valamint a szülővel való konzultációt is magába foglalja, a 
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nevelési tanácsadási folyamat rögtön a beavatkozással is folyatódhat.  

 
A beavatkozáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységek 
 

 A keretek: Az állapotmegismerést lezáró szülői konzultáció során a szakember és a 

szülők megállapodnak a beavatkozás szükségessége esetén annak kereteiről. A 

megállapodásnak tartalmaznia kell a beavatkozás alanyát (a gyermek és/vagy a szülők), 

célját, helyét, idői paramétereit (milyen gyakran találkoznak, mennyi idő egy alkalom, 

meddig tart a folyamat), a kapcsolattartás módját, és hogy mi történik hiányzás esetén. 

A beavatkozás kezdetén a keretekről – életkorának megfelelő módon – a gyereket is 

tájékoztatni kell.  A keretek tisztázatlansága bizonytalanságot okozhat, és akadályozza a 

hatékony közös munkát.  Indokolt esetben a keretek változhatnak a beavatkozás 

folyamata során, ilyenkor azonban a szakember és a szülők, illetve a gyerek között újabb 

egyeztetésre van szükség.  

 A beavatkozás során fokozottan figyelni kell – az adott szakterület etikai kódexének és 

szakmai protokolljának megfelelő szintű – titoktartásra, és a személyiségi jogok 

tiszteletben tartására.  

 Ha a beavatkozás alanya a gyermek, a beavatkozás folyamata során előre megbeszélt 

rendszeresség alapján, vagy alkalomszerűen szükség lehet a szülővel való találkozásra, 

konzultációra. A találkozást mind a szülő, mind a szakember kezdeményezheti. 

Serdülőkorú fiatal esetén fokozottan indokolt, hogy a konzultációról, eredményéről ő is 

tudomást szerezzen. A beavatkozás hatékonysága érdekében indokolt lehet a 

pedagógussal vagy az iskolapszichológussal is felvenni a kapcsolatot. Erre bármely fél 

(szakember, szülő, pedagógus, iskolapszichológus) kezdeményezése alapján sor 

kerülhet. Minden felsorolt esetben fontos a már említett etikai szabályok betartása. 

 Az ellátás során alkalmazott módszereknek, eljárásoknak, eszközöknek illeszkedniük kell 

az adott gyermek életkorához, mentális színvonalához, aktuális állapotához, 

problematikájához. A fejlesztés, terápiás ellátás során a gyermek erősségeire alapozunk, 

minél gazdagabb terápiás módszertant, eszközkészletet alkalmazunk.  

 A nevelési tanácsadást végző szakember az állapotmegismerés eredményeire 

támaszkodva az ellátásához terápiás/fejlesztési tervet készít, melyben meghatározza a 

gyermek erősségeit és gyengeségeit. Meghatározza a főbb fejlesztési 

területeket, az alkalmazott módszereket, a terápiás/fejlesztési célokat.   

 A nevelési tanácsadás keretei között végzett beavatkozással 

párhuzamosan a gyermek több különböző ellátást is kaphat 
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ugyanannál a pedagógiai szakszolgálatnál (logopédiai terápia, korai fejlesztés, gondozás) 

vagy más (egészségügyi, gyermekvédelmi, nevelési-oktatási) intézményben. A különféle 

támogatások összehangolása, elakadás esetén a szakemberek párbeszédének 

kezdeményezése és koordinálása leggyakrabban helyzetéből, kompetenciáiból fakadóan 

a nevelési tanácsadást végző szakemberre vár.  

 A segítő beavatkozással kapcsolatos adatokat (a külső intézményektől beérkező 

információkat is) a szakember folyamatosan dokumentálja.  

 
A pszichológiai beavatkozás  

 

 A beavatkozást indokolttá tevő leggyakoribb tünetcsoportok:  

− Funkciókhoz kapcsolódó zavarok (evészavarok, alvászavarok, ürítési zavarok, 

beszédzavarok) 

− Érzelmi zavarok (szeparációs szorongás, szociális szorongás, iskolafóbia, 

testvérféltékenység) 

− Szociális kapcsolatteremtés zavarai (szelektív mutizmus, kötődési zavarok) 

− A magatartás zavarai (viselkedési zavarok, oppozíciós zavar) 

− A teljesítmény akadályozottságához társuló lelki zavarok, önértékelési problémák 

 

 A pszichológus által biztosított ellátási formák:  

− Egyéni pszichoterápiás formák: 

a) Pszichodinamikus gyermekpszichoterápia  

b) Kognitív és viselkedésterápia  

c) Személyközpontú gyermekterápia 

d) Integratív gyermekpszichoterápia  

e) Játékterápia  

f) Pszichológus által vezetett dinamikus szenzoros integrációs terápia  

− Csoportos pszichoterápiás formák:  

a) Gyermekdráma  

b) Pszichodráma  

c) Mesecsoport  

d) Művészetterápia  

e) Pszichológus által vezetett csoportos DSZIT terápia 

− Pszichoterápiás konzultáció, tanácsadás a gyermeknek, serdülőnek  

− 4 alkalmas serdülőkonzultáció  

− Pszichoterápiás krízisintervenció 

− Szupportív terápia 

− Konzultáció, tanácsadás a szülő számára 
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− Konzultáció, tanácsadás a gyermekkel foglalkozó pedagógus számára 

− Mediáció – közvetítéses konfliktuskezelő módszer 

− Családterápia, teljes körű családi mentálhigiénés intervenció 

Az ellátási formák hossza, óraszáma a beavatkozás típusától, de az eset, a problematika 

jellegétől függően is változhat a 3-5 alkalmas konzultációtól kezdve az akár több évig is 

eltartó pszichoterápiákig. A módszer kiválasztása, a beavatkozás eredményességéhez 

szükség időkeret meghatározása a szakember joga és felelőssége, természetesen a helyi 

lehetőségek figyelembevételével.  

 
A gyógypedagógiai beavatkozás  

 

 A beavatkozást indokolttá tevő leggyakoribb fejlesztési, terápiás célok:  
− Kognitív funkciók (észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás) fejlesztése 

− Részképesség (pl. szem-kéz koordináció, alakállandóság, alak-háttér észlelés, 

vizuális differenciálás, téri tájékozódás stb.) problémák korrekciója  

− Tanulási nehézségek csökkentése 

− A mozgás, a szenzoros integráció fejlesztése (Sindelar, DSZIT, Alapozó terápia, 

TSMT) 

− Tanulási technikák elsajátítása (tanulás módszertan) 

 

 A gyógypedagógus által biztosított ellátási formák:  

− Kognitív funkciók fejlesztése 

a) Komplex értelmi fejlesztés  

b) Sindelar fejlesztő program  

c) Tanulásmódszertan csoport  

− Tanulási képességek, részképességek fejlesztése 

a) Grafomotoros fejlesztés 

b) Nyelv- és beszédfejlődés 

c) Dyslexia reedukáció 

d) Dysgrafia reedukáció 

e) Dyscalculia reedukáció 

f) Figyelemfejlesztés 

− Nagymozgást és az érzékelés integrációját elősegítő fejlesztések 

a) Komplex mozgásterápia 

b) TSMT 

c) Delacato 

d) SZIT, DSZIT 
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A fejlesztőpedagógiai beavatkozás  

 

 A beavatkozást indokolttá tevő leggyakoribb fejlesztési célok: 

− Prevenciós fejlesztő terápiák 

− Iskolára előkészítő komplex képességfejlesztés 

− Kognitív funkciók (észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás) fejlesztése 

− Részképesség-problémák (pl. a szem-kéz koordináció, az alakállandóság, az alak-

háttér észlelés, a vizuális differenciálás, a téri tájékozódás stb.) korrekciója  

− Tanulási nehézségek (írás, olvasás, számolás terén mutatkozó jelentős 

elmaradás) csökkentése 

− Mozgásfejlesztések 

 

 A fejlesztő pedagógus által biztosított ellátási formák:  

− Képességfejlesztés 

a) Mozgásfejlesztés (nagymozgás, finommotorika, grafomotorika) 

b) Beszédkészség (beszédértés, beszédészlelés, szókincs) 

c) Anyanyelvi készségek (olvasás, szövegértés, íráskészség) 

d) Számolási készségek 

e) Iskolába lépéshez szükséges részképességek 

 

− Mozgásfejlesztés 

a) Delacato 

b) SZIT, DSZIT 

− Egyéb fejlesztések 

a) Figyelemfejlesztés 

b) Komplex fejlesztés 

c) Iskolaérettségre felkészítő csoport 

 
A továbblépés lehetőségei 
 

 A beavatkozás lezárását a pedagógiai szakszolgálati munkában leggyakrabban a tanév 

ritmusa határozza meg. Sok ellátási formánál azonban (pl. krízisintervenció, szülői 

konzultáció, önismereti csoportok) ettől eltérő szempontok alapján születik 

megállapodás az alkalmak számáról, a folyamat hosszáról, esetleg (pl. pszichoterápia 

esetén) nyitva is maradhat a kérdés. Az a fontos, hogy a keretek 

tisztázása során a lezárás módja, s ha előre látható, időpontja is 

világossá váljon, mert ez minden fél számára (szakember, 

gyerek, szülők) kiszámíthatóságot, biztonságot jelenthet. A 
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lezárás folyamatának szakterület, ellátási forma szerinti végrehajtása során a 

szakembernek tisztáznia kell a beavatkozást követő kontroll részleteit is.  

 Ha a beavatkozásra szakértői bizottsági vizsgálat után, szakértői véleményben foglalt 

javaslatra kerül sor, a terápia vagy a fejlesztés befejezését, illetve folytatását a szakértői 

bizottsági tevékenység keretében végrehajtott felülvizsgálat határozza meg. Ebben a 

bizonyos szempontból formális módon szabályozott ellátási folyamatban is 

érvényesíteni kell a nevelési tanácsadás szakmai szempontjait, a létrejövő személyes 

kapcsolat fejlődésének és lezárásának pszichés és szociális törvényszerűségeit 

tiszteletben tartva.  
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A beavatkozást végző szakemberek szakmai támogatása 

A beavatkozás minőségi végzését, hatékonyságát a következő támogatási formák igénybevétele 

biztosíthatja (a támogatási formák részletes leírása megtalálható a 8.2. pontnál):   

 Szakmai team (esetmegbeszélő csoport) 

 Esetkonzultáció szakmai teamben 

 Egyéni szupervízió 

 Részvétel módszerspecifikus és szakirányú továbbképzésben 

 Részvétel tanfolyamon, konferencián 

 Szaktanácsadás 

 

6.3.6. KONTROLL (5. szakasz) 

 
A tevékenység jellemzői 
 

 A kontroll olyan vizsgálat vagy konzultáció, amelyre a beavatkozás adott szakaszának 

lezárulása után kerülhet sor. A terápia, a konzultáció vagy a fejlesztés vége és a kontroll 

között eltelt idő hossza függhet a beavatkozás jellegétől, a kontroll céljától, a 

tevékenységet végző szakember módszertani koncepciójától, illetve a szakember és a 

szülők (vagy serdülő) közötti megállapodástól. A kontroll célja, hogy a szakember, s 

gyakran a család visszajelzéseket kapjon a beavatkozás eredményességéről, a további 

ellátás szükségességéről.   

 A kontroll célját szolgáló vizsgálatot vagy konzultációt lehetőség szerint az az adott eset 

ellátásához szükséges végzettséggel, képzettséggel, szakmai kompetenciákkal 

rendelkező szakember végezze el, aki már az állapotmegismerésnél és a beavatkozásnál 

is jelen volt (a kompetenciákat, szükséges képzettségeket részletesen a 4. fejezetben, 

illetve az előző szakaszoknál ismertettük).  

 
A kontrollhoz vezető utak 
 

http://www.educatio.hu/


Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 
Telefon: +36 (1) 477 3100, 
Fax: +36 (1) 477 3136 
Honlap: www.educatio.hu 
  

Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” 

 (TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)                         55 / 79 

 

 A kontrollra mindig a beavatkozás után kerül sor. A beavatkozás lezárulásakor a 

szakember a szülőkkel, illetve a megfelelő tudatosság, személyiségbeli érettség esetén a 

gyermekkel megbeszéli többek között a kontroll részleteit is. Érdemes tisztázni, hogy 

mikor, milyen céllal, hogyan fog lezajlani, ki fogja kezdeményezni, és mi történik, ha 

elmarad a kontroll.  

 Abban az esetben, ha a terápia, a fejlesztés a szakértői bizottsági vizsgálaton született 

javaslat alapján kezdődött meg, a kontrollvizsgálatot is a szakértői bizottsági 

tevékenység keretei között végzi el egy – a beavatkozást végző szakembertől független – 

szakmai team. A tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő gyerekek esetén 

ugyanis a jogszabály által előírt időközönként értékelni, minősíteni kell a gyermek 

állapotát, az ellátás hatékonyságát. A kötelező felülvizsgálat kezdeményezése a nevelési-

oktatási intézmény vezetőjének hatásköre. A szükséges vizsgálatok elvégzése után a 

szakmai team felülvizsgálhatja, módosíthatja a fejlesztési/terápiás terveket, javaslatait 

pedig szakértői véleményben rögzíti. A szakember, aki a nevelési tanácsadás keretében 

ilyen BTM nehézséggel küzdő gyermeket lát el, a kötelező felülvizsgálathoz – a nevelési-

oktatási intézmény kérésére – jellemzést készít a gyermek fejlődéséről.  

 
A kontrollhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek 
 
A nevelési tanácsadáshoz kapcsolódó kontrollvizsgálat, vagy kontroll célját szolgáló konzultáció 

nagyon változatos keretek között valósulhat meg, s ahogy a fentiekben utaltunk rá, az idői és az 

egyéb körülmények nagymértékben függnek attól, hogy milyen beavatkozásra került sor (pl. 

pszichoterápia vagy fejlesztés), mi a szakember célja a kontroll-alkalom megbeszélésével, 

milyen típusú kontrollt tart hatékonynak, és miben tud az adott esetben a szülőkkel (esetleg a 

serdülővel) megállapodni. A következőkben néhány példát mutatnánk be. 

 Fejlesztett funkciók kontrollvizsgálata: számos olyan terület van, ahol egy féléves, éves 

terápiás, vagy fejlesztési folyamat után már a lezáráskor meg szeretnénk győződni 

munkánk eredményességéről, a megcélzott funkciók terén bekövetkezett változásokról. 

A tanulási képességek, részképességek, tanulási hatékonyság, szenzoros integráció és a 

mozgáskoordináció kontrollvizsgálata információkat ad a nevelési tanácsadás keretében 

végzett tevékenység hatékonyságáról, a gyermek aktuális állapotáról, a további 

beavatkozás szükségességéről. A vizsgálat során szerzett tapasztalatok a szülőkkel 

történő, terápiát, fejlesztést lezáró beszélgetésben is fontos szerepet játszhatnak. 

Ugyanakkor más esetekben a kontrollvizsgálat későbbi lebonyolítása is 

indokolt lehet, például a tanév kezdetén, vagy fél évvel a folyamat 

lezárulása után.  
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 Konzultáció (állapot-visszajelzés): a pszichoterápia lezárásakor indokolt lehet, hogy a 

terapeuta a szülőket arra kérje, egy bizonyos idő eltelte után jelezzenek vissza a 

gyermek állapotáról. A kontroll kérésének hátterében állhat például az, hogy a terapeuta 

szeretne meggyőződni a terápia során elért eredmények tartósságáról, de az is, hogy egy 

szimbolikus, biztonságot adó kapcsolati szálat szeretne felajánlani a család, a serdülő 

számára, fenntartva ezzel a terápia folytatásának esélyét is. A visszajelzés felajánlása 

lehet ennél kevésbé direkt is (jelezzenek vissza, ha igényük van rá, ha újabb kérdések 

merülnek fel), és a megállapodás tartalmazhatja a személyes találkozásnál kevesebb 

befektetést igénylő csatornákat is (telefon, email).  

 Utánkövetés: A beavatkozást lezáró szakember, ha indokoltnak látja, az ellátott gyermek 

pedagógusain, az oktatási-nevelési intézmény pszichológusán keresztül továbbra is 

figyelemmel kísérheti a gyermek fejlődését. Ha a gyermek a Pedagógiai Szakszolgálatban 

más tevékenységhez tartozó ellátásban részesül, konzultációt ajánlhat fel az azt végző 

kollégának. Ez az utánkövetés szükség esetén megkönnyítheti a nevelési tanácsadás 

újabb folyamatának megkezdését.  

 
A továbblépés lehetőségei 
 

 Bár a kontroll egy folyamat végét jelenti, ugyanakkor célja, következménye nemcsak az 

ellátási tevékenység megnyugtató lezárása lehet. A kontrollvizsgálat vagy a visszajelzést 

adó konzultáció tapasztalatai alapján indokolt lehet a terápia vagy a fejlesztés folytatása. 

Ebben az esetben fontos megragadni az alkalmat az időbeli, módszertani és egyéb 

keretek alkalmasságának, eredményességének újragondolására. Az új folyamat 

megkezdése jó alkalom arra, hogy a szülővel ismét átbeszéljük a közös munka feltételeit, 

körülményeit, az esetleges változtatásokat, és újra megállapodjunk a keretek kölcsönös 

elfogadásában, betartásában.  

 
A kontrollalkalmat vezető szakember szakmai támogatása 

A kontrollvizsgálatok, a visszajelzést adó konzultációk minőségi végzését a következő 

támogatási formák igénybevétele biztosíthatja (a támogatási formák részletes leírása 

megtalálható a 8.2. pontnál):   

 Szakmai team (esetmegbeszélő csoport) 

 Esetkonzultáció szakmai teamben 

 Egyéni szupervízió 
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 Részvétel módszerspecifikus és szakirányú továbbképzésben 

 Részvétel tanfolyamon, konferencián 

 Szaktanácsadás 

 
Az egyes diagnózisokhoz, illetve ellátási formákhoz kapcsolódó részletes eljárásrendről készülő 

folyamatábrák elkészítése a specifikus protokollok feladata lesz majd. 

 

7. A nevelési tanácsadási tevékenységhez kapcsolódó 

szakmai és szakmaközi kommunikáció  

A folyamatos információáramláshoz hatékony kommunikációra van szükség. Ez a kommunikáció 

teszi lehetővé a megfelelő együttműködést a gyermekek ellátásának folyamatában részt vevő 

intézmények és szakemberek, valamint a nevelési tanácsadást végző szakember és a szülők 

között. A kommunikáció minősége hatással van a nevelési tanácsadás folyamatának valamennyi 

lépésére. 

 

7.1. Kommunikáció a szülőkkel és a pedagógusokkal 

A nevelési tanácsadás során elsődleges partnereink természetesen a szülők, illetve a 

gyermekkel foglalkozó pedagógusok. 

 

7.1.1. Kommunikáció a szülőkkel 

A szülőkkel folytatott kommunikáció a nevelési tanácsadási folyamat minden fázisában alapvető 

fontosságú. A prevenciós tevékenység jórészt a szülők felé irányul. A szűrés esetén a szülők 

tájékoztatásának módját a helyi eljárásrendek határozzák meg. Az első találkozás és az 

állapotmegismerés intenzív együttgondolkodása után a beavatkozás alatt is – a gyermek 

életkorától, problémájától függően eltérő gyakoriságú és formájú – rendszeres konzultációkra 

kerül sor. Egyes esetekben a beavatkozás elsődleges formája lehet a szülőkkel való 

kommunikáció! A beavatkozás kontrollálásában is nagy hangsúlyt kap a 

szülőkkel folytatott információcsere. A folyamat minden szakaszában 

nélkülözhetetlen tehát a kommunikáció, amelynek alapvető 

jellemzője, hogy mindkét fél meghallgatja és tiszteletben tartja a 
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másikat. Egy ilyen légkörű – gyermekközpontú – felnőtt-konzultáció lehetőséget biztosít arra, 

hogy a szakember a szülővel átbeszélje a gyermek aktuális állapotát és a várható kimeneteleket, 

támogatást adjon a mindennapok nevelési kérdéseiben, kapcsolati problémáiban való 

előrejutáshoz, információkkal lássa el a szülőt, és teret adjon a szülői szerepek megerősödésére.  

A szülővel folyó kommunikáció kereteit a legtöbb esetben a kölcsönös bizalom és az 

együttműködés igénye határozza meg. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a nevelési 

tanácsadás eredményessége tekintetében igen fontos az együttműködés lényegi kérdését és 

egyben sikerének feltételét jelentő belső motiváció, a saját akaratból történő kapcsolattartás, 

ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy e szakszolgálati feladat világosan elváljon a 

hivatalosabb, bürokratikusabb jellegű szakértői bizottsági tevékenységtől. Különösen nehéz ezt 

az elhatárolást azokban az esetekben megteremteni, amikor a beavatkozásra szakértői 

vélemény nyomán kerül sor, majd a beavatkozás kontrollvizsgálata is szakértői bizottsági 

tevékenység keretében történik meg. Ilyenkor különösen figyelni kell arra, hogy a „kötelezően 

előírt” ellátási folyamat támogatására a szülővel való kommunikáció során el tudjuk nyerni 

együttműködését, bizalmát, valódi belső motivációját.  

A szülőkkel való kommunikáció további lehetőségei:  

- szülőcsoportok 

- szülőklubok 

- szülői értekezletek 

- nyílt napok 

 

7.1.2. Kommunikáció a pedagógusokkal 

A nevelési tanácsadást végző szakember munkáját gyakran segítheti, ha felveszi a kapcsolatot a 

gyermek pedagógusaival. Sok esetben a konzultáció igénye a másik oldalon is megjelenik. Az így 

létrejövő konzultációk, indokolt esetben minden érintett szakember részvételével megtartott 

esetkonferenciák célja a szakmai nézőpontok megosztása, a gyermek állapotának közös 

értelmezése, az egyéni fejlesztési tervből, vagy a terápiás tervből adódó pedagógiai feladatok 

megbeszélése. A pedagógusokkal folytatott kommunikáció során fontos az egyenrangú, 

kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd kialakítása, a bizalmi légkör megteremtése, ugyanakkor 

a kliens érdekeinek, személyes adatainak, információinak védelme, a titoktartás szakmai 

szabályozásának tiszteletben tartása.  

A pedagógusokkal való kommunikáció további lehetőségei:  

- pedagógus-csoportok 

- nevelőtestületi értekezletek  

- szülői értekezletek 

- nyílt napok  
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- szakmai konferenciák, továbbképzések 

 

7.2. Kommunikáció a nevelési tanácsadási tevékenységen belül 

A partnerekkel folytatott kommunikáció mellett a nevelési tanácsadásban részt vevő 

szakemberek közötti kommunikáció is kiemelt fontosságú. Erre többféle szakmai lehetőség 

kínálkozik:  

- Prevenciós team 

- Szűrő team 

- Szakmai team (esetmegbeszélő csoport) 

- Első interjú csoport 

- Esetkonzultáció szakmaközi teamben  

- Egyéni/csoportos szupervízió 

 

Ezeket részletesen a 8.2. pontban mutatjuk be. 

 

7.3. Kommunikáció a pedagógiai szakszolgálaton belül 

A mindennapi gyakorlat alapján meghatározó szereppel bír, hogy a különböző szakszolgálati 

tevékenységben dolgozók is rendszeresen cseréljenek információt gyerekekről, esetekről, egyéb 

aktualitásokról, időpontokról. Ez a szakmai együttműködés növeli a fejlesztés, terápia 

hatékonyságát, a szakemberek szélesebb látószögét, valamint az információ gyors áramlását. 

A kommunikáció minél hatékonyabb működéséhez javasoljuk az intézmény valamennyi 

munkatársának szóló, illetve az egyes munkacsoportok, teamek számára életre hívott 

levelezőlisták napi szintű működtetését. 

7.4. Kommunikáció a pedagógiai szakszolgálati rendszeren belül, 

javasolt fejlesztések  

A pedagógiai szakszolgálati rendszeren belüli kapcsolatok között kiemelt jelentőséggel bír a 

szakszolgálatok közötti kapcsolatok hálózatos kiterjesztése, az alközponti szerepek 

meghatározása, továbbá a hálózati funkciók figyelembevételével történő fejlesztések 

katalizálása. Mindezek eredményeként fejlesztő irányú szakmai kapcsolatok 

alakulhatnak ki az azonos profilú, illetve azonos szolgáltatást nyújtó 

intézmények, személyek között.  
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Ennek keretét biztosíthatják: 

- a különböző szakmai szervezetek rendezvényei,  

- tájékoztató kiadványai, 

- a közös tevékenységek szervezése,  

- az intézménylátogatások,  

- a jó gyakorlatok cseréje,  

- információcsere az interneten,  

- fórumok tartása vagy azokon való részvétel. 

 

Javasoljuk országos szintű, az egyes szakszolgálati területekre kidolgozott továbbképzések, 

továbbképzési programok beindítását, amelyek hosszú távon biztosíthatnák az egységes 

minőséget, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének garanciáit. E programok 

kidolgozásában, megszervezésében és lebonyolításában együttműködő partnerként 

jelenhetnek meg olyan – már működő – szakmai szervezetek, mint például az Országos Nevelési 

Tanácsadó Egyesület, vagy a Magyar Pszichológiai Társaság Nevelési Tanácsadási és Szakértői 

Szekciója. A hatékony szakszolgálati működés érdekében fontos lenne egy minden 

szakszolgálati intézmény számára elérhető fejlesztési, módszertani és szakmai szolgáltatási 

hálózat kiépítése. Ez nagymértékben támogatná, hogy országos szinten, a lehető legszélesebb 

körben, egységes standardok alapján működő, a rendelkezésre álló humánerőforrást 

optimálisan kihasználó és a felmerülő igények leggyorsabb és a lakóhelyhez legközelebbi 

ellátására képes szakszolgálati feladatellátási hálózat alakuljon ki.  

A pedagógiai szakszolgálaton belül a nevelési tanácsadás vonatkozásában is fontos a fenntartást 

és a működtetést ellátó hivatalokkal (kormányhivatalok, Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ, helyi önkormányzatok stb.) történő együttműködés. Ez természetesen alapvetően az 

intézményvezetés hatáskörét érintő feladat. 

 

7.5. Kommunikáció a partnerintézményekkel 

A partnerintézményekkel folytatott kommunikáció a nevelési-oktatási intézményeken túl az 

egészségügy, a család- és gyermekvédelem, a civilszféra, esetleg a gazdasági élet területeire 

terjed ki. Ezek a kapcsolatok többnyire intézmények, szakmai teamek, illetve egyes 

szakemberek között jönnek létre. 

A nevelési tanácsadás feladatellátása során a kollégák rendszeres szakmai 

kapcsolatot ápolnak: 

- a területi védőnői hálózattal,  

- a területi gyermek háziorvosokkal,  
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- gyermekpszichiáterekkel,  

- a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival,  

- a hivatalok gyámügyi osztályaival, 

- a különféle egészségügyi segítő, vagy a szociális ellátás területén dolgozó 

szakemberekkel.  

- A gyermek állapotának javítását célzó szakmai együttműködések szempontjából 

kiváltképp nélkülözhetetlen csoportot képviselnek azok a magánrendelések, 

magánintézmények vagy civil segítő szervezetek, ahol a szakszolgálatnál folyó terápiás 

ellátást megelőzően (esetleg azzal párhuzamosan) kezelték a gyermeket. 

 

7.6. A kommunikáció egyéb formái 

A kötelezően elvárt helyi, térségi, járási és megyei kapcsolatokon túl az innovatív intézmények 

számára különösen fontos, hogy regionális, országos, továbbá nemzetközi kapcsolatokkal is 

rendelkezzenek. 

A szakmai és szakmaközi kommunikáció hatékony működése szempontjából fontos az 

intézmény társadalmi ismertsége és elismertsége, ezért a szakma és a média részéről érkező 

felkéréseknek célszerű eleget tenni.  

 

8. A nevelési tanácsadási tevékenység szakmai támogatása 

 

8.1. A jogszabályokban rögzített támogatási formák 

A nevelési tanácsadás, mint pedagógiai szakszolgálati munka támogatása sokféleképpen 

valósulhat meg. A vonatkozó jogszabályok több olyan támogatási formát is rögzítenek, amelyek 

a szakmai munka minőségét, a szakemberek folyamatos fejlődését segítik. 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

kormányrendelet49 II. fejezetének 2. pontja a gyakornoki időről és a mentor szerepéről 

rendelkezik. A kormányrendelet 6. §-a szerint az intézményvezető kijelöli a szakmai vezetőt (a 

mentort), aki segíti a gyakornokot az intézményi szervezetbe történő 

                                                      

49 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. URL: 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.247216 (Utolsó letöltés: 2014. január 14.) 
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beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában, továbbá 

támogatja őt az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében. 

A szakszolgálati rendelet 33 § (3) bekezdése szerint a szakszolgálati intézményben minimum öt 

pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Ugyanazon feladatok ellátására egy 

intézményben egy munkaközösség hozható létre. Vagyis egy pedagógiai szakszolgálat esetén 

legfeljebb tíz – a szakszolgálati feladatok alapján szerveződő – szakmai munkaközösség 

szervezhető. A munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, véleménye figyelembe vehető a pedagógusok 

minősítési eljárásában. Gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkájának 

szakmai segítéséről. Vezetője az igazgatótanács és a tagintézmény-vezetői tanács ülésein 

tanácskozási joggal vehet részt. 

Fontosnak tartjuk ebben a protokollban rögzíteni, hogy a szakszolgálati rendelet azon kitétele, 

miszerint egy intézményben egyazon szakszolgálati feladatra csak egy munkaközösség hozható 

létre, Budapesten, s esetleg a nagyobb megyékben – az alkalmazottak magas létszáma miatt – 

meggátolja a munkaközösségek működését. Ezen esetekben éppen a jogalkotói szándék eredeti 

célja, azaz a pedagógusok szakmai munkájának segítése hiúsul meg és válik lehetetlenné. 

Előnyös lenne, ha a szakmai munkaközösségek (így a nevelési tanácsadási feladatokat ellátók 

munkaközössége is) a tagintézményeken belül működhetnének, s a működtetés feltételeként a 

létszám minimuma mellett a létszám maximuma is meghatározásra kerülne.  

A nevelési tanácsadás szakszolgálati feladatellátásának tekintetében, a szakmai munka 

támogatása érdekében az alábbi szakmai és civil szervezetekkel való kapcsolattartási 

lehetőséget emeljük ki: Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete, Pedagógiai Szakszolgálatok 

Országos Egyesülete, Fejlesztő Pedagógusok Szakmai Egyesülete, Magyar Pszichológiai Társaság 

Nevelési Tanácsadási és Szakértői Szekciója. 

Hangsúlyozzuk, hogy az egyéb szakmai és civil szervezetekkel való kapcsolattartás jól bevált 

gyakorlatainak rögzítése, az egyes diagnózisokhoz, illetve ellátási formákhoz kötődő 

kapcsolattartási formák konkretizálása és közreadása a specifikus protokollok feladata lesz 

majd. (Pl.: Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete, Dyslexiás Gyermekekért Egyesület, 

Tudatos Életért Egyesület, „Fogjuk a kezed” Egyesület a tanulási nehézséggel küszködő 

gyermekekért, Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, Életlánc Egyesület, Viselkedéstanulmányi és 

Kognitív Terápiás Egyesület (VIKOTE), ADHD Magyarország Alapítvány, Magyar DSZIT Egyesület 

stb.) 

 

8.2. Helyi szinten igénybe vehető, kialakítható 

támogatási formák 
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A következő támogatási formákat már a 6. fejezetben hozzárendeltük a nevelési tanácsadás 

folyamatának egyes szakaszaihoz. Most részletesebben is bemutatjuk őket. A helyi konkrét 

szakmai támogatások kiválasztására, kialakítására, elérhetővé tételére lokális fejlesztési 

feladatként kerülhet sor.  

 

 Prevenciós team:  

A prevenciós tevékenységben részt vevő szakemberek megbeszélése, ahol a prevenciós 

munka során felmerült kérdések részletesebb feldolgozására, a különböző csoportok 

működésének dinamikai elemzésére, az előadások, nyílt napok szervezési feladatainak 

megbeszélésére kerülhet sor. 

 Szűrő team:  

A szűrésben részt vevő szakemberek megbeszélése a szűrés tapasztalatainak 

megosztása, és egy-egy gyermek szűrési eredményeinek alaposabb elemzése, a további 

ellátás módjának kiválasztása céljából.  

 

 

 Szakmai team (esetmegbeszélő csoport):  

A nevelési tanácsadási tevékenységet végző szakemberek szakmák szerint elkülönülő 

munkacsoport-megbeszélése, ahol esetek részletesebb feldolgozására, elemzésére, 

szakirodalom referálásra, valamint más, az adott munkacsoportot érintő kérdések 

megbeszélésére kerülhet sor. Az esetmegbeszélő csoport hatékonyságához fontos a 

keretek tisztázása és betartása (pl. a csoport vezetése, a dinamikai folyamatok 

koordinálása, az ülések rendszeressége, időtartama, az esethozás módja). 

 Első interjú csoport:  

A pszichoterápiás első interjút végző pszichológusok csoportos megbeszélése, ahol a 

lezajlott első találkozások elemző, problémafókuszú feldolgozása folyik. A cél a 

szakember segítése az interjú során szerzett tapasztalatai mélyebb megértésében, és a 

további ellátási forma (vagy formák) kiválasztásában.  

 Esetkonzultáció szakmaközi teamben:  

Az esetek kapcsán felmerülő problémák megértéséhez, 

megoldásához értékes segítséget adhat, ha a 

megbeszéléseken a különböző végzettségű szakemberek 
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látásmódja, tapasztalata kerül egymás mellé. Az ilyen szakmaközi teameken a 

pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus kollégák megoszthatják egymással 

tudásukat, nézőpontjukat, de a több kolléga által ellátott gyerekek kapcsán felmerülő 

kérdések megbeszélésére is egyedi lehetőség nyílik. A munka zavartalanságához fontos, 

hogy a tagok megállapodjanak a keretekben (pl. a csoport vezetése, az ülések 

rendszeressége, időtartama, a témák kiválasztásának módja), és betartsák azokat. 

Szerencsés, ha a csoport kettős vezetéssel, két eltérő végzettségű szakember közös 

irányításával működik.  

 Tematikus csoportok működtetése 

Egy-egy terápiás téma, módszer vagy akár eszköz köré rendeződő, tapasztalat- és 

információmegosztást, esetismertetést, tanácsadást, szakirodalom feldolgozást 

magában foglaló rendszeres, kiscsoportos szakmai konzultáció. Segíti az adott témában 

való elmélyülést, növeli a módszer vagy eszköz használatában való jártasságot, fejleszti a 

szakemberek közötti együttműködést.  

 

 Csoportos szupervízió:  

Célja egy-egy aktuális kérdés, dilemma közös feldolgozása. A csoporttagok tapasztalataik 

alapján kérdésekkel, reflexiókkal segítik az adott probléma és saját maguk mélyebb 

megismerését, erősítve egymás szakmai önismeretét. 

 Egyéni szupervízió:  

A tudatos szakmai munkát nagymértékben segíti, ha a szakembernek egy-egy eset 

kapcsán lehetősége nyílik nehézségei, kérdései, elakadásai, az esettel kapcsolatos 

érzései és gondolatai megbeszélésére egy tapasztalt szakemberrel, egyéni figyelmet 

biztosító helyzetben. A szupervíziós lehetőség biztosítása az intézményen belül, vagy 

támogatása azon kívül mindenképpen hozzájárul a szakemberek mentálhigiénés 

megújulásához, a kiégés elkerüléséhez.  

 Szaktanácsadás:  

A szaktanácsadás általános célja a szakszolgálati munka eredményességéhez való 

hozzájárulás. Támogatja a tartalmi és a módszertani megújulást, a szakszolgálati 

intézmények hatékony működését, és a szakemberek egész életpályára 

kiterjedő, folyamatos szakmai fejlődését. A szaktanácsadás 

általános feladata a pedagógia szakszolgálatnál dolgozó 

szakemberek szakmai, fejlesztő célú támogatása az 
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általános célok elérése érdekében. 

 Részvétel szakvizsgát adó képzésben:  

A diagnosztikai munka szélesebb látókörű, alaposabb végzéséhez szükség van arra, hogy 

az alapdiplomát szerzett szakemberek szakvizsgát adó képzésben folytassák tudásuk, 

szakmai ismereteik bővítését. Ez törvényi előírás, ugyanakkor a szakmai fejlődés 

nélkülözhetetlen része.  

 Részvétel módszerspecifikus és szakirányú továbbképzésben:  

Az elsősorban átfogó szakmai tudást közvetítő, és a gyermekkorról széles körű 

ismeretek elsajátítását lehetővé tevő alap- és szakvizsgát adó képzések mellett a 

nevelési tanácsadási tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlen a különböző 

módszerekben való elmélyedés. Ezek révén folyamatosan gazdagodhat az a szakmai 

módszerválaszték és eszköztár, ami egy adott probléma megfelelő kezeléséhez a 

szakember rendelkezésére áll.  

 Részvétel tanfolyamon, konferencián:  

A szakmai tudás folyamatos fejlesztéséhez szükség van arra, hogy a szakemberek olyan 

tanfolyamokon, konferenciákon vehessenek részt, ahol bővíthetik a mindennapi 

munkához szükséges ismereteiket, képet kaphatnak szakterületük aktuális kérdéseiről és 

a fejlődés irányairól, illetve megismerhetik más szakemberek tapasztalatait, 

eredményeit.   

 Szakszolgálati könyvtár:  

Bármilyen (írott, képi, hang) formában megjelent szakirodalom összegyűjtése, 

rendszerezése, amely további segítséget adhat a szakembereknek a tájékozódásra, új 

szakismeretek szerzésére. Elemei lehetnek dokumentumgyűjtemények, információs, 

tájékoztató jellegű kötetek. 

 Folyóiratok:  

Az időszakosan, havonta vagy negyedévente megjelenő sajtótermékek általában aktuális 

szakmai, szervezeti információkat, legújabb kutatási eredményeket tartalmaznak, 

amelyek hasznosak lehetnek a mindennapi gyakorlatban. 

 Internet:  

A világhálón összegyűlt nagy mennyiségű hazai és külföldi 

szakirodalom széles alapot nyújthat új ismeretek 
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megszerzésére, módszerek gyűjtésére, szakmai továbbképzésre. Bejelentkezhetünk 

olyan szakmai webfelületekre, ahonnan heti, havi vagy évi rendszerességgel 

tájékoztatást kaphatunk a legújabb szakmai hírekről, információkról, továbbképzésekről. 

 

9. A nevelési tanácsadási tevékenység minőségének 

ellenőrzése  

2012 szeptemberétől a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény nyomán a nevelési-oktatási 

intézmények nem kötelesek minőségirányítási rendszert működtetni. Ugyanakkor az eddig 

működő intézményi minőségfejlesztési gyakorlatok (pl. COMENIUS 2000 program, ISO, valamint 

a korábban kötelező IMIP) a helyi sajátosságokhoz igazodó, folyamatos visszajelzéseken 

alapuló, flexibilis, dinamikusan fejlődő, magas szintű ellátást biztosítottak.  

A jelenlegi jogszabályi változások nem a minőségfejlesztés megszüntetését célozzák, hanem a 

minőségirányítást az intézmény működési gyakorlatába igyekeznek beépíteni. A nevelési 

tanácsadási tevékenység egységesen magas színvonalának fenntartásához nagymértékben 

hozzájárulhatnak a kidolgozás alatt álló minőségsztenderdek. 

Új minőségsztenderdek az Alapprotokoll alapján50 

- a szakmai munka protokolljai  

- a pedagógus szakmai ellenőrzés részeként a pedagógus, a vezető és az intézmény 

értékelése  

- a pedagógus életpályamodell minősítésének részeként az elvégzett munka 

minőségének, a partnerkapcsolatoknak és más fejlesztéseknek az értékelése  

A továbbiakban is arra kell törekedni, hogy a nevelési tanácsadás cél- és feladatrendszerén, 

értékein alapuló, a gyakorlatban működő minőségértékelési rendszer segítségével javítani 

lehessen partnereink elégedettségét és a feladatellátás mérhető teljesítménymutatóit. A cél 

tehát egy olyan minőségirányítási tevékenység kialakítása, amely segíteni tudja a 

kliensközpontú, gyermekcentrikus feladatellátást megvalósító szakszolgálati rendszert.  

Bár – ahogy említettük – a jogszabály nem írja elő, továbbra is hasznos lehet egy 

minőségirányítási program megalkotása. Ebben célszerű meghatározni a nevelési tanácsadás 

működésének folyamatát, és a hozzá kapcsolódó vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, 

értékelési feladatok végrehajtását. A minőségi munkavégzés garanciája az 

állapotfelmérés, a helyzetelemzés, a pedagógusok értékelése, a partnerek 

                                                      

50 Dr. Torda – Nagyné dr. Réz i. m. (8. j.) 60. p. 

http://www.educatio.hu/


Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 
Telefon: +36 (1) 477 3100, 
Fax: +36 (1) 477 3136 
Honlap: www.educatio.hu 
  

Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” 

 (TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)                         67 / 79 

 

igényeinek és elégedettségének megismerése. Az értékelő munka során elengedhetetlen az 

alapvető elvárások megfogalmazása, majd egy egységes minőségi kritériumrendszer felállítása, 

s a kritériumrendszernek való megfelelés szabályainak a meghatározása. A kimagasló 

teljesítmények regisztrálásához és a kompetencia-térképek kialakításához is kiváló alapot 

nyújthat, ha specifikált követelményeket is mérünk. A helyzetelemzés és a 

teljesítményértékelés figyelembevételével történhet meg az elérendő célok kijelölése, ezek 

teljesítéséhez az intézkedési tervek elkészítése, megvalósítása, az eredmények értékelése, a 

hibák javítása.  

A következőkben a minőségirányítási folyamat javasolt szakaszait és azok lépéseit mutatjuk be 

részletesebben.  

 

9.1. Állapotfelmérés, helyzetelemzés   

Alapvető elvárás a törvényi működési feltételeknek való megfelelés. 

Javasolt lépések: 

1) Infrastrukturális feltételek felmérése. 

2) Humánerőforrás: 

- a nevelési tanácsadás megvalósításában részt vevő szakemberek száma, végzettsége, 

terápiás specifikációk, 

- az ellátott körzet nagysága, a partnerintézmények száma, az ellátottak optimális / valós / 

a körzet lélekszámának adataiból származtatott lehetséges száma, 

- a humánerőforrás kiválasztásának szabályai, továbbképzési tervek. 

Fontosnak tartjuk, hogy minden szakember a saját képzettsége szerint a legfelkészültebb 

legyen, lehetőleg többféle területhez értsen. A továbbképzések során az egyéni 

irányultságok, specifikációk támogatására is hangsúlyt kell fektetni. 

3) A nevelési tanácsadás szakterületi protokolljához való illeszkedés, a feladatellátás 

folyamatainak megvalósulása. 

4) Dokumentáció és adattárolás: 

- adminisztráció, 

- fejlesztési tervek, 

- fejlesztő, terápiás anyagok. 

 

9.2. A pedagógusok értékelése 
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Javasolt lépések: 

1) Az életpályamodellbe való illeszkedés figyelembevételével: 

- A szakszolgálati pedagógus portfólió elkészítése. 

- Értékelés külső szakértő segítségével, szakfelügyeleti rendszerben. 

- A szakfelügyeleti rendszer bevezetése során fontosnak tartjuk annak a szem előtt 

tartását, hogy a szakfelügyeleti rendszer életbe lépése esetén a szakfelügyelő 

ugyanolyan végzettségű és képesítésű, hasonló vagy még több nevelési tanácsadói 

tapasztalattal rendelkező szakember legyen, mint az ellenőrzött szakember (pl.: a 

klinikai szakpszichológust ne tanácsadó szakpszichológus, a fejlesztő pedagógust ne 

klinikai szakpszichológus értékelje stb.) 

2) A pedagógus önértékelése.  

3) Vezetői értékelés, értékelő interjú alapján. 

A minőségfejlesztés során a hagyományosan alkalmazott és jól bevált eszközök, módszerek 

alkalmazása javasolt: SWOT analízis, kérdőívek, értékelő interjúk, fókuszcsoportok, 

brainstorming stb., az adatok kvantitatív és kvalitatív elemzése. 

 

9.3. Partneri igény- és elégedettségmérés 

A nevelési tanácsadási tevékenység hatékonysága érdekében fontos, hogy a pedagógiai 

szakszolgálati tagintézmény partnerlistát hozzon létre, amelyben azonosítja a szolgáltatásokat 

igénybe vevő, illetve az intézményi működéshez kapcsolódó közvetlen és közvetett partnereket, 

a kapcsolattartó személyeket, valamint a partnerek elérhetőségét. A partnerlistát évente, a 

tanévnyitó értekezleten célszerű áttekinteni, aktualizálni és továbbfejleszteni, majd minden 

munkatárs rendelkezésére bocsátani. 

Az értékteremtés, értékmaximálás érdekében célszerű, hogy az intézmények közvetlen 

partnereik körében kétévente – kérdőíves módszerrel – elégedettségmérést végezzenek, 

melyből a visszacsatolás révén információkhoz juthatnak a kulcsfolyamatok minőségének 

színvonalával kapcsolatban, s amelyek eredményeként feltárhatják a működés esetleges 

hiányosságait és hibáit. 

A partneri igény és elégedettség felmérésérére alkalmazott módszerek azt a célt szolgálják, 

hogy a nevelési tanácsadás feladatait megvalósító szakemberek megfelelő információkkal 

rendelkezzenek a minőség folyamatos fejlesztéséhez, a partnerközpontú 

működés megvalósításához.  

Javasolt lépések:  
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1) Közvetett és közvetlen partnerek azonosítása: 
- ellátott gyerekek, szülők, 

- közoktatási, köznevelési intézmények, 

- egyéb partnerek (egészségügyi intézmények, védőnői hálózat, gyermekjóléti szolgálat, 

civil szervezetek stb.). 

 

2) A felmérés kiterjedhet: 
- Elégedettségre, elégedetlenségre. 

- Elvárásokra, igényekre. 

- Fejlesztő szakmai munka véleményezésére. 

- Személyi és tárgyi feltételek véleményezésére (fejlesztő játékok, eszközök milyensége, 

mennyisége; helyiségek milyensége, nyitvatartási idő). 

- A szakember és a partnerek közti kommunikáció, információáramlás minőségére. 

- A partneri igénymérések során az ellátással kapcsolatos elégedettséget az alábbi 

területeken mérhetjük:  

o gyermekközpontúság, 

o partnerközpontú szemlélet, 

o empátia, szociális érzékenység, segítőkészség 

o együttműködési készség 

o munkahelyi légkör 

o nevelés-oktatás, szakértelem, 

o feltételrendszer, 

o eszközellátottság 

o innovativitás. 

 

3) Az eredmények kvantitatív és kvalitatív értékelése alapján az ellátás színvonalának 
meghatározása, a gyengeségek és erősségek azonosítása. 

4) Célmeghatározás. 
5) Intézkedési terv készítése a sikerkritériumok meghatározásával. 
6) Az intézkedési tervben meghatározott célok megvalósítása, folyamatellenőrzés, értékelés. 

Fontos a kiinduló állapot, az aktuális állapot és a célállapot közti különbségek 
összehasonlítása.  

 
A folyamat lezárását újabb partneri igény- és elégedettségmérés követheti. Ez a körfolyamat 

(PDCA) alapozhatja meg a partnerközpontú működést. 

 

10. A nevelési tanácsadási tevékenység 

adminisztrációja 
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A különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók adatai – a személyiségi jogok védelme 

érdekében – szigorú titoktartási kötelezettség alá esnek. 

A nevelési tanácsadási tevékenység végzéséhez elengedhetetlen, hogy a szülő szóban, vagy 

indokolt esetben (pl. tisztázatlan, konfliktusos családi helyzet esetén) írásban beleegyezését 

adja a gyermekkel kapcsolatos ellátási teendők megkezdéséhez. Az írásos beleegyezés 

természetesen nem helyettesítheti az első találkozást, a személyes konzultációt.  

Az adminisztráció során kitüntetett figyelmet kap a személyiségi jogok védelme.  

A szakszolgálati rendszer adminisztrációjának jogi szabályozását a szakszolgálati rendelet rögzíti, 

amely a nevelési tanácsadás terén elég szűkszavú, és bizonyos fogalmak tekintetében 

tisztázatlan ügyviteli teendőket ír elő. 

A szakszolgálati rendelet 35. § (1) bekezdése alapján az intézmény a gyermeket, tanulót az első 

alkalommal történt személyes találkozás során a forgalmi naplóban nyilvántartásba veszi. Ha a 

gyermek, tanuló részére ezt követően a pedagógiai szakszolgálati intézmény ellátást nyújt, 

minden alkalommal a foglalkozási, illetve munkanaplóban rögzíti a részére nyújtott 

szolgáltatást. Az intézmény évente legalább egyszer írásban összefoglalja a gyermek, a tanuló 

fejlesztésének éves előrehaladási eredményét. 

Az alábbiakban megkíséreljük a szakszolgálati rendelet 35. § (1) bekezdése fogalmainak 

értelmezését: 

 

 Forgalmi napló:  

35. §: Az Intézmény a gyermeket az első alkalommal forgalmi naplóban nyilvántartásba 

veszi. Tagintézményenként minden szakfeladat, így a nevelési tanácsadás 

vonatkozásában is egy forgalmi napló kerül vezetésre. 

 Munkanapló vagy egyéni fejlesztési lap  

35. §: Ha a gyermek, tanuló részére ezt követően a pedagógiai szakszolgálat intézmény 

ellátást nyújt, minden alkalommal a munkanaplóban vagy az egyéni fejlesztési lapon 

rögzíteni kell a részére nyújtott szolgáltatást. Egy lehetőség lehet erre például az  

„A.Tü.353.r.sz.” nyomtatvány: Egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló, és ennek 

betétlapja: „A.Tü.354.r.sz.” nyomtatvány: Munkanapló az ellátásról.  

 Eset-összefoglaló  

Minden egyéni ellátottról, évente. 35. §: Az Intézmény évente 

legalább egyszer összefoglalva rögzíti a gyermek, tanuló 

fejlesztésének éves előrehaladási eredményét. A már 
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említett „A.Tü.353.r.sz.” nyomtatvány használata esetén ennek harmadik oldalán van 

erre lehetőség: „A gyermek fejlődésének értékelése, állapota a rehabilitációs 

foglalkoztatás végén”. Javasoljuk, hogy a gyermek állapotának rögzítésére minden tanév 

végén, illetve az ellátás befejezésekor kerüljön sor. 

Ugyanakkor sok pedagógiai szakszolgálati tagintézményben elektronikusan, a nevelési 

tanácsadásra szakosodott programok segítségével történik az ellátás adatainak rögzítése (pl. 

NETAB, Present Perfect). Ebben az esetben az adott programból – jellegétől függően – 

elkészíthetők egyes kötelező dokumentumok (forgalmi napló, munkanapló).  

Azon intézményekben, ahol számítógépes nyilvántartást vezetnek, az elektronikusan tárolt 

adatok védelmét megfelelő biztonsági rendszerrel kell ellátni.  

A gyermek anyagainak, iratainak, illetve a foglakozások produktumainak tárolásához továbbra is 

a dosszié rendszerű nyilvántartást javasoljuk, vagyis azt, hogy a klienssel foglalkozó kollégák egy 

dossziéban („kartonban”, „tasakban”) helyezzék el feljegyzéseiket. 

A nevelési tanácsadási tevékenység tervezése (fejlesztési/terápiás terv, foglalkozási terv 

készítése) nemcsak célirányossá teszi a fejlesztés/terápia menetét, hanem lehetőséget biztosít 

saját munkánk utólagos kontrollálására. Önmagunk munkájának dokumentálása egy ellenőrzési 

folyamat alapjául is szolgálhat, ezért különösen fontos, hogy minden egyes foglalkozásról 

feljegyzéseket készítsünk, a foglalkozások dokumentumait (rajzok, feladatlapok, tesztfüzetek 

stb.) a gyermek dossziéjában, a név és a dátum feltüntetésével, kronologikus sorrendben 

tároljuk. A gyermekről szóló valamennyi hivatalos iratot, levelezést, illetve a szakértői 

véleményeket a dossziéban kell elhelyezni. 

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

adminisztrációs teendőinek rögzítésére szolgáló Integrált Elektronikus Nyomonkövető Rendszer 

(INYR) reményeink szerint hamarosan bevezetésre kerül, ezért az elkövetkezendő átmeneti 

időszakra a szakszolgálati rendelet által előírtnál részletesebb adminisztrációs szabályozást jelen 

protokoll keretében nem tartunk indokoltnak közreadni. 

 

11. Összegzés 

A nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladatellátás szakmai protokolljának kialakítása 

során igyekeztünk egy széleskörűen értelmezhető, a helyi sajátosságoknak teret 

engedő, ám mégis átfogó, globális szabályozást megalkotni. Fontos 

kiemelnünk, hogy a korábban nevelési tanácsadóként működő 

intézmények mára beolvadtak a szakszolgálati feladatokat 

http://www.educatio.hu/


Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 
Telefon: +36 (1) 477 3100, 
Fax: +36 (1) 477 3136 
Honlap: www.educatio.hu 
  

Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” 

 (TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)                         72 / 79 

 

integráló pedagógiai szakszolgálatokba, s ennek megfelelően a nevelési tanácsadás immár csak 

szakfeladatként, nem pedig intézményi formában jelenhetett meg. 

Végezetül hangsúlyozzuk, hogy a szakterületi protokoll átfogó képet ad a feladatszabályozásról, 

így az egyes diagnózisokhoz, illetve ellátási formákhoz kapcsolódó, részletesen kidolgozott 

szabályozás a jövőben kidolgozásra kerülő specifikus protokollok feladata lesz majd. 
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13. Függelék 

1. melléklet: A nevelési tanácsadás során alkalmazott tesztek listája (a 

teljesség igénye nélkül) 

Mentális képesség vizsgálata: 

 Snijders-Oomen nonverbális intelligenciateszt (SON) 
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 Hiskey-Nebraska tanulási képességvizsgálat (H-NTLA) 

 Raven Standard Progresszív Mátrixok (SPM), Színes Progresszív Mátrixok (CPM) és 
Nehezített Progresszív Mátrixok (APM). A CPM 6-11 év között használható, a másik kettő 
serdülő- és felnőttkorban 

 Cattel-féle intelligenciavizsgálat 

 Woodcock-Johnson kognitív képességeket vizsgáló teszt (WJ-NK) 

 Wechsler-féle intelligenciavizsgáló eljárások: WISC-IV., WAIS-IV. 

 
Figyelmi funkciók vizsgálatára alkalmas eljárások: 

 Áthúzásos tesztek: 
Szék-lámpa, Bourdon, Piéron, Brickenkamp-féle d2 stb. 

 Valamilyen folyamatos és ismételt mentális műveletet kívánó eljárások: 
Pauli, Révész-Nagy, KLT stb. 

 Szortírozási módszerek: 
KVT stb. 

 Hozzárendelő, egyeztető, ún. kódjel-tesztek: 
Schulte, Korrektor stb. 

 Disztributív (megosztott) figyelem mérésére szolgáló eljárások: 
Ruth, Strenzinger stb. 

További, az észlelést, illetve a kognitív funkciókat vizsgáló eljárások: 

 Moede-féle vizuális emlékezeti tábla 

 Rey tesztek 

 Stroop teszt 

 Hanoi torony 

 Frostig teszt 

 Token teszt 

 
Pszichológiai kérdőívek: 

 Gyermekviselkedési kérdőív (CBCL)  

 Gyermek M.I.N.I. kérdőív  

 Gyermek Állapot–Vonás Szorongás Kérdőív 

 Gyermek Depresszió Kérdőív 

 Képességek és nehézségek kérdőív  

 Gyermek Alkalmazkodó Képességet Mérő Skála  

 BFQ-C  

 MMPI-A  

 Hiperkinetikus zavar (ADHD) kérdőív  

 Eysenck-féle személyiség kérdőív gyermek változata HJEPQ  
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 Tenessee énkép skála kérdőív serdülők számára  

 Kérdőív a tanulási stratégiák vizsgálatára 

 Kérdőív a tanulási stílusok vizsgálatára 

 SAFA, 3-17 éves gyerekek magatartásproblémáinak mérése  

 Conners Kérdőív 3-17 éves korú gyerekek magatartásproblémáinak mérésére 

 Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ-Magy) 
 

Projektív tesztek: 

 Rajztesztek (ember, fa, család, madárfészek, ház-fa-ember, szabadrajz) 

 Szimbólumtesztek 

 C.A.T. 

 T.A.T. 

 Rorschach 

 Világteszt 

 PFT 

 FFT 

 Thomas-Duss mesék 

 Szondi  

 Bábteszt, 

 Szcenoteszt 

 Mesetesztek 

 Diagnosztikus játékvizsgálat 

 FAST 

 Érzelemvizsgálat 
 
Szimbolikus tesztek 

 Metamorfózis teszt 

 Lüscher-teszt 
 
Neuropszichológiai tesztek: 

 Benton teszt 

 Bender-A, Bender-B 

 Wisconsin Kártya Szortírozási Teszt 

 Corsi kockák 

 Rey komplex ábra 

 Figyelemvizsgáló eljárások stb. 
 

Pedagógiai tesztek: 

 Meixner-féle olvasólapok 

 Meixner-féle szókincs-szótanulási vizsgálat 
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 Peabody Teszt (passzív szókincs vizsgálata) 

 Sindelar-féle vizsgálóeljárás 

 MSSST 

 Dyslexia előrejelző gyorsteszt 

 Nyelvi-helyesírási felmérőlapok 

 GMP  

 Diszkalkulia vizsgálata 

 Beszédértés 

 Szókincsvizsgálat 

 Frostig (vizuális észlelés) stb. 

 Token teszt 

 PREFER írásmozgás  

 DIFER 
 

Mozgásvizsgálat: 

 Testkoordinációs teszt gyerekeknek (KTK) 

 Lincoln-Oseretzky skála 

 Delacato-féle mozgásfejlettségi vizsgálat 

 Harris-féle laterális dominancia teszt 

 Játékos mozgásmegfigyelés 

 Célzott megfigyelések a szenzoros integráció vizsgálatához 

 Strukturált megfigyelések, mozgásszekvenciák vizsgálata 
 

Megfigyelés területei: 

 Testi fejlettség  

 Nyelvi és kommunikációs fejlettség 

 Spontán játéktevékenység  

 Rapport, kontaktuskészség  

 Játékos mozgásmegfigyelés 

 Viselkedés csoportos helyzetben  

 Szülő-gyerek kapcsolat 
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2. melléklet: Igénylőlap nevelési tanácsadáshoz 
  

NEVELÉSI TANÁCSADÁS IGÉNYLÉSE 

 

Adatok: 

Intézmény:…………………………………………………………………………………. 

Név:………………………………………………………………………………………… 

Szül. hely, idő:……………………………………………………………………………… 

Anyja neve:………………………………………………………………………………… 

Lakcím:……………………………………………..  Tel.szám: …………………………... 

Email cím:………………………………………………………………………………….. 

Osztály:………………………………….Osztályfőnök:…………………………………… 

A probléma rövid részletezése:…………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

A gyermek jellemzése:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Erősségek:……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………. 

Gyengeségek:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

A pedagógus észrevételei:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dátum:…………………………………………… 

 

 

Kérjük a szülőt, jelölje aláhúzással:  egyetértek  nem értek egyet 

 

A szülő kérése az időponttal kapcsolatban: 

 

Gyermekem vizsgálatához hozzájárulok. 

 

 

………………………………………   …………………………………… 

szülő/gondviselő      pedagógus/osztályfőnök 
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