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BEVEZETÉS 

 

 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása köznevelési feladat. Az integráló 

intézmény ezt alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában rögzíti.  A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, az együttnevelő pedagógiai 

tevékenység helyi rendjét Pedagógiai programjában a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

fogalmazza meg1. Amennyiben a nevelési intézmény nem rendelkezik megfelelő szakképzettségű 

gyógypedagógus vagy konduktor szakemberrel, a szakértői véleménynek megfelelő ellátást az 

illetékes tankerületi központ szervezésében és működtetésében az utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori hálózat útján biztosítja. 2  Az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

módszertani intézményben szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként kell a 

hálózatot létrehozni.  

  Az Arany János EGYMI utazó feladatellátása jóval az önálló intézményegység 

létrehozásának lehetősége előtt, 2005-ben kezdődött Székesfehérvár integráló óvodáiban és 

általános iskoláiban.    2007-ben az iskola szervezete egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézménnyel bővült, majd egy év múlva megtörtént az EGYMI standard intézményi adaptációja is. 

A Köznevelési törvény 2011-es megjelenését követően 2013-ban jött létre az utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori intézményegység. Működésünk rendjét, szerteágazó 

tevékenységét a Pedagógiai program mellett a 2015-ben megalkotott Utazó szakmai protokoll és 

eljárásrend dokumentum szabályozta. Ennek bővítését, aktualizálását vállaltuk a Székesfehérvári 

Tankerületi Központ „Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekért” (EFOP-3.1.6-16-2017-00034) projekt keretében. A 2018-as kettős – utazó 

intézményegységre és az utazó intézményegység vezetőjére irányuló – tanfelügyeleti látogatás 

nyomán készült, 2023-ig szóló intézkedési terv végrehajtása is további szakmai fejlesztés-fejlődés, 

szakmai protokoll alakításának lehetőségét segíti.  Az új, címében is módosított szakmai 

eljárásrendünk nagyobb hangsúlyt helyez a befogadás támogatásának partneri, együttműködési, 

módszertani és minőségbiztosítási kérdéseire, az EFOP pályázat megvalósítása során keletkezett 

dokumentumok, integrációt segítő szakmai-módszertani programok, kiadványok beemelésére.  

 

                                                 
1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 14.a r), v) 
  20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények   
  névhasználatáról 6. §. (2) b, 7. § af) 
2 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 15/A. § (1), (1a), 47. § (10) 
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I. AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, UTAZÓ KONDUKTORI SZAKMAI 

PROTOKOLL SZEREPE, JELENTŐSÉGE 

 

 Az utazó gyógypedagógus, utazó konduktor tevékenysége, kapcsolatrendszere összetett, 

sokszereplős, külső helyszínen, idegen szervezeti kultúrában megvalósított, tartalma, a megvalósítás 

formái és feltételrendszere szerteágazó. Az egységes eljárás, a követhető szabályrendszer, az ellátás 

átláthatósága, személyi, tárgyi és környezeti feltételei, megszervezése, működtetése, a 

visszacsatolás rendszeressége, a folyamat szabályozása, minőségbiztosítása, a habilitációs ellátást 

nyújtó és azt fogadó intézmények adminisztrációja, dokumentumai, formanyomtatványai csak 

vázlatos felsorolását adják a jogszabályokban szűkszavúan megfogalmazott szolgáltatás 

tartalmának. A rendezettség, egységesség és átláthatóság fogalmak mentén részletezett szakmai 

eljárásrend, protokoll nélkülözhetetlen, elsősorban az utazó gyógypedagógusoknak, 

konduktoroknak, emellett segítséget, eligazodást nyújt a többségi intézmény, az integráló 

pedagógusok számára az utazó tevékenység megismerése mellett saját szerepükről, feladataikról is. 

A különböző gyógypedagógiai szakterületek teljes tevékenységtartalma, annak minden eleme nem 

jeleníthető meg egy közös szabályozóban, de alapvető tartalmi és formai keretként alkalmas arra, 

hogy az egyes habilitációs csoportok kiegészítsék egyéni sajátosságaik mentén. Az utazó 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tevékenység minden gyógypedagógusra, konduktorra 

egységesen érvényes alap protokollját a jövőben a gyógypedagógiai szakterületek habilitációs 

munkacsoportjai sérülésspecifikus protokolljának elkészítésével kell az utazó gyógypedagógiai 

gyakorlat számára valódi szakmai iránymutatást, igazodást lehetővé téve teljessé tenni.  

 Az utazó feladatokat részletesen szabályozó jogszabályi támogatás híján az elmúlt bő másfél 

évtized tapasztalatain és folyamos változásain, valamint a megvalósított HEFOP, TÁMOP és EFOP 

pályázatok szakmai fejlesztésein alapuló, kellően részletezett protokoll jelentősége a fentiek mellett, 

hogy a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai szakmai munka egy fontos területének sajátos 

arculatát képes a maga eszközeivel bemutatni. Az utazó ellátást biztosító egységes gyógypedagógiai 

módszertani intézmények számára hálózati tanulást és saját munkájuk összehasonlító, értékelő 

elemzését is lehetővé teszik a közreadott utazó gyógypedagógiai szakmai protokollok.  A 

köznevelési törvény megjelenésével kikerülő szakmai szolgáltatások az utazó gyógypedagógiai 

hálózat integrációs folyamat kulcsszereplőit támogató, protokollban összegzett szakmai munkája 

révén, formálisan pedig 2017 óta sikeres bázisintézményi pályázatok szakmai programjainak 

megvalósításával képesek a létrehozásukkor megjelölt forrásközpontként is működni. 
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II. AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, UTAZÓ KONDUKTORI TEVÉKENYSÉG 

JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

TÖRVÉNYEK 

 

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 
 

RENDELETEK3
 

 

 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

• Kerettantervek /www.oktatas.hu/ 

• 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

• 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 

IRÁNYELVEK 

 

 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve /www.oktatas.hu/ 

• Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához /www.oktatas.hu/ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Hatályát vesztette a  

- 32/2012. EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve  

- 51/2012. EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről  
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III. AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, UTAZÓ KONDUKTORI TEVÉKENYSÉG 

MEGHATÁROZÁSA 

 

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által foglalkoztatott, speciális, a 

fogyatékossági típushoz, fejlődési zavarhoz igazodó szakképzettséggel rendelkező 

gyógypedagógus, konduktor az integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók és az együttnevelésüket biztosító intézmények számára 

 

− szakértői véleményben meghatározott területeken sérülés specifikus, komplex fejlesztést 

célzó,  

− az óvodai nevelő, iskolai nevelő-oktató munkát támogató,  

− az óvodai beilleszkedést/tanórai munka eredményességét segítő, 

− az egyenlő hozzáférés, méltányos pedagógia környezet megvalósítását támogató, attitűd 

formáló  

 

szolgáltatást nyújt, egyben a nevelési-oktatási program gondozója és mentora is.  

 Törvényben meghatározott feladatellátását rendszeresen munkáltatója feladat ellátási helyén 

kívül, az integráló óvodában/iskolában, a küldő és fogadó intézmények közös Szakmai 

Együttműködési Megállapodásában és az évente megújított Utazó gyógypedagógusi, konduktori 

munkaköri leírásban szabályozott módon végzi. 4  

 Napi utazó gyógypedagógiai, konduktori gyakorlatának, szakmai munkájának hátterét, 

folyamatos képzésének, önképzésének lehetőségét, emellett tudásának, tapasztalatainak átadását, 

megosztását az őt foglalkoztató egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek  kell  

biztosítania.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 39.   
  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 15/A § (1) 
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IV. AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, UTAZÓ KONDUKTORI TEVÉKENYSÉG 

HELYE, FELADATMEGOSZTÁSA AZ INTÉZMÉNYI SZERVEZETBEN 

 

 

Az utazó intézményegység vezetője megosztva látja el az intézményvezető helyettesi feladatok 

munkaköri leírásában szereplő területeit is. A szervezeti felépítésnek megfelelően így közvetlen 

kapcsolatban van a tagintézmény vezetőjével és utazó gyógypedagógusaival, ellátja a 

bázisintézményi koordinátori feladatokat is, melyek az utazó gyógypedagógus munkaköréhez 

hasonlóan szakmai feladataiban, vállalásaiban külső helyszínek szakemberei, az integráló óvodák, 

iskolák, valamint a szegregált gyógypedagógiai társintézmények számára nyújtanak hálózati 

tanulási lehetőséget. Ez a feladatmegosztás segíti a szervezeti és szakmai feladatok hatékony 

összehangolását, a meglévő és folyamatosan bővülő kapcsolatrendszerrel való kölcsönös 

kommunikációt, tapasztalatok és információk átadását.  

Intézményegységünk a székhelyintézmény és a tagintézmény utazó gyógypedagógusait egyaránt 

magában foglalja. Adott tanév tantárgyfelosztásában a beérkező igények létszám- és diagnosztikus 

adatai alapján határozzuk meg a szükséges szakképzettség figyelembe vételével az utazó 
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habilitációs-rehabilitációs órák számát, az ellátó gyógypedagógusok körét. A teljes óraszámban 

utazó feladatokat ellátók száma 2021 szeptemberétől várhatóan 4 főről 6 főre növekszik a 

logopédia, hallássérültek pedagógiája és a pszichés fejlődési zavar ellátása területén. A utazó 

gyógypedagógusok létszáma 40 és 50 fő között változik, emellett a Székesfehérvári Tankerületi 

Központtal kötött megbízási szerződés alapján 10-12 fő, döntően logopédia és autizmus spektrum 

pedagógiája szakképzettségű óraadó gyógypedagógus segíti a teljes, szakszerű ellátást.  

Az intézményegység a szakképzettség és a sajátos nevelési igény diagnózisai alapján habilitációs 

munkacsoportokba szerveződve végzi fejlesztő tevékenységét, szakmai munkáját: 

− látássérülés (gyengén látó, vak - H5420, H5400) 

− hallássérülés (H90, H90.3, H90.5)  

− mozgáskorlátozottság (szomatopedagógia, konduktív pedagógia – M, G, Q diagnózisok + 

szenzoros integrációs terápia, + egyéb diagnózisoknál társuló terápia) 

− nyelvi fejlődési zavar (F80 + egyéb diagnózisoknál társuló terápia) 

− autizmus spektrum zavar (F84, F84.5) 

− pszichés fejlődési zavar (F81, F82, F83, F90 + egyéb diagnózisoknál társuló terápia) 

− tanulásban akadályozottság (F70 – szükség szerint társuló terápiás megsegítéssel) 

 

A tanév elején a beérkezett szakértői vélemények alapján szakterületükön az intézményegység 

vezetővel közös megbeszélés során javaslatot tesznek adott gyermek, tanuló fejlesztését ellátó 

gyógypedagógus(ok) személyére. A munkacsoportok egyben a szakmai fejlődés-fejlesztés műhelyei 

is, emellett szakmaközi konzultációs és tanácsadó feladatokat is ellátnak a szakterületükön kívüli 

szakképzettséggel rendelkező utazó gyógypedagógusok kérésére. Félévi és tanév végi írásos vagy 

prezentációval kísért szóbeli beszámolóikat összehangolják, közösen fogalmazzák meg. További 

szervezeti szerepük a bázisintézményi munkaterv utazó programjainak kidolgozása, megvalósítása, 

szakterületüknek megfelelő belső továbbképzések megtartása, külső igény szerinti támogató 

program, szakmai szolgáltatás. 
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V. AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, UTAZÓ KONDUKTORI TEVÉKENYSÉG 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA 

 

 

ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZAK 

 
 

UTAZÓ HABILITÁCIÓS IGÉNYFELMÉRÉS (tanévi előkészítés) 

 

IDŐ 

PONT, 

IDŐ 

SZAK 

FELADAT, TEVÉKENYSÉG FELELŐS 
CÉLSZEMÉLY 

CÉLCSOPORT 

FORMA 

NYOMTATVÁNY 

DOKUMENTUM 

HATÁRIDŐ MINŐSÉG KRITÉRIUM 

május 

utolsó 

hete 

következő tanév utazó 

ellátásának igényfelmérése 

intézményvezető 

intézményegység 

vezető 

SzTK5  által 

fenntartott 

köznevelési 

intézmények vezetői 

habilitáció számláló 

exel táblázat  
(1. MELLÉKLET) 

június   

utolsó hete 
teljes körű adatszolgáltatás 

június 

15. 

következő tanév utazó 

ellátásának igényfelmérése 

intézményvezető 

intézményegység 

vezető 

tanév során ellátott 

integráló óvodák 

vezetői 

habilitációs 

igényfelmérő lap  
(2. MELLÉKLET) 

július 1. teljes körű adatszolgáltatás 

július 

első 

hete 

igényfelmérés alapján 

következő tanév utazó ellátás 

feladat megosztási terve 

SzTK – 

köznevelési 

ügyintéző 

AJE6 

intézményvezető 

intézményegység 

vezető 

Móri Gárdonyi 

EGYMI 

Velencei EGYMI 

Érted Vagyunk 

Szakiskola és 

EGYMI 

Arany János EGYMI 

járásonként 

rendszerezett 

habilitáció számláló 

exel 
(1. MELLÉKLET) 

július15. 
részletes, rögzített feladat 

megosztási terv 

 

 

 

                                                 
5 Székesfehérvári Tankerületi Központ 
6 Arany János EGYMI 
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ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZAK 
 

UTAZÓ HABILITÁCIÓS ELLÁTÁS SZERVEZÉSE (tanévi előkészítés) 

 

IDŐ 

PONT, 

IDŐ 

SZAK 

FELADAT, TEVÉKENYSÉG FELELŐS 
CÉLSZEMÉLY 

CÉLCSOPORT 

FORMA 

NYOMTATVÁNY 

DOKUMENTUM 

HATÁRIDŐ MINŐSÉG KRITÉRIUM 

aug.      

3. hete 

utazó gyógypedagógusok, 

konduktorok feladatellátásának 

megszervezése 

intézményegység 

vezető 

gyógypedagógus, 

konduktor 

SNI gyermek/tanuló 

integráló intézmény 

utazó 

gyógypedagógiai 

int.egys. tanévi 

adattáblázata 
(3. MELLÉKLET) 

aug.             

4. hete 

minden érintett SNI 

gyermek/tanuló szakszerű 

ellátásának biztosítása 

aug.    

3-4. 

hete 

Forgalmi naplók nyomtatása, 

felvétele 

intézményegység 

vezető 

iskolatitkár 

óvodai utazó 

feladatot ellátók gyp. 

Forgalmi napló 

óraszám szerinti 

oldalszámmal 
(4. MELLÉKLET) 

aug. 31. teljes hozzáférés 

aug.    

4. hete 

KRÉTA felhasználó név és 

jelszó egyeztetése integráló 

intézményekkel  

gyógypedagógus 

konduktor 

integráló iskolák SNI 

koordinátorai 
--- 

szept.  

1. hete 

KRÉTA belépés 

biztosítása 

aug.  

20-31. 

Szakmai Együttműködési 

Megállapodások egyeztetése 

SzTK-tal, szövegezés, 

nyomtatás 

SzTK 

köznevelési 

ügyintéző 

AJI intézmény 

vezető 

integráló 

intézmények vezetői  

tárgyévi 

Szakmai 

Együttműködési 

Megállapodás 
(5. MELLÉKLET) 

aug. 31. 
teljes körű dokumentáció 

elkészül 

aug. 4. 

hete 

Utazó gyógypedagógus, 

konduktor munkaköri 

leírásának megismerése, átadása 

intézményvez. 

int.egys.vez. 

gyógypedagógus 

konduktor 

Utazó 

gyógypedagógus, 

konduktor 

munkaköri leírása 
(6. MELLÉKLET) 

aug. 31.  

munkaköri leírás 

megismerése, elfogadása, 

átvétele 

aug. 4. 

hete 

Kérelem utazási 

költségelszámoláshoz beadása 

gazdaságvezető 

intézményegys.v 
gazdaságvezető 

Kérelem minta 
(7. MELLÉKLET) 

szept. 1. hete 
hiánytalanul, időre beadott 

kérelem 

 
ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZAK LEZÁRÁSA, SZÜKSÉGES KORREKCIÓK, INTÉZKEDÉSEK ELVÉGZÉSE, ÉRTÉKELÉS 
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SZERVEZÉSI IDŐSZAK 
 

 

UTAZÓ HABILITÁCIÓS ELLÁTÁS SZERVEZÉSE, FELADATELLÁTÁS KEZDETE  
 

IDŐ 

PONT, 

IDŐ 

SZAK 

FELADAT, TEVÉKENYSÉG FELELŐS 
CÉLSZEMÉLY 

CÉLCSOPORT 

FORMA 

NYOMTATVÁNY 

DOKUMENTUM 

HATÁRIDŐ MINŐSÉG KRITÉRIUM 

szept. 

15-ig 

egyeztetés intézményvezetővel, 

SNI koordinátorral 

órarendek elkészítése, fejlesztés 

körülményeinek kialakítása, 

szakértői vélemények 

tanulmányozása, Betétívek 

megnyitása, vezetése 

gyógypedagógus 

konduktor 

integráló intézmény 

SNI koordinátora, 

érintett osztályfőnök, 

csoportvezető 

óvodapedagógus 

Intézményi összesítő 

adatlap 

(8. MELLÉKLET) 

utazó órarend exel 

táblázat 

(9. MELLÉKLET) 

szakértői vélemény, 

Betétív 

(10. MELLÉKLET) 

szept. 15. 
utazó habilitációs ellátás 

megkezdhető 

szept. 

15-ig 

Szakmai Együttműködési 

Megállapodások átadása 

integráló intézmények 

vezetőinek 

gyógypedagógus 

konduktor 

intézményegys.  

vezető 

integráló intézmény 

vezetője 

Szakmai 

Együttműködési 

Megállapodás minta 

(5. MELLÉKLET) 

szept. 15. 

aláírt, pecsételt 

dokumentumok hiánytalan 

visszaérkezése 

szept. 

15-ig 

Feladatellátás megkezdése 

minden intézményben, ellátott 

SNI gyermekek/tanulók 

intézményi létszámának 

egyeztetése 

intézmény 

egység vezető 

utazó 

gyógypedagógus 

konduktor 

integráló 

intézmények, SNI 

gyermekek/tanulók 

Útmutató utazó 

gyógypedagógus 

adminisztrációs 

feladataihoz 

(11. MELLÉKLET) 

szept. 15. 

Forgalmi naplók 

megnyitása, vezetése 

KRÉTA adminisztráció 

vezetése, teljes körű 

 feladatellátás  

szept. 

15-ig 

Igény szerint szakszerű és teljes 

körű ellátás biztosítására 

szerződések előkészítése, 

feltöltése 

intézményvezető 

iskolatitkár 

megbízási 

szerződéses 

gyógypedagógusok 

Megbízási szerződés 

minta 

(12. MELLÉKLET) 
szept. 15.  

egyeztetések lezárása, 

szerződések előkészítése, 

továbbítása SzTK-ba 

szept. 

1-3. 

hete 

Szenzoros integrációs igény 

felmérése, megszervezése 

többségi intézményben vagy 

AJE-ben 

intézményegys.v 

szomato-  

pedagógus team 

SZIT igényű SNI 

gyermek/tanuló 
igényfelmérő lap 

(13. MELLÉKLET) 
szept. 25. teljes körű igényfelmérés 

 

SZERVEZÉSI IDŐSZAK LEZÁRÁSA, SZÜKSÉGES KORREKCIÓK, INTÉZKEDÉSEK ELVÉGZÉSE, ÉRTÉKELÉS 
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7 EFT – Egyéni fejlesztési terv 

 

FOLYAMATOS TANÉVI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK 

 
 

UTAZÓ HABILITÁCIÓS ELLÁTÁS TANÉVI FELADATAI 

 

IDŐ 

PONT, 

IDŐ 

SZAK 

FELADAT, TEVÉKENYSÉG FELELŐS 
CÉLSZEMÉLY 

CÉLCSOPORT 

FORMA 

NYOMTATVÁNY 

DOKUMENTUM 

HATÁRIDŐ MINŐSÉG KRITÉRIUM 

tárgyhó

3.munk.

nap 

Kiküldetési rendelvény 

elküldése jóváhagyásra,  

bérletek, távolsági buszjegyek 

leadása 

gazdaságvezető 

intézményegys. 

vezető  

gazdaságvezető 

Kiküldetési 

rendelvény 
(7/1. MELLÉKLET) 

bérlet, menetjegy 

tárgyhó 3. 

munkanap 

hiánytalan dokumentum, 

utazási jegy leadása 

határidőre 

szept.  

2. hete 

ellátott SNI gyermekek/tanulók 

adatkérő táblázatának 

kiküldése, érkeztetése, feltöltése 

AJI KRÉTA rendszerébe 

intézményegység 

vezető 

integráló 

intézmény vez. 

AJI KRÉTA 
Exel adatkérő 

táblázat 
(14. MELLÉKLET) 

szept. 30. 

teljes körű 

adatszolgáltatás, 

feltöltés 

szept. 

2-3. 

hete 

Egyéni fejlesztési terv7 

állapotfelméréséhez többségi 

pedagógus team bevonása 

utazó 

gyógypedagógus 

konduktor 

többségi ped. 

SNI 

gyermekek/tanulók 

integráló 

pedagógusok 

kérdőívek 

állapotfelmérők 

Megfigyelési 

szempontsor 
(15. MELLÉKLET) 

 

szept. 20. 

kérdőívek, állapotfelmérők 

beérkezése, személyes 

konzultációk 

megvalósulása 

1-4. 

habilitá

ciós 

órán 

SNI gyermek/tanuló 

állapotfelmérése 

gyógypedagógus

konduktor 
SNI gyermek/tanuló 

habilitációs team 

szakmai ajánlása 

alapján 

tanulói portfólió 

(nem kötelező) 

4. 

habilitációs 

óráig 

a fejlesztés 

megkezdéséhez, EFT 

elkészítéséhez szükséges 

állapotfelmérés 

elkészítése, dokumentálása 

habilitá

ciós 

órákon 

folyamatdiagnosztika 
gyógyedagógus 

konduktor 

SNI gyermek/tanuló 

többségi pedagógus 

kötetlen formájú 

feljegyzés 
folyamatosan 

az SNI gyermek/tanuló 

képességeinek fejlődése 

tárgyhó 

1. hete 

Forgalmi naplóban teljesítés 

igazoltatása vezetővel 

gyógyedagógus 

konduktor 
óvodaigazgató/ig.h. --- 

minden 

hónap 
naprakész dokumentáció 
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8 Amennyiben az SNI gyermeket/tanulók több gyógypedagógus/konduktor fejleszti 
9 Tanév során (május 20-ig) érkezett SNI gyermek/tanuló esetén fejlesztés megkezdése után legkésőbb 6 héttel kell a többségi intézménybe juttatni 
10 Tanév során érkezett SNI gyermek/tanuló esetén fejlesztés megkezdése után 4-6  héttel 

 

FOLYAMATOS TANÉVI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK 

 
 

UTAZÓ HABILITÁCIÓS ELLÁTÁS TANÉVI FELADATAI 

 

IDŐ 

PONT, 

IDŐ 

SZAK 

FELADAT, TEVÉKENYSÉG FELELŐS 
CÉLSZEMÉLY 

CÉLCSOPORT 

FORMA 

NYOMTATVÁNY 

DOKUMENTUM 

HATÁRIDŐ MINŐSÉG KRITÉRIUM 

folyama

tos 

Igény esetén felülvizsgálathoz 

pedagógia vélemény 

elkészítése, iktatása,  

továbbítása 

gyógypedagógus 

konduktor 

intézményegys. 

vez., iskolatitkár 

SNI gyermek/tanuló 

Megyei Szakértői 

Bizottság 

Pedagógiai 

vélemény sablon 
(16. MELLÉKLET) 

felkérést 

követ egy hét 

jóváhagyott, iktatott, 

továbbított pedagógiai 

vélemény 

okt. 

hónap 

EFT összeállítása, egyeztetés 

többségi pedagógussal,  

gyógypedagógus kollégával8 

gyógypedagógus 

konduktor 

SNI gyermek/tanuló 

többségi pedagógus 
EFT sablon 

(17. MELLÉKLET) 
okt. 30.  team munka 

nov. 1. 

hete 

EFT elkészítése, továbbítása 

intézményegység vezetőnek 

gyógypedagógus 

konduktor 

intézményegys.v 

többségi pedagógus 

szülő 

integráló intézmény 

névre szóló EFT nov. 10. elvárt szakmai szintű EFT  

nov.     

2-3. 

hete 

beérkezett EFT-ek átnézése, 

szükséges korrekciók elvégzése, 

jóváhagyása 

intézményegység 

vezető 

utazó 

gyógypedagógus 

konduktor 

elkészített EFT nov. 20.  
EFT-ek jóváhagyható 

állapota 

nov.    

4. hete 

jóváhagyott EFT-ek feltöltése 

többségi KRÉTA rendszerbe 

gyógypedagógus 

konduktor 

többségi pedagógus 

team 

szülő 

jóváhagyott EFT nov. 30. 

EFT többségi intézménybe 

juttatása 

(tanév elején kezdődő 

fejlesztés esetén)9  

nov. 

hónap 

Igény szerint szülő számára 

fogadóóra biztosítása  

gyógypedagógus 

konduktor 
szülő --- nov. 30. 

hatékony megbeszélés a 

fejlesztés területeiről, 

fejlesztés irányáról, otthoni 

lehetőségekről10 
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11 Óvodás korú/1-3. évfolyamos gyermek/tanuló esetén igény szerint korábban 

 

FOLYAMATOS TANÉVI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK 

 
 

UTAZÓ HABILITÁCIÓS ELLÁTÁS TANÉVI FELADATAI 

 

IDŐ 

PONT, 

IDŐ 

SZAK 

FELADAT, TEVÉKENYSÉG FELELŐS 
CÉLSZEMÉLY 

CÉLCSOPORT 

FORMA 

NYOMTATVÁNY 

DOKUMENTUM 

HATÁRIDŐ MINŐSÉG KRITÉRIUM 

január 

2-3. 

hete 

állapotmérés nyomán EFT-ek 

felülvizsgálata, módosítása11 

gyógypedagógus 

konduktor 

SNI gyermek/tanuló 

többségi pedagógus 

szülő 

EFT jan. 30. 
felülvizsgálat és módosítás 

elvégzése 

ápr. 

hónap 

Igény szerint szülő számára 

fogadóóra biztosítása  

gyógypedagógus 

konduktor 
szülő --- nov. 30. 

hatékony megbeszélés a 

fejlesztés során elért 

eredményekről, fejlesztés 

további irányáról, otthoni 

lehetőségekről  

nov.-

ápr.  

Igény és vállalás szerint nyílt 

habilitációs foglalkozás  

gyógypedagógus 

konduktor 

 

utazó 

gyógypedagógus 

konduktor 

többségi pedagógus 

szülő 

habilitációs 

foglalkozásterv 
(18. MELLÉKLET) 

ápr. 30.  elégedettségi mutatók 

okt.-

máj. 

Intézményi minőségbiztosítás 

Foglalkozáslátogatás, utazó 

tevékenység adminisztrációja 

BECS feladattal 

megbízott 

intézmény vez.h. 

intézményegys.v 

intézményvez. 

utazó 

gyógypedagógus 

konduktor 

BECS 

dokumentáció 
(19. MELLÉKLET) 

máj. 31-ig 

Tanévre meghatározott 

számú gyógypedagógus, 

konduktor belső 

ellenőrzése 

 

A TANÉVI FEJLESZTÉSI IDŐSZAK LEZÁRÁSA, SZÜKSÉGES KORREKCIÓK, INTÉZKEDÉSEK ELVÉGZÉSE, ÉRTÉKELÉS 
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TANÉVI UTAZÓ HABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG LEZÁRÁSA 

 

 

UTAZÓ HABILITÁCIÓS ELLÁTÁS TANÉV VÉGI FELADATAI 

 

IDŐ 

PONT, 

IDŐ 

SZAK 

FELADAT, TEVÉKENYSÉG FELELŐS 
CÉLSZEMÉLY 

CÉLCSOPORT 

FORMA 

NYOMTATVÁNY 

DOKUMENTUM 

HATÁRIDŐ MINŐSÉG KRITÉRIUM 

máj.-

jún. 

Tanév végi állapotmérés, 

fejlesztést lezáró értékelés 

elkészítése 

gyógypedagógus 

konduktor 

SNI gyermek/tanuló 

többségi pedagógus 

szülő 

Fejlesztést lezáró 

értékelés minta 
(20. MELLÉKLET) 

június 15-ig 

megfelelő szakmai szintű 

dokumentum elkészítése, 

továbbítása óvodának, 

feltöltése KRÉTA felületre 

jún. 15-

től 

Forgalmi naplók áttekintése, 

szükséges korrekciók elvégzése, 

napló lezárása, leadása 

gyógypedagógus 

konduktor 

intézményegység 

vezető 

Intézményi 

adminisztráció AJE 

Útmutató utazó 

gyógypedagógus 

adminisztrációs 

feladataihoz  
(11. MELLÉKLET) 

június 20.  
hiánytalan dokumentáció, 

leadás határidőre 

jún.    

15-31. 

Utazó szakmai protokoll 

áttekintése, értékelése, szükség 

esetén módosítása 

intézmény-   

vezető 

intézmény 

egység vezető 

utazó 

gyógypedagógiai, 

konduktív 

pedagógiai 

intézményegység 

Befogadást 

támogató 

együttműködés 

szakmai protokollja 

jún. 31.  

módosítás esetén egyeztető 

értekezlet, majd 

legitimáció 

 

TANÉVI UTAZÓ HABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG IDŐSZAKÁNAK LEZÁRÁSA, SZÜKSÉGES KORREKCIÓK,  

INTÉZKEDÉSEK ELVÉGZÉSE, ÉRTÉKELÉS 
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VI. AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, UTAZÓ KONDUKTORI  

TEVÉKENYSÉG FELADATKÖRE 

 

A) A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló fejlesztése 

Az utazó gyógypedagógus, konduktor fejlesztő tevékenységének közvetlen célcsoportja a 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló. Közvetett célcsoportként ezzel összefüggésben jelenik 

meg munkája során az együttnevelésben részt vevő többi gyermek óvodai csoportja, a tanulótársak 

osztály- és iskolai közössége, a többségi pedagógus, az integráló intézmény szakmai közössége, 

vezetősége. A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szülői háttere, mint közvetlen célcsoport 

mellett szerepet kap(hat) az intézményi szülői közösség is.  

A közvetlen célcsoporttal való fejlesztő tevékenység döntően az óvodai csoporton, iskolai 

tanórán kívül valósul meg, az intézménnyel történő egyeztetés nyomán. Óvodában jellemzően a 

délelőtti órákban, iskolában inkább a tanórák után.  

A jogszabály az intézmény vezetőjének döntése alapján lehetőséget nyújt arra is, hogy a 

habilitációs-rehabilitációs foglalkozás adott tanórával egyidőben, annak látogatása alóli 

felmentéssel valósuljon meg.12 Előnyt jelent, hogy a tanuló nem az aznapi órarendi órák után, már 

fáradtabban, kevésbé motiváltan vesz részt a fejlesztésen, viszont az így kimaradt tananyag pótlása 

külön feladatot jelent a tanítónak, szaktanárnak, tanulónak.  A többségi pedagógus és a 

gyógypedagógus, konduktor egyaránt kezdeményezheti, hogy a hatékony fejlesztés, óvodai 

csoportba, iskolai osztályközösségbe történő beilleszkedés, tanórai eredményesség érdekében egy 

vagy több alkalommal, esetleg folyamatosan közvetlenül az óvodai foglalkozáson, iskolai tanórán 

kapjon segítséget a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló. Ennek a formának előnye, hogy a 

tapasztalatokat megosztva módszertani, viselkedésrendezési, beilleszkedést, szocializációt segítő 

tanácsot, javaslatot nyújthat az utazó szakember. Az egyéni szükségletek közvetlen megsegítése 

ebben az esetben különböző mértékben, de háttérbe szorul, közvetetten valósul meg. További 

előnye, hogy az egyéni fejlesztési terv elkészítésében egyes fejlesztendő területeken is iránymutató 

segítséget nyújt a többségi pedagógus és az utazó szakember számára egyaránt. 

 

 

 

                                                 
12 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 55. § (1) 
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1. Az utazó gyógypedagógusi, konduktív pedagógiai fejlesztő munkára történő felkészülés 

− Az utazó gyógypedagógus tevékenységét az intézmények közötti Szakmai Együttműködési 

Megállapodás és évenként megújított Utazó gyógypedagógus munkaköri leírása 

szabályozza. Elolvasását, tudomásul vételét aláírásával igazolja. 

− Az utazó gyógypedagógusi, konduktív pedagógiai feladatokat, fejlesztési folyamatban 

érintett intézményeket, habilitációs óraszámokat a gyógypedagógus/konduktor a tárgyévi 

igények alapján készített tantárgyfelosztás szerint látja el.  

− A gyógypedagógus, konduktor utazó tevékenysége lehetőség szerint az előző tanévi 

fejlesztés folytatásaként kerül kiosztásra, így az intézmény integrációjának támogatása, 

sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló  fejlesztése több éves, adott gyógypedagógushoz, 

konduktorhoz kötődő, folyamatosan és hatékonyan megvalósítható feladattá válik. Az utazó 

pedagógus beépül az intézmény pedagógiai szakmai munkájába saját szakterületének 

tudásával, tapasztalatával gazdagítva azt.  

− Fokozottan kell törekedni az óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, iskola-középiskola átmenet 

során, hogy az ellátó gyógypedagógus/konduktor személye ne változzon.  

− Amennyiben a lehetőségek nem engedik meg a fejlesztés folyamatosságát, az átadás-átvétel 

az utazó gyógypedagógus/konduktor tanévi felkészülésének része (egyéni fejlesztési terv 

átadása, fejlesztés tapasztalatainak, irányának, területeinek megbeszélése, segítségnyújtás a 

kapcsolatépítésben, közös átadó-átvevő formális és informális tanév eleji látogatással stb.). 

Az eljárásrendet akkor is alkalmazni kell, amikor új sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló 

érkezik más integráló intézményből, ill. tanév során szükséges gyógypedagógus/konduktor 

feladatváltás esetén.  

 

2. Kapcsolatfelvétel a fogadó intézménnyel, fejlesztő munka adminisztrációjának, 

körülményeinek egyeztetése 

− Új integráló intézménnyel való együttműködés esetén az intézményegység vezető is jelen 

van a kapcsolatfelvevő látogatáson 

− Első látogatáskor: bemutatkozás, kapcsolatfelvétel az integráló intézmény vezetőjével, SNI 

koordinátorával 

− Az EGYMI és az integráló intézmény közötti Szakmai együttműködési megállapodás 

tartalmának, elvárásainak egyeztetése után átátadás, aláíratás a fogadó intézmény 

vezetőjével  
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 (egy példány a fogadó intézmény, egy példány az EGYMI részére,  szkennelt 

dokumentumként a fenntartónak) 

− A Szakmai együttműködési megállapodás alapján az EGYMI, az utazó 

gyógypedagógus/konduktor, a fogadó intézmény, fogadó pedagógus segítő szerepkörének, 

tevékenységének közös meghatározása, a fogadó intézmény, fogadó pedagógus feladatai  

− Utazó gyógypedagógus/konduktor órarendjének egyeztetése 

− Az Intézményi összesítő adatlap egyeztetése, átadása (egy példány fogadó intézmény, egy 

példány EGYMI intézményegység vezető) 

− A fejlesztés helyének kijelölése, a hozzáférés, igények kölcsönös egyeztetése 

− Intézményi fejlesztő eszközök, gyógyászati segédeszközök számbavétele, eszközkölcsönzés 

lehetőségének felajánlása, lehetőség szerinti sérülés specifikus környezet kialakítására tett 

javaslatok 

− Forgalmi napló adminisztrációjának egyeztetése óvodavezetővel, Betétívek átvétele, 

átadásának egyeztetése 

− Integráló óvodában Forgalmi napló megnyitása, vezetése, fejlesztő foglalkozások 

dokumentálása, adott hónap utolsó foglalkozási bejegyzésénél fogadó óvoda körpecsétjével 

és intézményvezető v. helyettes aláírásával hitelesíteni a foglalkozások megtartását. Ebben 

történik a fejlesztő tevékenység adminisztrálása, a teljesítés igazolása az EGYMI  felé. 

− Az integráló óvodában az Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció egyéni 

fejlődési lap Betétívének naprakész vezetése az utazó gyógypedagógus, a Külív vezetése az 

integráló intézmény óvodapedagógusának feladata. Az utazó gyógypedagógus/konduktor 

kérés esetén adatot szolgáltat, tanácsot ad a helyes kitöltéshez. Minden sajátos nevelési 

igényű gyermekkel kapcsolatos értékelés, dokumentum, feljegyzés, vélemény stb. egy  

példányának másolatát javasolt dátummal ellátva a Külívben is megőrizni. 

− KRÉTA felhasználónév és jelszó kérése iskolai habilitációs foglalkozások 

adminisztrációjához 

 

3. Feladatok a fejlesztés megkezdése előtt 

− Szakértői vélemény fénymásoltatása a fogadó intézménnyel. A szakértői vélemény 

érvényességének, intézménykijelölésének ellenőrzése. 

− Ismerkedés a sajátos nevelési igényű gyermekkel/ tanulóval, szimpátiájának, bizalmának 

megnyerése, életkornak, értelmi állapotnak megfelelő tájékoztatás a közös tanévi munkáról 
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− Páros v. csoportos foglalkozás esetén a csoport tagjainak bemutatása, a szükséges 

taneszközöknek, a foglalkozások menetének, rendjének ismertetése. 

− Aktuális fejlettségi szint megállapítása diagnosztikus pedagógiai mérésekkel, célzottan a 

sajátos fejlesztési feladatok és a szakértői vélemény főbb megállapításának függvényében 

− A szakértői vélemény, az állapotmérés, pedagógiai diagnosztika nyomán a fejlesztés 

megkezdéséhez szükséges képességprofil feltárásában, az egyéni fejlesztési terv 

összeállításában egyaránt útmutatást jelent a Differenciált feladatbank című kötetünk 

képességterületeket, részképességeket rendszerbe foglaló fejezete.  

− Az állapotfelmérés, pedagógiai diagnosztika megkezdésekor konzultáció a sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók óvodapedagógusaival, osztályfőnökével, lehetőség és szükség 

szerint szaktanárával, szülővel. 

− Állapotfelmérés, pedagógiai diagnosztika, egyéni fejlesztési terv tartalmának egyeztetése, 

amennyiben egy sajátos nevelési igényű gyermekkel/tanulóval több 

gyógypedagógus/konduktor foglalkozik. 

− Lehetőség szerint hospitálás a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai foglalkozásán, 

szabadidős tevékenysége során.  

− Lehetőség szerint hospitálás a sajátos nevelési igényű tanuló tanóráján, ennek 

megvalósíthatatlansága esetén a többségi pedagógus segítségével tájékozódás a 

Szempontsor integráltan oktatott-nevelt tanulók tanórai megfigyeléséhez  c. dokumentum  

alapján. 

− A Szempontsor értékelése után a gyógypedagógus szükség esetén javaslatot tesz a fogadó 

pedagógus, fogadó intézmény számára az egyéni szükségletek alapján adaptív, sérülés 

specifikus környezet kialakítására, segédeszközök használatára, az EGYMI 

eszközkölcsönzés szolgáltatásának igénybe vételére. 

− Törekedni kell a szakértői vélemény, valamint a tanév eleji tudásmérők integráló 

pedagógussal közös áttekintésére, értelmezésére, pedagógiai-fejlesztési feladatok 

kijelölésére. 

− Gyermek/tanulói portfólió megnyitása (javasolt, választható feladat). 

− Szükség és igény esetén segítségnyújtás a sajátos nevelési igényű gyermek tanuló 

beilleszkedésében, ismeretnyújtás, érzékenyítés adott fogyatékosságról, fejlődési zavarról a 

kortársak és a pedagógusok számára. 
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− Integráló óvodában Forgalmi napló megnyitása, vezetése, fejlesztő foglalkozások 

dokumentálása, adott hónap utolsó foglalkozási bejegyzésénél fogadó óvoda körpecsétjével 

és intézményvezető v. helyettes aláírásával hitelesíteni a foglalkozások megtartását. Ebben 

történik a fejlesztő tevékenység adminisztrálása az EGYMI  felé. 

− Az integráló óvodában az Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció egyéni 

fejlődési lap Betétívének megnyitása, naprakész vezetése az utazó gyógypedagógus, a Külív 

vezetése az integráló intézmény óvodapedagógusának feladata. Az utazó 

gyógypedagógus/konduktor kérés esetén adatot szolgáltat, tanácsot ad a helyes kitöltéshez. 

Minden sajátos nevelési igényű gyermekkel kapcsolatos értékelés, dokumentum, feljegyzés, 

vélemény stb. egy példányának másolatát javasolt dátummal ellátva a Külívben is 

megőrizni. 

− Integráló iskolában a KRÉTA adminisztrációval kapcsolatos egyeztetés. 

 

4. Fejlesztő foglalkozások vezetése, egyéni fejlesztési terv elkészítése13 

− A fejlesztő foglalkozás egyéni, páros vagy csoportos formában egyaránt megvalósulhat a 

sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló egyéni igényei, szükségletei alapján. Utazó 

munkánk során törekszünk arra, hogy a csoportos fejlesztés létszáma ebben az esetben se 

lépje túl a hat főt, valamint az első évfolyamos tanulók minél alacsonyabb létszámú 

csoportban kapjanak megsegítést. Amennyiben a fejlesztési igény, hatékony 

tanulásszervezési mód indokolja, az integráló intézmény vezetőjével és az utazó 

intézményegység vezetőjével egyeztetve a fejlesztés egyéni, páros vagy csoportos jellege, 

óraszáma tanév közben is változhat.  

− Amennyiben a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló Szakértői véleménye logopédiai 

alapellátás fejlesztést javasol, ezt az utazó intézményegység vezetője jelzi a területileg 

illetékes Szakszolgálati intézmény számára. A gyógypedagógus/konduktor ez esetben 

tájékoztatja a szülőt, hogy az alapellátás nem tartozik az utazó gyógypedagógusi, konduktori 

hálózat hatáskörébe.  

− Fejlesztő foglalkozások folyamatos dokumentálása (Forgalmi napló, KRÉTA), 

gyermek/tanuló portfólió közös alakítása (javasolt, választható feladat) 

− A habilitációs foglalkozásokon a gyógypedagógus/konduktor a fejlesztést a didaktikai 

alapelvek mentén alakítja didaktikai feladatokká, ehhez választ hatékony módszereket, 

                                                 
13 Külön szakmai dokumentumba rendezve: Egyéni fejlesztési tervek team munkában történő kidolgozásának 

módszertana (EFOP 3.1.6-16-2017-00034) 
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módszerkombinációkat, tervez fejlesztő feladatokat, munkaformákat, eszközöket. A tanév 

során, a fejlesztés adott szakaszában változó hangsúllyal de egyszerre és folyamatosan van 

jelen a készség/képességmérés, állapotfelmérés, pedagógiai diagnosztika, 

folyamatdiagnosztika, a fejlesztési cél meghatározása, a képességek/részképességek, 

kultúrtechnikák fejlesztése, a megszerzett tudás, kialakított jártasság/készség gyakorlati 

alkalmazása, a feladatvégzési és tanulási stratégia alakítása, különböző motivációs, 

ellenőrzési/értékelési feladatok. Páros és csoportos tanulásszervezés esetén a differenciálás 

és együttműködési készségek fejlesztése  mellett  az eltérő életkor, önállósági szint átgondolt 

tervezési-szervezési feladataira is kellő figyelmet kell fordítani.  

− A fejlesztő feladatok, feladatlapok, fejlesztő játékok és eszközök tervezéséhez gazdag 

kínálatot nyújt a pályázati vállalásként minden sérülési területre kialakított Differenciált 

feladatbank, melynek bővítése, további feladatokkal való kiegészítése az utazó 

intézményegység folyamatos szakmai lehetősége és feladata. 

− Állapotfelmérés, pedagógiai diagnosztika eredményeinek összesítése, egyéni fejlesztési terv 

tartalmának átgondolása, összeállítása, szerkesztése. 

− Az egyéni fejlesztési tervet egységes formanyomtatvány sablon alapján kell elkészíteni  

− Az egyéni fejlesztési tervet az állapot és életkor függvényében  - óvodás gyermek,               

első évfolyamos tanuló -  rövid távra (3 hónap) vagy két félévre kell elkészíteni. Január 

folyamán összehasonlító állapotmérésre épülő szükséges módosítását el kell végezni. 

− Amennyiben egy gyermeket, tanulót több szakterület gyógypedagógusa/konduktora fejleszti, 

az egyéni fejlesztési terv közös esetmegbeszélést követően team munkában is el lehet 

készíteni, fejlesztési területenkénti bontásban. 

− Az egyéni fejlesztési terv elkészítését és a foglalkozások tervezését az EGYMI szakmai 

dokumentumai, kiadványai, műhelymunkái, belső továbbképzései és az EGYMI 

szakkönyvtárának kötetei segítik  

− A többségi pedagógussal team munkában készített egyéni fejlesztési tervet az integráló 

óvoda vezetőjének az intézményegység vezető e-mailben küldi el. Iskolai habilitáció esetén 

a  KRÉTA felületére a fejlesztés megkezdését követő 6 héten belül kell a 11. mellékletben 

megadott módon feltölteni. 

− Igény esetén a sajátos nevelési igényű gyermekről/ tanulóról pedagógiai vélemény készül.  

− A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló felülvizsgálatát megelőzően a vizsgálatkérő lapon 

a gyógypedagógus/konduktor segítséget nyújt a gyermek, tanuló fejlettségének, további 

fejlesztési igényének meghatározásában. 
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− Igény esetén, önként vállalva az utazó gyógypedagógus/konduktor az integráló 

intézményben nyílt bemutató órán fogadhatja a gyermek/tanuló pedagógusát, a szülőt. A 

bemutató foglalkozás szándékát, idejét, helyét, a résztvevőket nevesítve az EGYMI és az 

integráló intézmény vezetőjével, utazó intézményegység vezetőjével  előzetesen egyeztetni 

kell.  

 

5. A tanév folyamán érkező/távozó, intézményt váltó sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

fejlesztésével kapcsolatos teendők 

− Az új ellátási igényt az integráló intézmény vezetője nyújtja be az Arany János EGYMI 

intézményvezetőjének az aranyszfvar@gmail.com e-mail címen. A havonta beérkező 

igényekről összesítés után az utazó intézményegység vezetője tájékoztatja a Székesfehérvári 

Tankerületi Központ köznevelési ügyintézőjét.  

− A tanév során érkező sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló fejlesztését az Előzetes 

szakértői vélemény alapján is meg lehet kezdeni a szülő írásos nyilatkozatával, melyben a 

habilitációs ellátás iránti kérését megfogalmazza. Az ellátás megszervezése történhet egyéni 

vagy csoportos fejlesztés formájában a gyermek/tanuló egyéni igényei, szükségletei alapján.  

− A tanév során távozó gyermek/tanuló fejlesztést lezáró értékelését el kell készíteni és a 

többségi intézmény számára e-mailben ill. a KRÉTA felületén el kell juttatni. Amennyiben 

olyan intézménybe távozik, amely az adott tanévben az Arany János EGYMI utazó 

ellátásában érintett, további fejlesztését a protokollban szabályozott módon, új igényként 

meg kell szervezni. Lehetőség szerint a távozása előtt őt fejlesztő gyógypedagógust, 

konduktort kell a fejlesztéssel megbízni, vagy a protokollban szabályozott módon az átadás-

átvételt a két fejlesztő szakembernek hatékonyan megvalósítani, segítve a sajátos nevelési 

igényű gyermek/tanuló beilleszkedését, befogadását.  

 

6. Sajátos nevelési igény diagnózis módosulása/megszűnése 

− A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló felülvizsgálata során a szakértői bizottság a 

fejlődés/fejlesztés eredménye alapján dönthet a sajátos nevelési igény megszűnéséről. A 

változást mindkét esetben a többségi intézmény jelzi az utazó intézményegység vezetőjének. 

A szülő/pedagógus kérésére a tanév végéig a fejlesztést csoportos formában tudjuk még 

biztosítani. Az egyéni formában történő fejlesztés megszűnése nyomán a felszabaduló 

óraszám igény szerint átcsoportosítható.  

mailto:aranyszfvar@gmail.com
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− A sajátos nevelési igény diagnózisának módosulása esetén az új igénynek megfelelő 

szakembert tanév közben lehetőség szerint biztosítani kell. Megfelelő végzettségű 

gyógypedagógus bevonásának nehézsége esetén tanév végéig gyógypedagógiai 

szupervízióval kell megoldani. A változás nyomán az egyéni fejlesztési tervet módosítani 

kell.  

 

7. Tanév végi teendők, fejlesztési időszak lezárása 

− A gyógypedagógus/konduktor a tanév során két alkalommal értékeli a fejlesztés 

eredményességét, határozza meg a további fejlesztési irányokat. Félévkor az egyéni 

fejlesztési terv módosítása során, valamint tanév végén a Fejlesztést lezáró értékelés 

dokumentum elkészítésével. Az integráló óvoda e-mailben kapja meg az értékelést, az 

integráló iskola esetén a KRÉTA felületre történik a feltöltés.  

− Az óvodai fejlesztéseket a Forgalmi naplóban a protokollban meghatározott módon le kell 

zárni.  A Betétíven az utolsó tanév végi bejegyzés után nem  kell záradékot írni.   

− Az Arany EGYMI-ből kölcsönzött fejlesztő eszközöket, játékokat, gyógyászati 

segédeszközöket az intézményi könyvtári szabályzatnak megfelelően le kell adni.  

 

8. Az utazó gyógypedagógiai tevékenység ellátásával kapcsolatos utazási költségtérítés 

− Az EGYMI és a fogadó intézmény helyszíne közötti távolság függvényében lehet 

helyi/vidéki autóbuszjárattal vagy saját/üzemeltetett  gépkocsival ellátni a tevékenységet 

− Ennek igénylése a Kérelem és engedély utazó gyógypedagógus munkájával kapcsolatos 

utazási költségtérítésről a …….tanévben (7. MELLÉKLET) nyomtatványon történik a 

gazdaságvezetőnél 

− Helyi bérlet igénylése esetén a havi bérletjegyet a  

Székesfehérvári Tankerületi Központ - 8000 Székesfehérvár Petőfi S. u. 5 

számlázási névre és címre kell kérni. Ha ez nem szerepel a számlán, a bérlet ára nem 

kifizethető. 

− A helyi bérletjegyeket a következő hónap 6-ig kell leadni, ráírva az utazó gyógypedagógus 

nevét, mellékelve a Székesfehérvári Tankerületi Központ nevére kiállított számlát 

− A saját gépkocsi használatával ellátott utazó tevékenység esetén a Kiküldetési rendelvény 

utazó gyógypedagógusok részére (7/1. MELLÉKLET) nyomtatványon kell a hónap végén 

összesíteni a megtett km-t, és a tárgyhót követő 3. munkanapig a gazdasági irodában leadni 
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− A megtett km számítási alapja az Arany János EGYMI és a fogadó intézmény távolsága a 

gazdaságvezetővel történő egyeztetés alapján  

− A saját gépkocsi használatához a gazdasági irodában le kell fénymásoltatni a forgalmi 

engedélyt és az érvényes kötelező biztosítást. 

 

B) A befogadást támogató együttműködés, kapcsolati háló 

 

1. Szakmai kapcsolatok az együttnevelésben 

 A gyógypedagógia, konduktív pedagógia szakterületén a szegregált intézményi szakmai 

tevékenység során az együttműködés döntően gyógypedagógusok között valósul meg, melyet 

többnyire a különböző gyógypedagógiai szakképzettség árnyal. Az utazó gyógypedagógusi, 

konduktori feladatkör ennél szélesebb együttműködésen alapuló tevékenység. Kapcsolati hálója 

optimális esetben gazdag, szerteágazó, az együttnevelés támogatása nem jelenti csupán a fejlesztő 

foglalkozások  megtartását. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs órák 

célját,  sikerességét, a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló beilleszkedését, elfogadását, az őt 

nevelő-oktató pedagógus szakmai kompetenciáját  nagy mértékben képes befolyásolni az utazó 

gyógypedagógus, konduktor formális és informális kapcsolatai, az együttműködés rendszeressége.  

 

 Szakmai kapcsolataiban partnereként jelenik meg speciális pedagógiai tudásával és 

tapasztalataival. Munkája során támaszkodik a többségi pedagógus szakmai-módszertani tudására, 

gyermekismeretére, a csoportbeli és tanórai tapasztalatainak felhasználására. A „közös nevező” az 

együttnevelés célcsoportja, a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló.  

 

 

 



 

 

25 

 

2. Az együttműködés egyéni és rendszerszintű tevékenységei 

 Az együttműködés időrendben és/vagy folyamatosan megvalósított, egyéni és 

rendszerszinten azonosítható lépései és tevékenységei:  

kapcsolat 

felvétel  

- bejelentkezés 

- ismerkedés és/vagy 

-  előző tanév szakmai együttműködésének folytatása 

- szükséges egyeztetések (órarend, fejlesztés helyszíne, kapcsolattartás módja, 

szakmai konzultációk rendszeressége, formája) 

állapotmérés, 

pedagógiai 

diagnosztika 

- szakértői vélemény közös értelmezése 

- tapasztalatok, kérések megosztása, fejlesztés tartalmának egyeztetése 

- hospitálás csoportban/szabadidős tevékenységen/tanórán/napköziben 

egyéni  

fejlesztési  

terv  

- jelen állapot, erősségek, vivőfunkciók, mentességek egyeztetése 

- a fejlesztés képességterületeinek meghatározása, csoportbeli/tanórai 

beilleszkedés, sikeresség támogatásának feladatmegosztása, közös területei 

- tartalmi/formai egyeztetés, megszövegezés, időtartam kijelölése 

- együttműködés fejlesztési terv időszakos felülvizsgálatában, módosításában 

fejlesztő 

foglalkozás/ 

csoportbeli/ 

osztálytermi 

folyamatok 

támogatása 

 

- kölcsönös, folyamatos tájékoztatás beilleszkedési, tanulási 

eredményről/nehézségről, fejlődési elmaradásról, képességek alakulásáról, 

magatartásbeli/teljesítménnyel kapcsolatos változásról, teljesítmény közös 

értékelése 

- konzultáció, tanácsadás az együttnevelés, képességfejlesztés, 

nevelés/oktatás/fejlesztés során felmerülő kérdésekben 

- szervezéssel, hiányzással kapcsolatos információk megosztása, jelzésének 

módja, rendszeressége 

- a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló fejlődésének, tanulási 

eredményességének, beilleszkedésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

csoportbeli/tanórai differenciálás segítése tanácsadással, konzultáció 

tanmenet/óratervezet elkészítése során 

- szakmai-módszertani segítségnyújtás egyéni előrehaladású nevelés-oktatásban, 

egyéni tanrendű oktatásban   

- egyeztető megbeszélések tantermen kívüli oktatás idején kapcsolattartásról, 

fejlesztés módjáról, eszközeiről, lehetőségeiről  
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- szülővel való kapcsolattartás, tájékoztatás, tanácsadás szükségességéről, 

módjáról, formáiról, rendszerességéről  

- kérés esetén részvétel, tájékoztatás szülői értekezleten, fogadóórán, nyílt 

habilitációs foglalkozás lehetőségének biztosítása 

- fejlesztő feladatok, játékok, eszközök ajánlása, segítség tanórai eredményesség 

szakmai-módszertani kérdéseiben, módszertani ajánlások, segítségnyújtás 

- a sajátos nevelési gyermekek óvodai nevelésének/SNI tanulók oktatás 

irányelvének ajánlása, megismertetése 

fejlesztési  

időszak és  

tanévi közös  

munka 

lezárása 

− tájékoztatás a fejlesztés eredményeiről, további irányáról, területeiről 

− fejlesztést lezáró értékelés megbeszélése, megosztása 

− közös tanévi munka elemzése, értékelése 

szakmai  

kapcsolatok, 

együtt-

működés 

− tanácsadás: többségi pedagógus számára speciális módszertan átadása, 

szakértői vélemény értelmezése, eszközhasználat, befogadó környezet, kiemelt 

figyelem, egyéni bánásmód értelmezése, megvalósulása a gyakorlatban 

− tanácsadás: szülő számára otthoni fejlesztésről, nevelést, tanulás 

eredményességét segítve, fogyatékosság tényének elfogadásában, 

óvoda/iskolaválasztásban, pályaválasztásban, szakértői vélemény 

értelmezésében, otthoni sérülés specifikus környezet kialakításában 

− tájékoztatás, tudásmegosztás: sérülés specifikus ismeretek a 

fogyatékosságokról, fejlődési zavarokról és pedagógiai konzekvenciákról, 

együttnevelés tanügy igazgatási kérdései a sajátos nevelési koordinátor 

számára, fejlesztés módja, habilitációs foglakozások felépítése, célja, 

módszerei, illeszkedés a tananyag sikeres elsajátításához  

− konzultáció: adott gyermek/tanuló előrehaladása, nehézségei, fejlődési 

prognózisa, beilleszkedése, szakmai-módszertani kérdések, esetmegbeszélés, 

óvodai csoportban/osztálytermen belüli megsegítésről, támogatásról, konfliktus 

megelőzési, -kezelési kérdésekről  

− érzékenyítés, szemléletformálás: elfogadás segítése, befogadó attitűd alakítása 

a kortársak, iskolatársak, pedagógusok, szülők körében, gyermek/tanuló 

erősségeinek, nehézségeinek, egyéni igényeinek azonosítása 
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− segítségnyújtás pedagógus minősítés együttneveléssel kapcsolatos kérdéseiben, 

portfólió dokumentumok elkészítésében 

− részvétel nevelési értekezleten, munkaközösségi foglalkozáson, belső 

továbbképzésen, igény esetén szülői értekezleten, fogadóórán, együttműködés 

az intézmény gyógypedagógusával, fejlesztő pedagógusával 

− eszközkölcsönzés segítése, szakirodalmi és internetes szakmai ajánlások  

integráló  

intézményen  

kívüli  

szakmai  

kapcsolatok 

− megyei szakértői bizottság: pedagógiai vélemény felülvizsgálathoz, javaslat 

sajátos nevelési igény státuszának módosításához vagy megszűntetéséhez 

− országos szakértői bizottságok: iskolába lépés előtt, november és január között 

két időpontban megfigyelés alapján az utazó gyógypedagógus, konduktor 

javasolja, hogy szükséges-e a szakértői vizsgálat, valamint az iskoláról való 

rendelkezés megfelelőnek tartja-e 

− hálózati tanulási lehetőség a bázisintézmények programjain való részvétellel, jó 

gyakorlataik megismerésével, adaptálásával, saját intézményi programok, 

kiadványok ajánlása 

− a gyermekút segítése a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadóval 

együttműködve 

− kölcsönös tapasztalatcsere látogatás EGYMI utazó intézményegységekkel, jó 

gyakorlataik, működési protokolljuk megismerésével 

− szaktanácsadók ajánlása gyógypedagógia/konduktív pedagógia szakterületeken 

− főiskolai hallgatók fogadása, mentorálása, gyakorlatvezetői tevékenység 

− részvétel a Pedagógiai Oktatási Központ képzésein, rendezvényein 

− bázisintézményi munkaterv utazó gyógypedagógusi, konduktori vállalásainak 

teljesítése 

− a Székesfehérvári Tankerületi Központ által létrehozott gyp.hu honlapon 

keresztül részvétel a Tankerületi utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori 

munkaközösség tevékenységében önképzésre lehetőséget kínáló szakmai 

anyagokhoz történő hozzáféréssel, a honlapra saját szakmai dokumentumok, 

kiadványok megírásával, feltöltésével 
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VII. AZ ARANY JÁNOS EGYMI UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUST, KONDUKTORT ÉS 

        AZ EGYÜTTNEVELÉST, BEFOGADÁST TÁMOGATÓ SZAKMAI PROGRAMJAI, 

KIADVÁNYAI, KIDOLGOZOTT DOKUMENTUMAI 

 

o ADP – AranyDigit Program 

o Arany Hétfő - inklúziót segítő szakmai műhely előadásai, rendezvényei 

o Arany Téka módszertani füzetek  

o Differenciált feladatbank 

o Egyéni fejlesztési terv mintadokumentumok fejlesztési területenként és életkoronként 

o Egyéni fejlesztési tervek team munkában történő kidolgozásának módszertana 

o Fejlesztő eszközök, fejlesztő játékok kiadványok  

o Fejlesztő feladatok digitalizált linkgyűjteménye 

o Közösség a pedagógiában – gyp. hu honlap szakmai anyagai, dokumentumai 

o Integráció napja – integrált kulturális fesztivál, integrált játékos sportversen, szakmai 

konferencia 

o Integrált tanítási tervezetek gyűjteménye 

o Ismerj meg! Fogadj el! Fogadj be! – sérülés specifikus információs és érzékenyítő 

tréningek 

o Jogszabálygyűjtemény (integráló óvoda/általános iskola/középiskola) 

o Könyvtári katalógus és eszközjegyzék 

o Segéd-kezek szakmai-módszertani folyóirat tematikus számai, tematikus sorozatai, 

különszámai 

o Mikrotervezet sablon és mintadokumentumok (21. MELLÉKLET)  
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VIII. AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, UTAZÓ KONDUKTORI SZAKMAI 

PROTOKOLL HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA 

 

 A Befogadást támogató együttműködés szakmai protokollja elfogadás után a tárgyévben 

utazó gyógypedagógusi, konduktori feladatokat ellátók számára kötelező érvényű, utazó 

habilitációs, rehabilitációs tevékenységüket meghatározó dokumentum. Elfogadása az Utazó 

gyógypedagógusi, konduktori munkaköri leírás átvételével és aláírásával történik.  

Az utazó gyógypedagógus, konduktor a Befogadást támogató együttműködés szakmai 

protokolljával kapcsolatos véleményét, a megvalósítása során szerzett tapasztalatát megoszthatja az 

intézményegység vezetőjével. Amennyiben módosítást javasol, azt az intézményegység vezetőn 

keresztül az intézményvezetőnek kell jeleznie. A módosításhoz az utazó intézményegység szakmai 

közösségének 50 % + 1 fő mértékű elfogadása szükséges. Befogadást támogató együttműködés 

szakmai protokolljának módosítását legkésőbb június 31-ig szükséges elvégezni és legkésőbb 

augusztus 25-ig elfogadtatni.   

 

A Befogadást támogató együttműködés szakmai protokollja 2021. augusztus 25-től 

visszavonásig érvényes.  

 

2021. augusztus 25.  

 

 

Lugosiné Neumann Márta     Mészárosné Törzsök Zsuzsanna 

intézményvezető helyettes      intézményvezető 

utazó intézményegység vezető 
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MELLÉKLETEK 

 

1. MELLÉKLET – Habilitáció számláló exel táblázat 

Számláló munkaablak 
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Névsor munkaablak 

 

 

 

Útmutató munkaablak 
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2. MELLÉKLET – Óvodai habilitációs igényfelmérő lap 

 

3. MELLÉKLET – Utazó tanévi adattáblázat 
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4. MELLÉKLET – Forgalmi napló utazó gyógypedagógusok számára – óvodai fejlesztés 

 

           

 

             

 

 



 

 

34 

 

5. MELLÉKLET – Szakmai együttműködési megállapodás 
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6. MELLÉKLET – Utazó gyógypedagógus munkaköri leírása 
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7. MELLÉKLET – Kérelem, nyilatkozat és engedély kiküldetéssel kapcsolatos utazási   

költségtérítésről 
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7/1. MELLÉKLET – Kiküldetési rendelvény utazó gyógypedagógusok részére 
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8. MELLÉKLET – Intézményi összesítő adatlap    

 

 

9. MELLÉKLET – Utazó gyógypedagógus órarendje (exel táblázat) 
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10. MELLÉKLET – Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátás - 

Betétív 
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11. MELLÉKLET – Útmutató utazó gyógypedagógus adminisztrációs feladataihoz  
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KRÉTA – Egyéni fejlesztési terv feltöltésének lépései 
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KRÉTA – Fejlesztést lezáró értékelés feltöltésének lépései 

   

 

 

 

12. MELLÉKLET – Megbízási szerződés minta 

A Megbízási szerződés minta a Székhelyintézmény titkárságán hozzáférhető. 
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13. MELLÉKLET – Igényfelmérő lap az Arany János EGYMI-ben tartott szenzoros  

                                    integrációs terápiás foglalkozáshoz 
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14. MELLÉKLET – SNI adattáblázat 

 

 

15. MELLÉKLET – Megfigyelési szempontsorok egyéni fejlesztési terv készítéséhez 

Szempontsor fejlesztő tevékenységek tervezéséhez 
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Megfigyelési szempontsor egyéni fejlesztési terv készítéséhez (óvodás korosztály) 
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Szempontsor sajátos nevelési igényű tanuló tanórai megfigyeléséhez 
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16. MELLÉKLET – Pedagógiai vélemény sablon 
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17. MELLÉKLET – Egyéni fejlesztési terv sablon 
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18. MELLÉKLET – Habilitációs foglalkozásterv sablon 
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19. MELLÉKLET – BECS dokumentáció 

(Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység vonatkozó szempontjai a 

dokumentumban a dőlt betűvel jelölt részek) 

A DOKUMENTUMELEMZÉS SZEMPONTJAI ÉS TAPASZTALATAI 
 

1. Az előző, pedagógusra vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az önértékelés során 

feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi önértékelés(ek) adott pedagógusra 

vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei 

1. Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti 

eredmények? 

3. Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti 

eredményekhez képest az egyes területeken? 

2. A tanmenet, fejlesztési tervek (tanulói) és az éves tervezés egyéb dokumentumai 

1. Hogyan jelenik meg a tanmenetben/egyéni fejlesztési tervben a tanulói kompetenciák 

fejlesztése? 

2. Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? 

3. Hogyan kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások 

tervezése a tanmenethez és a tantervi követelményekhez? 

4. Hogy kapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységek, napközis és egyéb foglalkozások tervezése 

a személyiség- és közösségfejlesztési feladatokhoz? 

5. Hogyan jelennek meg a pedagógus éves tervezésében a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal 

kapcsolatos feladatok? 

6. Hogy jelennek meg az éves tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások?  

7. Hogyan épít a pedagógus a tervező munka során a tanulók előzetes ismereteire? 

8. Hogy jelenik meg a fogalmak egymásra épülése az éves tervezés dokumentumaiban? 

9. Hogyan jelenik meg a pedagógus által készített egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-

központúság? 

10. Hogyan jelennek meg a tanmenetben az egyéni tanulói igényeknek megfelelő folyamatok? 

11. Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

12. Tartalmazza-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (tankönyv, munkafüzet, 

e-eszközök)? 



 

 

57 

 

3. Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése 

1. A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű 

szaktudományos ismereteknek? 

2. Hogyan jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások? 

3. A feladatok, célkitűzések teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési 

eljárások és az óra/foglalkozás felépítése? 

4. Az óra célkitűzése és az óraterv mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását? 

5. Az órák/foglalkozások tervezésénél hogy érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája? 

6. Milyen módon jelennek meg az egyéni tanulói igények az órák/foglalkozások tervezésében? 

7. Mennyire támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást? 

8. Milyen módon jelennek meg a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai? 

9. Mennyiben felelnek meg a tervek célkitűzéseinek a tervezett értékelési eszközök? 

10. A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori 

sajátosságaival? 

11. A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, 

célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, 

intézményi innovációhoz)? 

12. Óraterveibe épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokat? 

4. Elektronikus Napló 

1. Hogyan követi az E- napló szerinti haladás a tanmenet éves tervezését? 

2. Hogyan követi a beírt érdemjegyek száma a pedagógiai program értékelési elveit? 

3. Mennyire fegyelmezett az E-napló adminisztrációja (naprakész E-napló vezetése, 

bejegyzések, feljegyzések)? 

4. Megjelennek-e az E-naplóban az egyéni tanulói igényeknek megfelelő, a gyermek 

szorgalmára, viselkedésére vonatkozó bejegyzések? 

 

5. Tanulói füzetek/tanulói portfólió 

1. Hogy követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás (rendszeresség)? 

2. Hogy követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak javítása? 

3. A tanulói füzetek tartalma összhangban van-e az éves tervezés dokumentumaival és a helyi 

tanterv követelményeivel? 

4. A tanulói füzetekben a szakszerű fogalomhasználat nyomon követhető-e? 
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5. A tanulói produktumokban megjelennek-e más tantárgyak kapcsolódó elemei is? 

6. Nyomon követhető-e az egyéni tanulói igényeknek megfelelő pedagógiai munka, a személyre 

szóló differenciálás a tanulói produktumokban? 

7. Ahol ez lehetséges: Hogyan jelenik meg a tanulói füzetekben a tanórán kívüli ismeret és 

tapasztalatszerzés lehetősége? 

 

A PEDAGÓGUSINTERJÚ JAVASOLT KÉRDÉSEI A PEDAGÓGUS  

MUNKÁJÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSÉHEZ 
  

1. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? 

2. Milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembevételével végzi a hosszú és rövid távú 

tervezést? Hogyan, milyen esetekben korrigálja a terveket? 

3. Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát, a közösség belső 

struktúráját? 

4. Pedagógiai munkája során a pedagógiai feladatok megoldásában kikkel működik együtt? 

5. Milyen a kapcsolata szakmai munkaközösségével, milyen közösségi feladatokat végez, 

vállal? 

6. Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogy használja a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat az értékelés tervezésekor? 

7. A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat és milyen 

céllal alkalmaz szívesen? 

8. Hogy használja ki a tantárgyköziség lehetőségeit? 

9. Milyen módszerekkel segíti a tanultak alkalmazását? 

10. Hogy alakítja a tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? 

11. A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen alapon választja meg a 

motivációs eszközöket? 

12. Milyen módon segítik munkáját az IKT-eszközök? 

13. Milyen módszerekkel támogatja a diákok önálló tanulását (a tanulók képességeinek 

megfelelően)? 

14. Mit jelent Ön számára az inkluzív nevelés? 

15. Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív oktatás gyakorlatát? 

16. Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? 

17. Hogyan jelenik meg a személyiség- és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában?  
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18. Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? 

19. Milyen esetekben, milyen módszerrel készít egyéni fejlesztési tervet? 

20. Hogy használja ki a közösség tagjainak különbözőségében rejlő értékeket a munkája során? 

21. A tanítási-tanulási folyamatban hol, mikor, hogyan szokta a tanulók önértékelését 

ösztönözni? 

22. Hogyan győződik meg róla, hogy a tanulók értékelése reális? 

23. Milyen módon működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő 

munkatársakkal? Hogy működik együtt más intézmények pedagógusaival? 

24. Milyen kommunikációs eszközöket használ szívesen a munkája során? Hogy tartja a 

kapcsolatot a tanulók szüleivel? 

25. Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 

igényét? 

26. Milyen kiemelkedő vagy fejleszthető területet emelne ki a munkájával kapcsolatban? 

27. Van-e olyan területe pedagógiai munkájának, amiben változni, fejlődni szeretne? 

A VEZETŐI INTERJÚ JAVASOLT KÉRDÉSEI A PEDAGÓGUS  

MUNKÁJÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSÉHEZ 

 

1. Milyennek tartja a pedagógus módszertani, pedagógiai felkészültségét? 

2. Mennyire felel meg a pedagógus tervezőmunkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

3. Milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal segíti a pedagógus a tanulók önálló 

tanulását? 

4. Hogy vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő -– illetve a csoport tagjainak 

többségétől jelentősen eltérő képességű – tanulók nevelésében, oktatásában? 

5. Mennyire tud megfelelni a pedagógus a tanulók és a szülők egyéni elvárásainak? 

6. Hogy jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógus munkájában? 

7. Mennyire felel meg a pedagógus értékelő munkája az intézmény elvárásainak és a 

tanulócsoportoknak? 

8. Milyen a pedagógus kapcsolata a tanulókkal, szülőkkel? 

9. Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a kollégákkal? 

10. Milyen a pedagógus intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitása? 

11. Milyen innovációs vagy pályázati feladatokban vesz, vagy vett részt a pedagógus? 

12. Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége, felelősségvállalása? 



 

 

60 

 

13. Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogy fogadja a visszajelzéseket? 

14. Mennyire jellemző a pedagógusra az önfejlesztés igénye? 

15. Mennyire elégedett a pedagógus munkájának eredményességével? 

16. Mi(ke)t értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? 

17. Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? 

18. Van-e tudomása arról, hogy a pedagógus online közösségeket, kapcsolatot létesít és tart 

fenn a tanulók és/vagy a szülők körében? 

19. Hogyan értékeli a pedagógus konfliktus megelőző és kezelő módszereit, képességét? 

 

AZ ÓRA-/FOGLALKOZÁSLÁTOGATÁS ÉS MEGBESZÉLÉS  

MEGFIGYELÉSI SZEMPONTJAI 

  

1. Milyen volt a pedagógus stílusa? 

2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

3. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti különbözőségeket? 

4. A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

5. Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a tanulókban 

az új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését? 

6. Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét – ha lehetséges? 

7. Hogyan határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a 

tanulókkal - képességeik figyelembevételével - tudatosítani? 

8. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek az óra céljánal 

elérését? 

9. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás 

tartalmához, az elvégzett feladatokhoz? 

10. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van ilyen, például IKT- 

módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák.) 

11. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

12. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat 

fokozni?  

13. Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök 

segítették ezt? 
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14. Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették? 

15. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat 

fokozni? 

16. Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az 

órán/foglalkozáson? 

17. Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában? 

18. Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttműködése, egymástól való tanulása? 

19. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése (amennyiben lehetséges)? 

20. Hogyan történt a tanulók, tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

21. Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

22. Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratervvel? 

23. Mennyire feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak? 

24. Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit az 

óra megbeszélésen? 

25. Mennyire volt reflektív a pedagógus? Visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra; a 

lényeges mozzanatok tudatosítása; alternatív cselekvésmódok kialakítása. 
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20. MELLÉKLET – Fejlesztést lezáró értékelés sablon (óvoda, iskola) 
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21. MELLÉKLET – Mikrotervezet sablon és minta 

 

Készítette: Lugosiné Neumann Márta gyógypedagógus 

 

Készítette: Mernyeiné Tőke Gyöngyi gyógypedagógus  

 

 

 


