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I. BEVEZETŐ 

 

A Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium a térség egyik legnagyobb, meghatározó 

gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménye, mely az 1947-es kezdetektől, az adott időszak, 

nevelési-oktatási igényeihez, feladataihoz illeszkedően, időről-időre szervezeti átalakuláson 

ment keresztül. A jelenlegi intézmény az 1985-ös megnyitásakor a tanulásban akadályozott 

tanulók ellátása mellett, vállalta az értelmileg akadályozott tanulók nevelését - oktatását, és 

ezzel együtt diákotthoni, kollégiumi elhelyezését is. Később óvodai tagozattal bővült az 

intézmény, de a kicsik mellett helyet kaptak a szakiskolai képzés keretében továbbtanulni 

szándékozó tanulók is. Több éves, elsősorban szülői kezdeményezéssel induló szakmai 

előkészítő munka gyümölcseként, 2003-ban külön telephelyen megnyitotta kapuit az 

autizmussal élők oktatását, fejlesztését ellátó „Autista ház”. 2010-től az otthoni ellátás mellett, 

az intézmény falai között kapott helyet a halmozottan sérült tanköteles tanulókat ellátó csoport, 

amely később önálló intézményegységgé, a fejlesztő iskolai tagozattá nőtte ki magát. A 

szervezeti fejlődéstörténetben a legfiatalabb intézményegység az Utazó gyógypedagógusi 

hálózat, amely 2013 szeptemberében kezdte meg működését. 

Személyes kapcsolódásom az intézményhez az 1985-ös évhez kötődik, ekkor kezdtem 

pályakezdő gyógypedagógusként az újonnan megalakuló intézményben dolgozni. Az itt 

eltöltött 18 év meghatározó emberi és szakmai tapasztalatokkal gazdagított. Vezetői, magasabb 

vezetői munkaköri feladataimat ellátva, személyes élmények kötnek a fent említett szervezeti 

fejlődés nagy részéhez. 2003-tól közel tizenöt éven keresztül a szervezetfejlesztés, tanácsadás 

területén dolgoztam, főként a versenyszférában, államigazgatásban. Szerencsésnek érzem 

magam, mert megismerhettem más szervezeti kultúrákat, és az alkalmazotti léttől jelentősen 

eltérő, vállalkozói munkaformát is. Megtanultam értékelni az időt, és a minőségi munkavégzés 

mellett a szolgáltatói attitűd, és a hatékonyságra való törekvés is meghatározó elemmé vált a 

szemléletemben. Bár tudatosan nem készültem a visszatérésre, mégis ebben az időszakban 

tettem közoktatásvezetői szakvizsgát, valamint fogyatékosügyi esélyegyenlőségi mentor, 

tanácsadó, tréner szakterületen képzői minősítést szereztem. A társadalmi szerepvállalást 

egyéni felelősségnek érzem, ezzel összhangban mindvégig tevékenyen támogattam a 

mássággal élő embereket: több éven keresztül önkéntes segítője, és felügyelő bizottsági tagja 

voltam a „Szimba” Fogyatékkal Élő Gyermekekért Alapítványnak. A „Töredék Világ” 

Autizmussal Élő Emberekért Alapítvány alapítójaként, és az Autizmussal Élők és Segítőik 
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Egyesületének alapító tagjaként, napjainkban is tevékenyen részt veszek az autizmussal élő 

embereknek és családjaiknak szervezett programokban, melyek az életminőségük javítását, a 

társadalmi integráció megvalósulását célozzák. Bízom benne, hogy a fentiekből kitűnik, bárhol, 

bármilyen területen is dolgozom éppen, az energiáim nagy részét arra fordítom, hogy 

hozzájáruljak más emberek életminőségének javításához. Meglátásom szerint az utazó 

gyógypedagógusi hálózatokat alapvetően pont ezzel a céllal hozták létre, és ez az a terület, ahol 

a tudásomat, szakmai tapasztalataimat ennek szolgálatában tudom, és szeretném kamatoztatni.  

Pályázatom további részében a statisztikai adatok elemzése és a kimutatható tendenciák 

azonosítása után, bemutatom az utazó gyógypedagógusi hálózat fő céljait, és az ezekhez 

kapcsolódó feladatokat. A célok, feladatok teljesítésével összefüggésben, megvizsgálom, 

melyek az erősségeink, gyengeségeink, milyen lehetőségeket látok, illetve melyek azok a 

tényezők, amelyek veszélyeztethetik a munkánk sikerességét. A következő részben azt a távlati 

célt vázolom, mely egyfajta szemléletváltásról, paradigmaváltásról szól, s amellyel a 

legmélyebben azonosulni tudok. Pályázatomat a vezetésről vallott gondolataimmal zárom. 

Bízom benne, hogy mind a munkatársak, mind a fenntartó tud kapcsolódni a megfogalmazott 

célokhoz, feladatokhoz, és támogatják szakmai elképzeléseimet. Hiszem, hogy még ha kis 

lépésekben is, de lehet tenni az iskolai környezet „akadálymentesítéséért”, és a befogadó 

környezeti kultúra élő valósággá válhat mássággal élő tanulóink számára. 

II. JELENLEGI KÉP AZ ELŐZMÉNYEK TÜKRÉBEN 

1. Létszám, ellátási körzet 

 

Az Utazó gyógypedagógusi hálózat ellátási körzete a kezdeti években (2013, 2014) igen nagy 

volt, hiszen a Ceglédi Tankerületen kívül a Dabasi Tankerületben felmerülő gyógypedagógiai 

fejlesztési igényeket is el kellett látni. 15 településen, 24 intézményben indult be a szolgáltatás. 

A következő években a területi ellátottság csökkenő tendenciát mutatott, viszont az ellátottak 

létszáma a 2016. évig növekedett, akkor érte el a csúcsot 147 fővel. Az 1. számú ábrán a 

rendelkezésemre álló adatok1 felhasználásával szemléltettem a létszámadatokon túl azt is, hogy 

                                                           
1 A felhasznált adatok az alábbi dokumentumokból származnak: „Utazó gyógypedagógiai hálózat ellátott és 

ellátatlan feladatai a Ceglédi és Dabasi Tankerületben 2013, 2014”;Losi2016_2017- Excel: Utazó 

gyógypedagógusi ellátás megszervezéséhez szükséges adatszolgáltatás 2016/2017. tanév; SNI ellátás adatbázis 

2017-2018-Excel;SNI ellátás adatbázis 2018-2019-Excel. A 2015-ös évre vonatkozóan nem állt rendelkezésemre 

adat. 
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az összlétszámon belül, az egyes intézménytípusok mekkora létszámmal vették igénybe a 

szolgáltatást.  

1. ábra A fejlesztésben résztvevők száma intézmény típus szerinti bontásban 

 

Látható, hogy a fejlesztésben részesülő tanulók döntő többsége általános iskolás. Azonban a 

2016-os évi adatoknál már markánsan megfigyelhető az általános iskolai tanulók számának 

csökkenése. Ennek hátterében főként az állhat, hogy a Dabasi Tankerületben megnyilvánuló 

igények ellátása ettől az évtől már nem ennek az utazó gyógypedagógusi hálózatnak volt a 

feladata. Megfigyelhető az is, hogy jelentősen nőtt az óvodások, de főként a középiskolások 

létszáma. Lehetséges magyarázat erre, hogy az általános iskolások számának csökkenése miatt 

több középiskolás tanuló és óvodás ellátására maradt kapacitása a hálózatnak. A 2017-es évben 

az addig ellátott, szakképzést folytató középiskolák más fenntartóhoz (Szakképzési Centrum) 

kerültek, ez a szervezeti változás lehet az oka, hogy a fejlesztésben részesülő középiskolások 

száma hirtelen kevesebb, mint tizedére csökkent. A következő években továbbra is fennálló 

tendencia az általános iskolások számának csökkenése, és talán ezzel összefüggésbe hozható 

az óvodások létszámának növekedése is, ugyanebben az évben. A 2018-2019-es tanévben az 

általános iskolai korosztály száma további csökkenést mutat. Ennek hátterében számottevő 

területi csökkenés már nem áll, de tény, hogy ettől a tanévtől közös megegyezés alapján, a 

tankerületi társintézmények, azaz EGYMI-k, a területi fennhatóságuk alá eső igények ellátását 

saját hatáskörben kezdték el szervezni, így kiestek az ellátottjaink köréből az abonyi, monori 

tanulók. Jelenleg az előző tanévhez hasonlóan, Cegléd város általános iskoláiban (az összes 
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telephelyen), a helyi gimnáziumban, Dánszentmiklóson, Albertirsán, Ceglédbercelen és 

Törtelen látjuk el a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését. Fontos tényező azonban, hogy 

az utazó gyógypedagógusi szolgáltatást igénylő iskolákban, több helyen alkalmaznak 

gyógypedagógust, így a fejlesztési igények nagy, vagy nagyobb részét – főként a részképesség 

zavarok terápiáját, és a komplex gyógypedagógiai fejlesztést – helyben, belső erőforrással 

látják el az intézmények.  

Ennek a tanévnek a kezdetén fenntartói döntés született arról is, hogy az óvodás korosztályt a 

korábbi feltételekkel nem látja el az utazó tanári hálózat mindaddig, amíg a fejlesztések 

financiális hátterével kapcsolatban a fenntartók közötti megállapodás meg nem születik. 

2. A feladatellátásban résztvevők számának és státuszának alakulása  

 

Az alábbi 1. számú táblázatban tanévre lebontva szemléltettem az utazó gyógypedagógusi 

hálózatban feladatellátást végző szakemberek számát, státuszát és az ellátott óraszámot. 

Megállapítható, hogy a 2016/2017-es és a 2017/2018-as tanévben azonos létszámmal látták el 

a főállású és megbízási szerződéses szakemberek a felmerülő igényeket. A 2017-2018-as tanévi 

tantárgyfelosztásban jelzettek szerint az ellátott óraszámok növekedtek, noha az 1. ábrán 

szemléltetett tanulói létszámadatok pont ebben a tanévben már jelentős csökkenést mutatnak.  

1. táblázat A feladatellátásban résztvevők száma, státusza 
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Két lehetséges magyarázatot találtam erre a jelenségre. Megoszlanak a vélemények a 

tekintetben, hogy az utazó gyógypedagógusi szolgáltatást végző gyógypedagógusok milyen 

módon vegyenek részt a feladatellátásban. Vannak, akik azt képviselik, hogy csak akkor 

működhet jól a szervezeti egység, ha a főállású munkatársak csak ezen a területen dolgoznak, 

hagyományos szervezeti struktúrában, „erre a szakfeladatra” rendelve. A másik megközelítés 

az az, hogy mindig az adott évben felmerülő igényekhez rugalmasan alkalmazkodva, ún. mátrix 

szervezeti struktúrában történjen a feladatellátás. Meglátásom szerint mindkettőnek vannak 

előnyei, hátrányai, amelyekre a későbbiekben kitérek, de ha a fenti ellentmondást vizsgálom, 

az egyik lehetséges válasz pont abból a kényszerhelyzetből fakad, hogy le kell fedni az utazó 

gyógypedagógusi hálózathoz rendelt főállású munkatársak kötelező óráját, lehetőleg az utazó 

gyógypedagógusi területen. A másik lehetséges ok és fontos megemlíteni, a fejlesztési 

irányban, típusban bekövetkezett arányeltolódást, ami mindenképpen hatással van az 

óraszámok alakulására, s amelyet a következő pontban mutatok be. 

3. Fejlesztési típus szerinti változás 

 

A 2. számú ábra összesítve szemlélteti a fejlesztésben résztvevők létszámát az egyes fejlesztési 

típusok vonatkozásában.  

2.ábra A fejlesztésben résztvevők száma fejlesztési típus szerinti bontásban 
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Az ábra értelmezéshez fontos információ, hogy a jelmagyarázatában szereplő, világoskékkel 

jelzett “dyslexia, dysgraphia, dyscalculia” kategória magába foglalja a “komplex 

gyógypedagógiai fejlesztés” területét is. A szürkével jelzett “érzékszervi” kategóriában 

összesítve szerepel a szurdopoedagógiai és a tiflopedagógiai megsegítést igénylők száma. Az 

összképből az a tendencia ránézésre jól leolvasható, hogy milyen drasztikusan lecsökkent a 

dysfunkciók terápiája/komplex gyógypedagógiai fejlesztések ellátása iránti igény. Még 

érzékletesebben szemlélteti a változást a 3. és 4. ábra, amelyeken a fejlesztési típusok 

megoszlása éves bontásban, százalékos arányban jelenik meg.  

3. ábra A fejlesztésben résztvevők fejlesztési típus szerinti megoszlása, 2014 

 

4. ábra A fejlesztésben résztvevők fejlesztési típus szerinti megoszlása, 2018 
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Látható, hogy a kezdetekkor az összes fejlesztés 80 %-át a részképesség zavarok terápiájának 

területe teszi ki, míg 2018-ban ez az arány már csak 31 %. Kismértékű, de van arányemelkedés 

a mozgásfejlesztés (6%-ról, 8%-ra), és az érzékszervi fejlesztés területén jelentkező sajátos 

nevelési igények ellátása estében is. (3%-ról 5%-ra).  

Szintén jelentős változás látható a logopédiai ellátás területén. A 2014-es évben az összes 

ellátott fejlesztés 8 %-át teszi csak ki a logopédiai megsegítés, ez az arány 2018-ban már 43 %-

ra nőtt.  

Figyelemre méltó, az autizmus specifikus fejlesztések arányának változása is, amely 10 %-os 

növekedést mutat a jelzett időszak alatt.  

5. Megállapítások, látható tendencia 

 

 A Szakképzési Centrum megalakulásával a megrendelőink köréből kikerültek a 

szakképzéssel foglalkozó középiskolák. 

 Finanszírozási megállapodás hiányában a fejlesztendők köréből kikerültek az óvodások. 

 A Tankerületben, a társintézményekkel közösen kialakított döntésen alapuló területi 

elosztás hatására, csökkent az utazó gyógypedagógusi hálózat ellátási körzete, aminek 

következtében csökkentek az ellátás iránti igények. 

 Egyre több általános iskolában alkalmaznak gyógypedagógust, ami hatással lehet a 

komplex gyógypedagógiai fejlesztések/részképességzavarok indikálta fejlesztések 

ellátása iránti igény változására.  

 A részképesség zavarok terápiája/komplex gyógypedagógiai fejlesztések iránti igények 

csökkenése, egyúttal a csoportos fejlesztések számának jelentős mértékű csökkenését 

eredményezi.  

 A fejlesztések hangsúlya a logopédiai, és autizmus specifikus megsegítés irányába 

tolódott, jelentősen növelve az egyéni – de legalábbis a kiscsoportos - fejlesztések 

arányát. A megnövekedett igények ellátása nehezített - már jelenleg is - mindkét 

fejlesztési területen szakemberhiány mutatkozik. 
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 Dr. Kiss László szakszolgálati és fogyatékosságügyi köznevelési referens által 

ismertetett 2016-os statisztikai adatok alapján2 a tanulók 5,9 %-a igényel SNI ellátást. 

Az SNI ellátást igénylő tanulók 71 %-a integráltan ellátott. Az ellátást igénylők körében 

további növekedés várható a súlyos tanulási zavar és az autizmus spektrumzavar 

területén. Elmondása szerint is „szemléletváltásra/paradigmaváltásra van szükség, ami 

nagy kihívás, és amelyre az utazó gyógypedagógusi hálózatoknak mindenképpen fel 

kell készülnie”.  

III. CÉLOK, FELADATOK: 

 

Az utazó gyógypedagógusi hálózat célja, és az ahhoz kapcsolt feladatok sokrétűek, több 

területet ölelnek fel. A legáltalánosabban úgy lehet megfogalmazni a célt, hogy közös 

gondolkodáson, hatékony együttműködésen keresztüli tevékenykedés a sikeres, valódi 

integráció megvalósulása érdekében. Az integráció napjainkban közismert fogalom, ismerjük a 

jelentését, tudjuk, hogy mi a célja, jelentősége. Az integráló intézmények az együttnevelés 

során felmerülő nehézségek kezelésében azonban gyakran magukra maradottak, és még ha az 

attitűd megfelelő is, sok esetben nincsenek meg azok a személyi, tárgyi feltételek, amelyek 

szükségesek/optimálisak lennének. Ez hosszú távon elfárasztja a szervezeteket, gyakran 

motivációvesztést eredményez. Ehhez kapcsolódó egyik feladatunk, hogy érzékenyen, szakmai 

hozzáértéssel, és hatékonyan közreműködjünk a támogató iskolai/környezeti kultúra 

kialakításában, fenntartásában, melynek hatására az ellátott gyerekek sikeresnek, teljesnek 

élhetik meg magukat, és a szervezet többi szereplője is jól érzi magát. Megkerülhetetlen tehát, 

hogy ezzel a területtel foglalkozzunk, illetve, hogy időt, energiát fordítsunk az érzékenyítésre. 

1. Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 

 

Alapfeladatunk, hogy magabiztos szakmai tudással a sajátos nevelési igényekből fakadó 

hátrányokat a fejlesztés során minimalizáljuk. Munkánkat a szakértői bizottságok által kiadott, 

szakértői véleményben megfogalmazott iránymutatást alapul véve végezzük.  

                                                           
2 Az adatok „A jövő útjai” szakmai konferencián (Kiskőrös 2018. november 21). Dr. Kiss László szakszolgálati 

és fogyatékosságügyi köznevelési referens „Az integráció aktuális kérdései” címmel tartott előadásán hangzottak 

el. 
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Az ellátás az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs órák keretében 

történik, mely szolgáltatást a tanulót ellátó intézmény igazgatója írásban kéri/kérheti a 

Módszertani Intézmény vezetőjétől. 

1.1 A fejlesztő tevékenységgel kapcsolatos feladataink:  

 

 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési igényeinek megfelelő ellátás biztosítása. 

 Az utazó tanár óráinak (egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció) többségét a 

mindenkori törvény által meghatározott keretben a gyermekkel való közvetlen 

foglalkozásra fordítja, egyéni és/vagy csoportos formában. 

 Az egyéni és csoportos foglalkozásokat az egyéni fejlesztési terv alapján végzi, melyet 

a szakértői vélemény és a bemeneti felmérés alapján készít el. 

 Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a gyermek fejlesztéséhez szükséges 

feladattípusokat, fejlesztési irányokat, esetleg meghatározott feladatokat, gyakorlatokat. 

 Az egyéni fejlesztési terv megvalósítása érdekében megbeszélést folytathat a gyermek 

pedagógusaival, együtt gondolkodik, együttműködik a pedagógusokkal a támogató 

környezet kialakulása és a gyermek fejlődése érdekében. 

 A fejlesztő munka tartalmának, módszertanának tökéletesítése, gazdagítása. 

 Továbbképzéseken, szakmai műhelyekben való részvétel. 

Az idei év egyik újítása éppen ezen a területen valósult meg. Az autizmussal élő tanulóink 

fejlesztési módszertanát színesítve, bevezettünk egyfajta „dinamikus” modellt. Az így felépített 

fejlesztés során az egyéni és kiscsoportos helyzetek mellett „nagycsoportos”, állat-asszisztált 

fejlesztési környezetben gyakorolhatják, alkalmazhatják a gyerekek a tanultakat. Ezzel a 

hatékonyabb órakeret felhasználással igyekeztünk összhangba hozni a fenntartói elvárásokat a 

tanulók fejlesztési igényeivel. A tapasztalatokat a tanév végén összegezzük, és a jövő tanévben 

mindenképpen célszerű lesz beépíteni azokat. 

1.2 Eszközkölcsönzés: 

 

Ebben a tanévben a már meglévő fejlesztő eszköztárunkat bővítettük, és a tavalyihoz hasonlóan 

a fejlesztést ellátó munkatársak hosszabb-rövidebb időre kikölcsönözhetik azokat. A 

szolgáltatás jól működik, az eszközök korszerűek, a fejlesztési folyamatokban motiválóan 

hatnak. 
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2. Az „Együttnevelést segítő pedagógusok” munkaközössége 3 

 

Rendeletben meghatározott feladatunk az együttnevelés területén tevékenykedő szakemberek 

munkájának összefogása, szakmai-módszertani támogatásnyújtás számukra. Ezen túl a 

törvényalkotó célja a munkaközösségek megalakításával az volt, hogy segítse az egységes 

eljárásrendek, protokollok alkalmazását. Az Együttnevelést segítők munkaközösséghez 

tartoznak azon intézmények gyógypedagógusai, amelyekben az utazó gyógypedagógusi 

hálózatunk jelen van. 

Kedvező ez a helyzet abból a szempontból is, hogy ők lehetnek a „szövetségeseink”, ők azok, 

akik a szervezeti szemléletváltásban helyi „bástyaként” közreműködhetnek, tehát a 

„szemléletváltás - projekt” első lépésében fontos szerepük lehet. Nélkülözhetetlen ehhez a 

közös alapokról való indulás, az azonosulás és egységes szemlélet az integrációval 

kapcsolatban. Tehát célszerű érzékenyítő programjainkat, tréningjeinket első lépésben, ebben a 

munkaközösségben kipróbálni. Mivel nem egy hagyományos szervezeti egységről beszélünk, 

földrajzilag és fizikailag is nagy távolságok lehetnek az egyes tagok között, ezért nagyon fontos 

a hatékony, gyors információmegosztás, az „azonnali” elérhetőség lehetősége. Ezért pl. ebben 

a tanévben létrehoztunk egy közös facebook csoportot, ezen a felületen közvetlenül elérhetjük 

egymást. A formális találkozókon kívül, ezen a csatornán is megoszthatunk egymással 

ötleteket, programajánlókat, élményeket…stb. Ezen a felületen hívtuk meg pl. tagjainkat a 

februári nyilvános Szülői Klub eseményünkre, amely már az érzékenyítés jegyében, autista 

előadók meghívásával került megrendezésre. 

Feladataink: 

 A közösség munkájának összehangolása, tanácsadás- információmegosztás, törvényi - 

jogszabályi támogatás. 

 Szakmai-módszertani műhelymunka - jó gyakorlatok megosztása, módszertani 

ötletbörze beindítása.  

                                                           

3 Az EMMI 53/2016. (XII.29.) számú rendelete 2017. január 01 hatállyal rendelte el a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

138/A. § szerint, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében történő 

munkaközösségek megalakítását. 2017. szeptember 27 – én a Ceglédi Tankerületi Központhoz tartozó többségi iskolákban 

rehabilitációs tevékenységet folytató szakembereknek részvételével, megalakult az együttnevelést segítő pedagógusok (akik a 

2011. évi CXC. törvény 3. mellékeltében meghatározott gyógypedagógus és a konduktor végzettséggel és szakképzettséggel 

rendelkező többségi intézményben integrált SNI ellátás keretében foglalkoztatott szakemberek) munkaközössége.  
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 Protokoll felülvizsgálata, korszerűsítése - egységes protokoll alkalmazása, nehézségek, 

ellentmondások, változtatási javaslatok feltérképezése. 

 Az idei tanévben indított „Kaleidoszkóp” Intézményi Tudástér program egyes témáinak 

megnyitása a munkaközösség tagjai számára. 

3. Együttműködés, kapcsolatok 

 

1.3 Anyaintézmény és utazó gyógypedagógusi hálózat kapcsolata 

 

Általánosságban elmondható, hogy az utazó gyógypedagógusi hálózatok különleges helyet, 

szerepet foglalnak el az EGYMI-k életében. A munkatársak külső helyszíneken dolgoznak, 

kevés időt töltenek az anyaiskolában, emiatt kevéssé tudnak kapcsolódni az intézményi élet 

mindennapjaihoz. Könnyen eltávolodhatunk egymástól, a munkatársi kapcsolatok felszínessé 

válhatnak. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy időről - időre találkozzunk, hogy szakmai 

módszertani programok szervezésével, illetve azokon való részvételen keresztül, 

kapcsolódjunk egymáshoz, az anyaintézményünk pedagógiai céljainak megvalósításához, és 

tevékenyen részt vegyünk az intézményi közösségépítő programokon is. Az utazós lét egyfajta 

„elmagányosodással” is jár, ezért a lelki egészségünk, szakmai töltekezésünk szempontjából is 

fontos a közösség támogató ereje, a közösségi és szakmai programok „frissítő” hatása. Ez a cél 

vezérelt, amikor arra vállalkoztunk, hogy idei tanévben első alkalommal megszervezzük a 

„Kaleidoszkóp” Intézményi Tudástér programot. Terveink szerint ez a „tudástér” minden 

tanévben legalább egyszer megnyílik majd, és a feldolgozásra kerülő témák szerint változik 

majd annak tartalmi mintázata. Ennek a programnak a keretében két szakmai workshop 

vezetésére is vállalkozott az utazós csapat. Az egyik, kiemelt céljainkhoz illeszkedően egy - a 

dadogás témában elkészített, belső fejlesztésű - érzékenyítő tréning volt, a másik pedig a 

„sokszínűség és együttműködés - a kommunikációs/szervezeti hatékonyság szolgálatában” 

téma köré szerveződött. A tudástér programjai között szerepelt az inkluzív pedagógia 

szemléletének bemutatása, de olyan témák is, amelyek a pedagógiai módszertani munkánkat 

színesíthetik (pl. alapozó terápia, mozgáskotta és mobil alkalmazások). A másik vállalásunk a 

munkatársak számára szervezett „csapatépítő program”, amely a Losontzi-nap keretében 

valósul majd meg. Tapasztalatom szerint a harmonikus szakmai, munkatársi kapcsolatokra 

alapozott együttműködés energetizáló hatású egyéni szinten, és összességében pozitívan hat a 

szervezet egészére is.  
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1.4 Külső kapcsolatok 

 

Az intézményegység életében meghatározóak a külső kapcsolatok is, melyeknek ápolását, 

„életben” tartását nélkülözhetetlen feladatnak tartom. Kiemelten fontos a „megrendelőinkkel”– 

többségi iskolákkal, szülőkkel - fenntartott közvetlen kapcsolat. Szakmai-módszertani-

tanügyigazgatási kérdések megvitatásakor fontos, hogy építeni tudjunk a társ EGYMI-k 

vezetőivel, munkatársaival kialakított kapcsolatra, hogy bátran, közvetlen csatornákon 

keresztül fordulhassunk egymáshoz csak úgy, mint a fenntartót képviselő munkatársakhoz. 

Fentebb megfogalmazott céljaink elérésében komoly támogató erőforrást és tudásbázist 

jelentenek pl. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft., az Autisták 

Országos Szövetsége és más civil szervezetek, amelyekkel a kapcsolattartás, a konstruktív 

együttműködés a szervezeti sikerességünk szempontjából elengedhetetlen.  

IV. ERŐFORRÁSOK, NEHÉZSÉGEK 

 

Megvizsgáltam, hogy a fent megfogalmazott célok eléréséhez, a felvázolt feladatok 

teljesítéséhez milyen alappal rendelkezünk. Ehhez SWOT elemzést használtam, ami lényegét 

tekintve „egy táblázatos formában megjelenített gyorsfénykép, amely egy pillantás alatt 

átláthatóan jeleníti meg a vizsgált szervezet aktuális állapotát.”4 A modell a négy kategóriát két 

fő tényező mentén jeleníti meg, ezek alapján megkülönböztetünk belső és külső tényezőket. A 

belső tényezők között szerepelnek az erősségek, és a gyengeségek. Az erősségek köré azokat a 

tényezőket soroljuk, amelyekkel a szervezetnek „versenyelőnye” lehet. A gyengeségek azok a 

belső tényezők, amelyek a szervezetet hátrányba hozzák a „piacon”. A külső tényezőknek 

szintén van egy pozitív és egy negatív előjelű csoportja. A lehetőségek a külső környezetnek 

azon tendenciái, amelyek kedvező helyzet elérését teszik lehetővé a szervezet számára. A 

veszélyek pedig olyan külső környezeti tendenciák, amelyek kedvezőtlenül hatnak a 

szervezetre. 

                                                           
4Forrás: http://www.econom.hu/swot/ 

http://www.econom.hu/swot/
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Az általános gyakorlat azt bizonyítja, hogy könnyebben, vagy hatékonyabban tudunk tenni azok 

ellen a negatívumok ellen, amelyekre belülről van, lehet ráhatásunk. Pl. gépkocsi kérdés. Az 

„utazós” úton van. Ősszel, télen, tavasszal. Ha esik, ha fúj. Szerencsére gépkocsi mindig 

rendelkezésünkre állt ebben a tanévben, rendszeresen előfordult azonban, hogy nem megfelelő 

állapotban. Gyakori, hogy nincs a tartályban ablaktörlő folyadék, hogy nem ajánlott becsukni 

menet közben az ablakot az elviselhetetlen benzinszag miatt, hogy késve történik meg a nyári-

téli gumi csere, hogy izgulni kell, nehogy kifogyjon a benzin út közben, és az elhasználódott 

ablaktörlő lapát cseréje nem történik meg, mondván, hogy „hiába jelezzük, a szervizeléskor 

mégsem cserélik ki”. Valódi, megoldásorientált hozzáállással és figyelemmel biztosan lehet 

találni olyan lehetőséget, amellyel kezelni lehet a helyzetet.  

A belső tényezők mindkét kategóriájában szerepel a mátrix-szerű szervezeti struktúra, amely 

elsősorban az utazó gyógypedagógusi hálózat felépítését jellemzi. Minden évben a 

feladatellátásra szerveződik a csapat nagy része, igaz, hogy adottak a lehetőségek a teljes 

munkaidős „beosztásra” is, de az adatok elemzésekor kiderült, hogy a megváltozott 
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körülmények miatt kevesebb tanulásban akadályozott szakos/oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógusra van szükség jelenleg ezen a területen. Az intézményi szinten is 

megnyilvánuló szakemberhiány miatt is célszerű ebben a rendszerben ellátni a feladatot. Így ez 

jelenleg azt jelenti, hogy 2 fő teljes munkaidős (a vezetővel együtt) gyógypedagógus van a 

hálózathoz rendelve és a többiek vagy osztott feladatellátásban (1 fő), vagy (külsős-belsős) 

megbízási szerződéssel látják el a munkát. Legkritikusabb a helyzet a logopédiai ellátás 

területén, ahol az idei tanévben 1 fő látta el a többségi iskolákban keletkezett összes igényt. 

Sajnos áprilistól ellátatlan ez a feladat, hosszan tartó távollét (várhatóan több év) miatt. A másik 

kritikus terület - különösen, ha figyelembe-, és komolyan vesszük a várható tendenciákat - az 

autizmussal élő és/vagy súlyos magatartászavaros, tanulók ellátása lehet. „Megnyugtató” akkor 

lenne a helyzet, ha a következő tanévben 1 fő logopédus teljes óraszámban (helyettesítve a 

távollévő kollegát) és legalább 1 fő, tanulásban akadályozottak pedagógiája - autizmus területen 

jártas szakember teljes munkaidőben ezen a területen látna el feladatot. Ha fel akarjuk készíteni 

az intézményeket a súlyos magatartászavaros, és/vagy autizmus spektrumzavaros tanulók 

ellátására, és közreműködni a szemléletváltásban, elengedhetetlen lenne, hogy az utazós 

órakeretből fordítsunk órakeretet rehabilitációs tanácsadásra is. Az eddigi előzetes keresések, 

hirdetések és személyes megkeresések a logopédia területén sajnos nem bíztatók. (Ez a helyzet 

azonban már túlmutat az intézményi „gyengeség” kereteken, a külső „veszélyek” kategóriájába 

sorolható.)  

A jövőben, ha a kritikus területeken nem találunk más megoldást, az osztott feladatellátást 

látom célravezetőnek, megosztva természetesen nem csak a kötelező óraszámot, hanem az 

amellett felhasználható órakeretet is, mert így látom biztosítottnak a tényleges fejlesztő órák 

megtartásán túlmutató feladatok ellátását is. 

A nehezebben változtathatók, vagy kezelhetők azok a külső körülmények vagy jelenségek, 

amelyekre nincs közvetlen ráhatásunk. A felsoroltak közül sok szervesen összefügg, és 

közvetlen hatással van az összes többi tényezőre. Amiben meglátásom szerint lehet mozgástér 

és tárgyalási alap, az a „kicentizett” órakeret és a megbízási díjak kérdése. Ez elsősorban a 

megbízási szerződéssel feladatot ellátó munkatársakat érinti, akik a számukra fizetett órákat az 

elvárásoknak megfelelően, közvetlenül a tanulók fejlesztésére fordítják, azon túl nem kapnak 

ellentételezést az általuk befektetett többletidő, többletfeladat ellátására (utazás, problémás 

esetek megbeszélése szülővel, pedagógussal, egyeztetés, óralátogatás, tanácsadás…stb). Még 

hangsúlyosabb ez a probléma azok esetében, akik vállalkozásban látják el a feladatot. Ha utazni 

kell, gyakran azért nem vállalják a feladat ellátását, mert úgy már „nem éri meg”. 
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Fontos megemlíteni a túlterheltség témakörét, ami szintén nem egyedi vagy lokális jelenség, és 

a szakemberhiánnyal valamint az alacsony pedagógus bérekkel összefüggésben értelmezhető. 

Sokan vállalnak megbízási szerződéssel feladatellátást a saját intézményükben, maximum heti 

10 óra a megengedett időkeret erre. Mivel a szakember bázis igen behatárolt, az estek nagy 

részében más fenntartó (helyi önkormányzat, egyházi intézmények) is az intézményünkben 

dolgozó gyógypedagógusokkal köt szerződést. Ez gyakran olyan leterheltséggel jár, hogy 

fizikailag már nem tudnak több feladatot vállalni a szakemberek. Ugyanez a helyzet igaz más 

intézményben foglalkoztatott gyógypedagógusokra is, pl. a megkeresett „külsős” logopédusok 

olyan leterheltek, hogy nem tudnak vállalni többletfeladatot ezen a területen. 

A lehetőségek közül mindenképpen kiemelem az olyan szervezetekkel való hatékony és szoros 

együttműködést, melyeknek szolgáltatásait, pályázatait, adott esetben szakember gárdáját 

célirányosan be tudjuk vonni a feladataink ellátásába: pl. Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft., Autisták Országos Szövetsége, mely szervezet például 

meghívásra, attitűdváltást elősegítő érzékenyítő programokat szervez az integráló iskola 

pedagógusai számára. 

V. EGYÜTTMŰKÖDÉS, INKLÚZIÓ, ESÉLYTEREMTÉS 

 

Ha a munkánkat egy magasabb összefüggésben szemlélem, az idealizált, távlati cél számomra 

egy magasabb szintet képviselő, esélyteremtő környezeti kultúra (inkluzió) megvalósulása. 

Inspiráló feladat számomra ezért tevékenykedni, együttműködni a mindennapok gyakorlatában. 

„Az integrációval be kívánjuk illeszteni az iskola meglévő struktúrájába az egyéneket, míg az 

inklúzióval újra átgondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit és azokat a 

feltételeket, amelyek valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják.”5 Természetesen tisztában 

vagyok azzal, hogy napjainkban még elsősorban azért kell nagyon sokat tenni, hogy az 

integráció ne csak egy kifejezés, formaság legyen az intézmények alapító okirataiban, hanem 

valódi tartalmat kapjon a mindennapok pedagógiai gyakorlatában. Noha a törvényi szabályozás 

kedvezően támogatja az együttnevelést, mégis - a hivatkozott tanulmány is ezt támasztja alá, és 

a saját tapasztalataim is azt igazolják, hogy - -nagyon sokféle meggyőződés, attitűd, vélekedés 

él még napjainkban is az integrációval kapcsolatban. „Az első és legfontosabb lépés az 

együttnevelés eszményével való pedagógusi azonosulás. Az iskolavezetés hozzáállása pedig 

                                                           
5 Sebba 1996 In Fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek együttneveléséről alkotott pedagógusvélemények 
jellemzőinek vizsgálata Doktori (Ph.D.) értekezés Készítette: Jászi Éva 2013 
http://ppkteszt.elte.hu/file/Jaszi_Eva_dissz.pdf 

http://ppkteszt.elte.hu/file/Jaszi_Eva_dissz.pdf
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olyan erőforrás, amely lehetővé teszi a törvény átültetését a gyakorlatba, hiszen a pedagógusi 

munka csak e feltételek mellett lehet hatékony. Egyetlen pedagógustól sem várható el, hogy 

egyedül, intézményi szintű és intézményközi konzultáció, összefogás nélkül eredményes 

legyen”6 Az együttnevelés kulcsfigurái a pedagógusok, így a velük való együttműködés, 

érzékenyítés az egyik fő feladatunk. Ebben a munkában hosszú távon stratégiai bázisunk lehet 

az együttnevelést segítő munkaközösség. Hatékony együttműködéssel, megfelelő tervezéssel, 

előkészítéssel az egyes iskolákban is megszervezhetjük a pedagógusok számára az 

attitűdváltást segítő érzékenyítő programokat. Következő lépésben bevonhatjuk a szülőket, 

tanulókat is. 

További lépések, amelyek támogathatják a célok elérését: 

 az együttnevelés során felmerülő nehézségek összegyűjtése, elemzése; 

 kerekasztal beszélgetések, szakmai konzultációk szervezése intézményvezetők, 

pedagógusok, fenntartó bevonásával; 

 szakmai szervezetek, társintézmények bevonása; 

 rehabilitációs szakértők bevonása, helyszíni tanácsadás az akadálymentesítéstől a 

módszerváltásig; 

 integrációt segítő tanárok számára továbbképzések szervezése, biztosítása; 

 

VI. ZÁRÓ GONDOLATOK A VEZETÉSRŐL 

 

Szakmai pályafutásom alatt sokszor, sokféle szervezeti formában töltöttem be vezető szerepet, 

és sok helyzetben megtapasztaltam azt is, milyen követni egy vezetőt. Meglátásom szerint jól 

vezetni csak az tud, aki képes követni is. Függetlenül attól, hogy hol milyen szervezetben, vagy 

formában dolgoztam, azok a csapatok, amelyeket vezettem, sikeresnek élték meg magukat, 

eredményesen teljesítettek. Ha visszagondolok, a legbüszkébb mégis azokra a vezetői 

szerepeimre vagyok, amelyekben szervezeti hierarchiától függetlenül értem el, hogy választott 

és követett a csapat, hogy a legnehezebb helyzeteket is megoldottuk, együttműködtünk a 

kitűzött célok eléréséért. Abban, hogy sikerült konstruktív légkört kialakítani és fenntartani, 
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nagy szerepe van vezetői szerepfelfogásomnak. Hiszem, hogy egy vezető nem akkor hatékony, 

ha eléri, hogy őt „szolgálják”, hanem akkor, ha képes ő „szolgálni” a csapatot, és ezt a szó 

legnemesebb értelmében értem. Szeretek támaszkodni a csapat ötleteire, energiáira, úgy 

gondolom, hogy egy csapat összességében mindig hatványozottan nagyobb, jobb eredményt 

hozhat, mint külön-külön az egyéni teljesítmények. A döntéselőkészítésben számítok a velem 

együtt dolgozó munkatársak szakmai tudására, inspirál a közös alkotó munka, szívesen szánok 

időt, teret erre. Ha megszületett a döntés, képes vagyok azt következetesen végig vinni, és azt 

el is várom mindazoktól, akiket érint. Szeretem, ha a munkatársaim belső motivációból 

fakadóan igényesek a minőségi munkavégzésre. Akkor tudok jól dolgozni, ha a negatív 

érzelmek (pl. neheztelés, harag, szorongás) nem terhelnek sem engem, sem a csapatot, nem 

viszik el az energiáinkat. Éppen ezért szeretem tisztázni a helyzeteket, az esetleges 

konfliktusokat, hogy még mielőtt túl nagyra nőnének, kezelni tudjuk azokat. Ehhez igyekszem 

olyan nyílt munkahelyi légkört teremteni, hogy ezek bátran felszínre is kerüljenek, úgy hogy 

mindenki megőrizhesse emberi méltóságát. 

 

 

  



21 
 

 

MELLÉKLETEK 

1. Gyógypedagógiai tanári diploma másolata 

2. Mentálhigiénés szakképesítés diploma másolata 

3. Közoktatási vezető szakvizsga oklevél másolata 

4. Fogyatékosügyi esélyegyenlőségi mentor, tanácsadó, tréner tanúsítvány másolata 

5. Szakmai önéletrajz 

6. Igazolás szakmai gyakorlatról 
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