
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 

Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Szakiskola 

 

 

 

 

Pedagógiai Program 

 

Utazó Gyógypedagógusi Hálózat 

Intézményegység 

X. kötet 

 

 

 

 

 

 

2020. 



2 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

1. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység története 3 

2. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység küldetésnyilatkozata 4 

3. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység minőségpolitikája 5 

4. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység értékrendje 6 

5. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat kapcsolati rendszere 8 

5.1. Az integrációs folyamatban résztvevők együttműködésének szintjei 9 

5.2. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat működtetésének személyi feltételei 9 

6. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat céljai és feladatai 9 

6.1. Kiemelt céljaink 9 

6.2. Feladataink 10 

7. Utazó gyógypedagógusi ellátás 13 

7.1. Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás célja 15 

7.2. Az utazó gyógypedagógusi ellátás feladata 15 

7.3. Az utazó gyógypedagógusi ellátás területei 18 

7.3.1. Utazó habilitációs-rehabilitációs ellátás 18 

7.3.2. Utazó logopédiai ellátás 21 

7.3.3. Utazó mozgásfejlesztés ellátás 24 

7.3.4. Utazó pszichológusi ellátás 26 

7.3.5. Fejlesztő nevelés-oktatás 26 

7.3.6. Komplex gyógypedagógiai tanácsadás 29 

7.3.7. Eszközkölcsönzési rendszer működtetése 29 

8. A KRÉTA e-napló vezetése 30 

 



3 

 

1. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység története 

1997 októberében az akkori alapító-fenntartó - a Fővárosi Önkormányzat - kiegészítette a 

Fővárosi Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola Alapító Okirat 

szerinti tevékenységét. Új tevékenységi körök: pedagógiai szakszolgálat, korai fejlesztés, 

logopédia, gyógytestnevelés, valamint elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó szerződés 

alapján főiskolai és tanfolyami hallgatók képzése. 

A 2002. évi Alapító Okirat további módosításokat tartalmaz az intézmény tevékenységi körében. 

Neve Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 

lett. Ennek megfelelően látta el új feladatait.  

A 2004. évi törvényi változások hozták meg a szakképzési évfolyamok beindításának 

lehetőségét és a Módszertani Intézménnyé szerveződést. 

 

A Módszertani Intézmény keretében lehetőség nyílt: 

● a korai fejlesztés megvalósítására, 

● a logopédiai ellátás biztosítására, 

● a gyógytestnevelés szervezésére iskolánkban,  

● az integrált gyermekek ellátására a saját és a többségi intézményekben, 

● a habilitációs - rehabilitációs foglalkozások megtartására, 

● az utazótanári hálózat megalapozására, 

● valamint az iskolapszichológusi tevékenység ellátására. 

2005-ben intézményünk neve Budapest Fővárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény-re változott. 

A 2011. évi CXC. számú törvény a Nemzeti Köznevelésről rendeleteinek értelmében 2012. 

szeptember 01.-től az intézmény fenntartója a továbbiakban a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ (továbbiakban KLIK).  

2013 szeptemberében megváltozott az intézményegység szakfeladatainak köre.  

 

A módosított Alapító Okirat alapján: 

● a Korai Fejlesztés, Oktatás és Gondozás szakfeladat kikerült az EGYMI ellátási 

feladatköréből, azt a továbbiakban az Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi 

Tagintézménye valósítja meg,  
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● feladatköre kibővült a Fejlesztő Iskolai Nevelés – Oktatás szakfeladattal, amelynek 

értelmében az EGYMI gyógypedagógusai által biztosítja a súlyosan-halmozottan sérült 

gyermekek és fiatalok fejlesztő oktatását, nevelését a Fővárosi Sztehlo Gábor 

Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok Vas Gereben Utcai Telephelyén 

(1203 Budapest, Vas Gereben u. 21.) 

2018-ban az EGYMI intézményegység engedélyt kapott az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat 

intézményegység elnevezés használatára. 

2019. szeptember 01-től, a szakiskolai intézményegység kibővült feladatellátási köre okán, az 

anyaintézmény elnevezése ismét változott: Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Szakiskola. 

2. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység küldetésnyilatkozata 

Alapvető küldetésünk a XX. kerületi óvodák és iskolák, valamint a XXIII. kerületi óvodák sajátos 

nevelési igényű, integrált nevelésben-oktatásban részt vevő gyermekeinek és tanulóinak 

gyógypedagógiai fejlesztése, valamint az őket nevelő családok segítése. 

● Kiemelten támogatjuk, segítjük azokat az együttnevelésre vállalkozó iskolákat, óvodákat, 

amelyek vállalták a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integráltan történő 

nevelését, oktatását.  

● Utazó Gyógypedagógusi Hálózatunk elköteleződött, hogy oktató-nevelő funkciójában az 

integráltan nevelkedő, tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók számára 

egyenlő hozzáférést biztosítson a minőségi és egyéni szükségletekre szabott oktatási, ill. 

a fejlesztő és terápiás szolgáltatásokhoz.  

A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét biztosítjuk számukra, figyelembe véve 

életkori sajátosságaikat, képességeiket és szükségleteiket. 

● Következetesen magas színvonalú szakmai igényeink megvalósításához széles körű 

eszközrendszer és korszerű tanulási stratégiák állnak rendelkezésünkre, melyek körét 

természetes önképzési igényünknek megfelelően folyamatosan bővítjük. 

● Utazó Gyógypedagógusi Hálózatunk minden tagja nyitott szemléletű. Számunkra az 

emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél. Egymás személyiségét   
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tiszteletben tartva szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk, és ezt 

képviseljük mindenkori szakmai, szakmaközi és civil együttműködéseink során egyaránt.  

Az értelmi képességek és a habilitációt - rehabilitációt igénylő funkciók fejlesztése mellett 

ezért fejlesztő foglalkozásainkon nagy hangsúlyt kap a sokszínű, személyiséget gazdagító 

érzelmi, erkölcsi nevelés, valamint az integrációban ellátott partnerintézményeink 

körében is érzelmekben gazdag, elfogadó és befogadó iskolai légkört szeretnénk 

megteremteni. 

● Fontos iskolai életünk és munkánk minden területén a folyamatos fejlődés, az innovatív 

gondolkodásmód. Valljuk, hogy Utazó Gyógypedagógusi Hálózatunk ez által egy olyan 

tudásbázist képez, amelynek alapja a korszerű, folyamatosan frissülő és megújuló 

gyógypedagógiai tudás, és az ezt szervesen kiegészítő, az általános pedagógia legújabb 

eredményeire támaszkodó gyakorlat.  

Messzemenően figyelembe vesszük a tanulás pedagógiai és pszichológiai hátterét, a 

többségi tantervek sajátosságait.  

● Gyógypedagógiai szemléletünk eljut az érintett intézményekbe, és támogatást nyújt a 

többségi pedagógusok szemléletének, szaktudásának formálódásában, folyamatos 

aktualizálásában. 

3. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység minőségpolitikája 

Kiemelt feladatunk, hogy a sajátos nevelési igényű, különleges nevelést-oktatást igénylő: 

- tanulásban, illetve értelmileg akadályozott, 

- beszédfogyatékos, 

- mozgásszervi fogyatékos, 

- autizmus spektrum zavarral, 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő, 

- valamint súlyosan-halmozottan sérült gyermekek, tanulók, fiatalok 

sérülési sajátosságaihoz és egyéni szükségleteihez igazodó eredményes nevelése, oktatása, 

fejlesztése. Ez az érintett kognitív, pszichés, valamint mozgással, beszéddel kapcsolatos 

funkciók helyreállításán, kompenzálásán keresztül történik, különböző terápiás eljárások 

alkalmazásával, a rendelkezésre álló erőforrások optimális és hatékony felhasználásával.  
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Célunk egy olyan hatékonyan működő rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, 

tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, 

jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak 

megfelelő, tudatos fejlesztése révén. A társadalmi leszakadás megakadályozása és a 

tehetséggondozás révén erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére képes felelős 

fiatalokat, felnőtteket kívánunk nevelni. 

Kiemelt feladatunk tehát az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni 

képességeikhez igazodóan legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb 

társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése érdekében. 

Feladatrendszerünk, eljárásaink, módszereink ennek érdekében alkalmasak az integráló-

inkluzív nevelés támogatására, a befogadó intézményi gyakorlatot folytató vagy erre felkészülni 

kívánó intézmények és szakembereik teljes körű szemléletbeli, módszertani, gyakorlati 

támogatására, illetve a számukra szükséges gyógypedagógiai szakmai tudás és annak 

alkalmazásához szükséges információk átadására, közvetítésére.  

4. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység értékrendje 

Intézményegységünk eddigi munkája során kikristályosodott és a modern pedagógiai 

megfogalmazásokból beépített alapértékeink a következők: 

● Munkánk egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a 

szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható 

fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. 

● Alapelveink: 

1. A másság elfogadása és elfogadtatása. 

2. A különleges gondozás alapvető igény és feladat. 

3. Az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése. 

4. A fogyatékosok eredményes szocializációja, társadalmi integrációja. 

5. Együttműködés az integráció, inkluzív nevelés megvalósítása érdekében. 

6. A toleráns, szeretetteljes légkör kialakítása. 

7. Egymás kompetencia határainak tiszteletben tartása.  
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● Ellátott gyermekeink, tanulóink identitását teljes mértékben tiszteletben tartjuk. 

● Törekvésünk, hogy a velünk együttműködésben lévő nevelési-oktatási intézmények 

pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, tanuló elfogadása, 

a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a 

következetesség, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését 

biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemezze. 

● Minden esetben az adaptív pedagógia alkalmazását szorgalmazzuk, ez ugyanis a 

gyermekek, tanulók egyéni sajátosságainak megfelelő nevelési környezet és a szükséges 

stratégiák, módszerek, eljárások és eszközök egyidejű biztosítását jelenti. 

● Hatékony kommunikáció és folyamatos kooperáció megvalósítására törekszünk az 

együttnevelésben résztvevő összes szereplő között, valamint a szakmaközi 

együttműködések során, illetve a civil szereplőkkel a mindennapos fejlesztő munkában, 

az általános és gyógypedagógiai gyakorlatban. 

● Pozitív teljesítmény-elvárásokat támasztunk az ellátott gyermekekkel, tanulókkal és 

önmagunkkal szemben. 

● Garantáljuk a minőségi interakciók megvalósulását mindennapos fejlesztő munkánk, 

valamint a szakmai együttműködések során.  
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5. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat kapcsolati rendszere 
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5.1.  Az integrációs folyamatban résztvevők együttműködésének szintjei 

● gyermek, tanuló – utazó gyógypedagógus 

● szülő – utazó gyógypedagógus  

● a gyermek, tanuló pedagógusa(i) – utazó gyógypedagógus 

● utazó gyógypedagógus – utazó gyógypedagógus 

● a gyermek, tanuló fejlesztésében részt vevő más szakember(ek) – utazó 

gyógypedagógus 

 

5.2.  Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat működtetésének személyi feltételei 

Intézményegységünkben sokoldalúan, jól képzett szakemberek, terapeuták segítik a fejlesztő, 

rehabilitációs munkát, az együttnevelés előkészítését, a további szolgáltatási rendszerek 

kidolgozását, a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelését-oktatását. 

A diagnózisok típusának megfelelő szakos végzettségek: 

● oligofrénpedagógia  

● tanulásban akadályozottak pedagógiája 

● logopédia 

● szomatopedagógia 

● konduktor 

● pszichopedagógia 

● pszichológia 

A feladat ellátását főállású utazó gyógypedagógusok mellett további szakemberek megbízási 

szerződéssel történő alkalmazásával tudjuk biztosítani. 

6. Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat céljai és feladatai 

6.1.  Kiemelt céljaink 

● A sajátos nevelési igény minél korábbi életszakaszban történő észrevétele, az ebből 

adódó másodlagos problémák megelőzése.  

● A köznevelési intézmények keretein belül a sajátos nevelési igényből adódó hátrányok 

kiküszöbölése, csökkentése, kompenzálása.   
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●  Az együttnevelésben résztvevő gyermekek, tanulók tanuláshoz és az önálló életvitel 

kialakításához szükséges képességeinek, készségeinek, jártasságainak kialakítása, tudatos 

fejlesztése, tehetségük felismerése, kibontakoztatása, tehetséggondozás az önmaguk 

megvalósításához legmegfelelőbb eszközökkel.  

●  A gyógypedagógia és a pedagógia közti rendszeres és élő szakmai kooperáció kiépítése 

és fenntartása az integráltan nevelt, oktatott gyermekek, tanulók érdekében. 

● Segítségnyújtás minden, az integrációs folyamatban résztvevő és azt meghatározó 

szereplőnek, elsősorban magának a gyermeknek, tanulónak, valamint családjának és a 

vele kapcsolatba kerülő pedagógusoknak, gyógypedagógiai szakmai tudásunk és 

eszköztárunk által. 

● A többségi köznevelési intézményekben integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók egyénre szabott fejlesztésének megvalósítása, igazságos és 

egyenlő esélyeik megteremtése, valamint közösségi, hosszú távon társadalmi 

beilleszkedésük érdekében.  

 

6.2.  Feladataink 

Az intézményegység feladatai a folyamatosan változó és egyre komplexebb problémákkal 

rendelkező gyermekpopulációból következően az integrációs alapelvek figyelembe vételével az 

alábbiak: 

● A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók teljes körű gyógypedagógiai szempontú 

ellátásának megszervezése, mely magába foglalja a komplex személyiségfejlesztést, és 

tartalmazza a differenciált, egyéni haladási tempót biztosító értelmi, érzelmi, erkölcsi, 

esztétikai illetve testi nevelést-oktatást. 

● Integratív pedagógiai gyakorlat kialakítása, amely a tradicionális gyógypedagógiai 

módszertant ötvözi fejlesztőpedagógiai és egyéb rokonszakmákból származó 

ismeretekkel, továbbá korszerű gyermekközpontú befogadó pedagógiai szemlélettel.  

● Az individualizált megvalósítás érdekében a szükséges szakmai és civil szervezetekkel való 

szoros együttműködés. 

● Figyelembe vesszük a tanulók egyéni szükségleteiben, személyiségbeli és intellektuális 

fejlődésében jelentkező eltéréseket, kiemelt hangsúlyt fektetve a differenciálásra.  
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● A készségek, képességek és jártasságok fejlesztésében a közvetlen érzékszervi tapasztalás 

és a cselekvéses megismerés kapnak fő szerepet. 

● A magatartási és viselkedési problémák okait feltáró megközelítés értelmében kezelési 

lehetőségeket javaslunk, illetve dolgozunk ki. 

● Az erkölcsi nevelést, állandó és kiemelt feladatnak tekintjük, melynek eszköze a tanulási, 

magatartási, és viselkedési szokások következetes alakítása és a helyes minták 

megerősítése. 

● A személyiségközpontú, gyermekközpontú pedagógiai attitűd megvalósítása, amely 

lehetőséget biztosít a gyermekek, tanulók önismereti folyamatainak fejlődésére, 

megerősödésére, a pozitív énkép kialakítására. 

● A differenciált, folyamatos és a gyermekeket, tanulókat önmagukhoz viszonyítva mérő és 

értékelő rendszer alkalmazása. 

●  Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás, utazó logopédiai ellátás, az utazó 

mozgásfejlesztés ellátás, az utazó pszichológusi ellátás, a fejlesztő nevelés-oktatás, 

valamint a gyógypedagógiai tanácsadás szolgáltatások zökkenőmentes és hatékony 

működtetése. 

● A megvalósításhoz szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítása, ennek érdekében 

a folyamatos önképzés lehetővé tétele, valamint eszközkölcsönző rendszer működtetése. 

Ezek értelmében az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység a következő 

szakfeladatokat látja el: 

Utazó gyógypedagógusi ellátás: Szemléletformálás, információközvetítés, az integrált nevelés 

közvetlen és közvetett megsegítése az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat ellátási körzetébe 

tartozó és partneri együttműködésben álló, sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat 

integráltan nevelő-oktató köznevelési intézmények számára egyéni vagy kiscsoportos 

fejlesztés, terápia és/vagy tanácsadás formájában. A gyógypedagógiai ellátás magában foglalja 

a különböző fejlődési területek (értelmi képességek, kommunikáció, beszéd, nagymozgás, 

finommozgás, szociális viselkedés, önkiszolgálás, stb.) tantárgyakhoz is kapcsolódó fejlesztését, 

valamint tanácsadást a gyermekek, tanulók fejlődésével, nevelésével, gondozásával 

kapcsolatban.   
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Utazó logopédiai ellátás: Az aktuális beszédállapot és nyelvi fejlettség felmérése és fejlesztése 

integráltan nevelkedő, tanuló beszédhibás, beszédfogyatékos óvodás és kisiskolás korú sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók körében. A beszélt és írott nyelvet érintő beszédkórképek 

kialakulásának megelőzése, fejlesztése terápia és/vagy tanácsadás formájában. 

 

Utazó mozgásfejlesztés ellátás: Egyéni és csoportos foglalkozások tartása az integráltan 

nevelkedő, tanuló, óvodás és iskoláskorú sajátos nevelési igényű (mozgáskorlátozott, 

idegrendszeri éretlenséggel, valamint egyéb mozgásfejlődési elmaradással küzdő) gyermekek, 

tanulók számára. A mozgás fejlődése elősegíti a testi, értelmi, nyelvi, érzelmi, szociális fejlődést, 

és befolyásolja az egész személyiséget. 

 

Utazó pszichológusi ellátás: Egyéni és csoportos pszichológiai foglalkozásokat tartunk az 

integráló intézményekben a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak. Célunk 

elsősorban a tanulók pszichológiai megsegítése, az érzelmi, kapcsolati és teljesítménybeli 

nehézségek kezelése, az önismereti és társas készségek fejlesztése. Feladatunk továbbá szükség 

esetén a krízisek, veszteségek kezelése. 

Pszichológusként támogatjuk az óvodai és iskolai oktató-nevelő munkát, részt veszünk a 

komplex egyéni fejlesztési folyamatokban. 

A hozzánk forduló szülőknek, pedagógusoknak, konzultációs lehetőséget biztosítunk, ahol 

megbeszéljük a gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket és feltérképezzük 

a lehetséges megoldási módokat. Igény esetén a kollégák, és a szülők számára pszichológiai 

témájú előadásokat szervezünk. 

 

Fejlesztő nevelés: „A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, 

amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán 

funkciók - mint a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés - 

minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek 

következtében az érintett személy pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az 

átlagtól, így tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében 

jelentősen korlátozott lehet… A fenti fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli 

akadályozottságok a pedagógiai megsegítés, nevelés, oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos   
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nevelési igényként jelentkeznek. E tanulók speciális segítséget igényelnek szükségleteik 

kielégítése, egészségük megtartása, az emberi, a dologi és természeti világhoz való viszonyuk 

kialakítása és a társadalom életében való aktív részvétel érdekében. Egész életükben a 

környezet fokozott mértékű és folyamatos, komplex segítségére, támogatására utaltak, 

személyiségük kibontakoztatása és életminőségük javítása érdekében nevelés-oktatásra van 

szükségük.” (3. számú melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez) 

 

Komplex gyógypedagógiai tanácsadás: Információ és ismeretközvetítés sajátos nevelési igényű 

gyermeket nevelő szülők, továbbá az integrált nevelés – oktatás területén dolgozó 

óvodapedagógusok, tanítók, szaktanárok, fejlesztő- és gyógypedagógusok számára sajátos 

nevelési igény vagy annak gyanúja esetén, a szakértői vélemény és fejlesztési javaslat 

értelmezésével, a gyermek, tanuló megfigyelésével, nevelésével-oktatásával, fejlesztésével, 

valamint jogaival (differenciálás, számonkérés, értékelés, mentesítés, stb.) és 

kötelezettségeivel kapcsolatban. További területei a nevelési és fejlesztési tanácsok nyújtása, 

célirányos fejlesztő feladatok a szülők számára, segítségnyújtás az iskolaérettség 

megállapításához intézményváltás kapcsán, és javaslattétel a gyermeknek, tanulónak megfelelő 

integrált intézmény kiválasztásához, illetve a pályaorientáció szempontjából. 

 

Eszközkölcsönzési rendszer működtetése: A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

támogatása érdekében létrehozott eszközkölcsönző szolgáltatás fejlesztő eszközök, speciális 

taneszközök, korrektív-kompenzáló eszközök, hely-, és helyzetváltoztató eszközök, valamint IKT 

eszközök kölcsönzésével kívánja segíteni az együttnevelés sikerességét, hozzájárul a 

gyermekek, tanulók képességeinek, készségeinek, jártasságainak kialakulásához, 

fejlesztéséhez, illetve a differenciált pedagógiai folyamatok megvalósulásához. Ennek 

érdekében feladata az eszközök kölcsönöztetésén túl azok széleskörű megismertetése, a 

kölcsönző pedagógusok és szülők felkészítése azok használatára.  

7. Utazó gyógypedagógusi ellátás 

A 2011. évi CXC. törvény 47.§ (1) kimondja: „A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak 

joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy   



14 

 

igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői 

bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.”  

Az utazó gyógypedagógiai ellátás szabályozása a 2016. évi LXXX. törvény /az oktatás 

szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról/ alapján történik:  

„3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 

18. § (2) Az Nkt. 4. §-a a következő 38-41. ponttal egészül ki: 

39. utazó gyógypedagógus, utazó konduktor: az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori 

hálózat által foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, aki az e törvényben meghatározott 

tevékenységét rendszeresen munkáltatója feladatellátási helyén kívül végzi, 

40. együttnevelést segítő pedagógus: az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által 

foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

- közös vagy részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola által, a 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása 

érdekében foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, 

13. A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 

25. § Az Nkt. a következő 13/A. alcímmel egészül ki: 

13/A. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 

15/A. § (1) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési 

igényű gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos 

óvodai csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés-oktatását 

végző nevelési-oktatási intézmények számára a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember 

biztosítása, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a 47. §-ában meghatározottak szerint 

alkalmazandó gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik. 

(2) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az 

állami intézményfenntartó központ feladata. 

(3) Az állami intézményfenntartó központ az e §-ban meghatározott feladatokra, állami 

felsőoktatási intézmény, továbbá egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet, 

vagy más nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartó által fenntartott 

utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot is felkérhet.”  
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Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás az integráció valós helyszínén nyújtott segítséget jelent. 

A folyamatos, intenzív óvodai/iskolai jelenlét által a probléma közvetlenül és valós időben kerül 

megoldásra, ezáltal eredményesebb és hatékonyabb az ellátás.  

7.1.  Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás célja 

● A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sikeres integrációjának támogatása, 

segítése, a társadalomba való beilleszkedésük előkészítése.  

● Egyéni fejlesztési terv alapján, a jogosultságot meghatározó szakértői véleményre és a 

folyamatos gyógypedagógiai diagnosztikára építetten történő, egyéni szükségletekre 

szabott közvetlen fejlesztés biztosítása. 

● A többségi intézményekben megvalósuló integrált nevelés-oktatás közvetlen és közvetett 

megsegítése a szolgáltatást igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat 

integráltan oktató-nevelő köznevelési intézmények számára. 

● Az együttnevelésben részt vevő gyermekek, tanulók óvodai, tanórai munkájának 

eredményességét támogató szolgáltatások biztosítása. 

● Pedagógiai szemléletváltással együtt járó, a sokféleség kezelésére alkalmas programok, 

stratégiák, módszerek, technikák, eszközök megismertetése és közvetítése, amelyek 

lehetőséget adnak az átlagostól eltérő egyéni szükségletek figyelembevételére, ami 

elengedhetetlenül szükséges az együttnevelés során. 

● Aktív és rendszeres, építő jellegű együttműködés kialakítása az integráló intézmények 

pedagógusaival, illetve az integrációban részt vevő gyermekkel, tanulóval a mindennapos 

oktató-nevelő munka során kapcsolatba kerülő egyéb szakemberekkel. 

● Folyamatos kapcsolattartással, gyógypedagógiai tanácsadás, mint kiegészítő lehetőség 

felajánlásával, biztosításával a szülők/gondviselők, pedagógusok támogatása eseti vagy 

folyamatos jelleggel az integrált gyermekek/tanulók szükségleteire, jogaira, ellátására, 

illetve a vele kapcsolatban a felmerülő problémákra vonatkozóan. 

7.2.  Az utazó gyógypedagógusi ellátás feladata 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelésében, oktatásában, 

fejlesztésében részt vevő - a fogyatékosság típusának megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

- gyógypedagógiai tanár/terapeuta az együttműködés során:  
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● Az adott gyermek, tanuló egyéni szükségleteihez és a szakértői véleményben előírtakhoz 

igazítottan megtervezi és tudatosan megvalósítja a habilitációs - rehabilitációs egyéni és 

kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat. 

● Komplex terápiás tevékenységet végez a gyermekkel, tanulóval való közvetlen 

foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs-rehabilitációs fejlesztést 

szolgáló órakeretben. Ennek során támaszkodik a gyermek, tanuló meglévő képességeire, 

erősségeire, az ép funkcióira, valamint az érdeklődésére. 

● Segíti a gyermekek, tanulók egyre pontosabb észlelését, érzékelését, fejleszti a figyelem 

összpontosítását, tartósságát, a gondolkodási funkciókat, az emlékezetet. Elősegíti a 

verbális és nonverbális kommunikáció kialakulását a szociabilitás fejlődése érdekében, 

valamint a motoros képességek fejlődését. Összességében a tanulási képességeket 

meghatározó struktúrák fejlődését a legkomplexebb módon támogatja. 

● Közreműködik az integrált nevelés, oktatás keretein belül az óvodai foglalkozásokba, 

tanítási órákba beépülő habilitációs - rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, 

ezt követően pedig konzultációt biztosít a tervezett pedagógiai tevékenységek 

megvalósulásával kapcsolatban. 

● Segíti a szakértői véleményben szereplő diagnózis értelmezését. 

● Javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a gyermek, tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására. 

● Segítséget nyújt az egyénre szabott tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális 

segédeszközök, valamint a megfelelő és eredményesen alkalmazható nevelési módszerek 

kiválasztásában. Felhívja a figyelmet az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat 

eszközkölcsönzési szolgáltatásának lehetőségeire, segítséget nyújt az igénybevétel 

módjában. 

● Javaslatot tesz integrációs szemléletű gyógypedagógiai és specifikus módszerek, 

módszerkombinációk alkalmazására. 

● Figyelemmel kíséri a gyermekek, tanulók haladását, részt vesz a részeredmények 

értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszer- 

és/vagy eszközváltásokra, a fejlesztési terv módosítására, egyéni haladási terv 

elkészítésére. 

● Segítséget nyújt a sajátos nevelési igényű gyermekekre, tanulókra vonatkozó irányelvek 

és a specifikus követelményrendszer jogszerű érvényesítésében, alkalmazásában  
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● segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek, tanuló 

önmagához mért fejlődésének megítélésében. 

● Együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel, tanulóval 

foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait. 

● Tanácsadás formájában konzultációs lehetőséget biztosít a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók pedagógusai, családja számára az oktatással, neveléssel, 

fejlesztéssel, otthoni és/vagy óvodai-iskolai ellátással kapcsolatos kérdésekben. 

A gyermekek, tanulók habilitációs - rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői 

vélemény. A fejlesztés céljai minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó 

gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat eredményeire, a diagnózisra, valamint 

a megjelölt fejlesztési javaslatokra épülnek. A tevékenység lényeges eleme, a megismerés 

módszerének tudatos megválasztásával a folyamatosan vagy szakaszosan ismétlődő pedagógiai 

diagnosztika is. Ez a két információhalmaz szolgáltatja az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez 

szükséges tudásbázist. Az egyéni fejlesztési terv olyan habilitációs-rehabilitációs célú 

tevékenységeket, fejlesztő programokat foglal magába, melyek legfőbb kiválasztási 

szempontja, 

● hogy az eljárás és eszközrendszer miként tud hozzájárulni a pszichikai, fiziológiai funkciók 

zavarának korrigálásához, kompenzálásához,  

● a funkcionális képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok, 

hiányok kezelése (a meglévő ép funkciók bevonásával, kihasználásával),  

● valamint az alacsony szocioökonomikus környezetből adódó hátrányok csökkentéséhez, 

megelőzve ezzel a további vagy másodlagos tünetek megjelenését.  

A gyógypedagógus által készített szakszerű fejlesztési terv a gyermek, tanuló mindenkori 

fejlettségi szintjének és életkori sajátosságainak megfelelő. A már meglévő, illetve más 

területekről, és a gyermekkel, tanulóval foglalkozó más szakemberektől  megszerezhető 

információk egymásra épülésével megvalósuló fejlesztő munka folyamatosságának biztosításán 

túl, a gyermek, tanuló egyedi tulajdonságainak, teljes személyiségének fokozatos 

kibontakozását is szolgálja, törekedve a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.   
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7.3.  Az utazó gyógypedagógusi ellátás területei 

7.3.1. Utazó habilitációs-rehabilitációs ellátás 

A habilitációs - rehabilitációs foglalkozásokon alkalmazott módszerek (a teljesség igénye nélkül) 

● Meixner – féle diszlexia-, diszgráfia prevenció és reedukáció, 

● Sindelar módszer gyógypedagógiai adaptációja, 

● Komplex fejlesztő program Frostig módszer elemeiből, 

● logopédiai foglalkozásokon alkalmazott módszerek, 

● Kulcsár-féle mozgásfejlesztés – nagy és finom mozgások, 

● egyéb adaptálható tanult módszerek beépítése. 

Tanulásszervezési eljárások  

A gyógypedagógiai fejlesztő munka során nagy hangsúly helyeződik a tanulás irányítására is. Az 

egyéni képességekhez, sajátosságokhoz, állapothoz és érdeklődéshez történő alkalmazkodás 

eljárásai:  

- individualizált munka, 

- páros munka, 

- csoportmunka, 

- projektmunka. 

Fejlesztési területek 

1. Kognitív képességek 

A gondolkodás alapműveleteinek használata minden helyzetben minden tanulási folyamatot 

megalapoz. A fejlesztés célja a képességekhez mért megfelelő szintű fogalmi és elvont 

gondolkodás kialakítása.  

A látott, hallott, és egyéb csatornákon át érkező ingerek pontos érzékelése, észlelése és 

feldolgozása minden tanulás alapja. Ennek fontos részterülete a diszkrimináció, azaz az ingerek 

különbségeinek észlelése. Lehetővé tesszük és segítjük a dolgok egymáshoz való viszonyának, 

a sorrendnek és a sorrend elemeinek egyidejű észlelését és feldolgozását. Mivel természetes 

környezetünkben ezek az ingerek nem izoláltan, hanem szimultán, egymással kapcsolódva 

léteznek, a multiszenzoriális fejlesztés a percepció minden területét átfogja.   
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A jól koncentrálható, tartós figyelem elengedhetetlenül fontos a feladatok elvégzéséhez, az 

ismeretszerzéshez, a tanulás teljes folyamatához. A zavartalan munkavégzést a figyelem 

szelektivitásának növelése biztosítja.  

A rövid és hosszú távú emlékezeti funkciók elégtelen működése nehezíti a tananyag 

elsajátítását, felidézését, a megtanult információk alkalmazását, átvitelét más szituációra. A 

multiszenzoriális fejlesztésre épülően az emlékezeti szerveződés fejlesztésében is hangsúlyos 

szerepet kap az intermodális kapcsolódási pontok kialakítása.  

2. Motoros képességek  

A mozgásnak nagy szerepe van a következő részképességek fejlődésében: motoros fejlődés, 

egyensúlyérzékelés, mozgáskoordináció, izomrendszer, kognitív feladatok, szocializációs 

folyamatok. A gyermek a mozgáson keresztül tapasztalja meg saját testének felépítését, 

testrészeinek működtetését, szabályozását, alakul vesztibuláris rendszere, tájékozódik a 

térben, észleli a taktilis, kinesztetikus, vizuális, akusztikus ingereket.  

A motoros készségek fejlesztését a mozgásfejlesztést végző gyógypedagógusok munkájára 

épülve végezzük, melynek fő feladata: 

 a különböző testhelyzetek tudatos érzékelése-érzékeltetése, azok változásainak megélése 

és szándékolt kivitelezésük, 

 általános testi fejlődés elősegítése 

 ügyesség, gyorsaság, mozgásbátorság, mozgásbiztonság, állóképesség, reakciógyorsaság 

fejlesztése, 

 a mindennapi élet feladataihoz szükséges nagy- és finommozgások fejlesztése,  

 a mozgásfejlődés elmaradásainak korrigálása,  

 a munkavégzéshez szükséges mozgásformák, mozdulatsorok elsajátításának előkészítése,  

 az egészséges életmódot elősegítő szokások kialakítása.   

3. Orientációs képességek 

A testséma kialakítása, fejlesztése a saját testen, a térben és időben való tapasztalatszerzést, 

tájékozódást foglalja magába. A testtudat kialakulásának első lépése a testkép ismerete, a saját 

test részeinek, egészlegességének, határainak megtapasztalása, megélése.  

Ezt megtapasztaltatjuk aktív mozgásokban vagy passzív mozgatásokban, bőrérzékelésen 

keresztül, testhelyzet-váltásokon át, és szükségesek a saját testről szerzett benyomások is.   
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A gyermekek, tanulók tudatában az idő a múltból a jelenen át a jövőbe haladó, szabályos 

időtartamokra tagolt, számokkal kifejezhető egyenes. A történések ok-okozati kapcsolatba 

kerülnek, az egyes események naptári időponthoz köthetők. Az idői észlelés fejlesztésének 

célja, hogy elősegítse az időben való tájékozódást, a személyes értékek rangsorának 

kialakítását, a természet és a társadalom által meghatározott törvényszerű, szabályszerű 

viszonyok közötti eligazodást. 

A térbeli tájékozódás a két-, és háromdimenziós térben való eligazodás képessége, 

mechanizmusa. Ismeretéhez alapvetőek a mozgással, mozgásváltozással, valamint a 

testtudattal és annak megélésével kapcsolatos fogalmi ismeretek. 

4. Kommunikációs képességek 

A kommunikáció fejlesztését a logopédusok munkájára épülve, azt megtámogatva végezzük. 

Munkánk során elsődleges a beszédészlelés és beszédmegértés, azaz a beszéd receptív 

oldalának fejlesztése, és hangsúlyt helyezünk a produktív beszéd fejlesztése során az aktív-

passzív szókincs és a kifejezőkészség területeire. Folyamatosan fejlődő szövegértő és 

szövegalkotási képességek teszik lehetővé, hogy az egyén önállóan és másokkal együttműködve 

képes legyen a verbális, valamint a nem verbális kommunikáció eszközeinek és kódjainak, 

valamint a különböző információhordozók üzeneteinek megértésére és feldolgozására.  

5. Szociális képességek 

A szociális kompetencia tág fogalom, amelyen belül a legfontosabb területeket, azaz a közösség 

szokásaihoz, normáihoz való igazodás megtanulását, interiorizálását, a felnőttekkel és a 

kortársakkal kialakított harmonikus kapcsolatfelvételt, illetve a közösségben elfoglalt hely 

rendezését kell elsősorban fejlesztő munkánkkal támogatnunk, a tanulók önismereti 

fejlődésének folyamatos ösztönzése mellett. A fejlesztő munkának része az érzelmi intelligencia 

fejlesztése is, mely elsősorban a frusztráció kezelését, a tolerancia kialakítását, az empátia, 

önismeret, társismeret, emberismeret területeit foglalja magába. 

 

Az utazó gyógypedagógusi szolgáltatás időkeretét és dokumentumait az Utazó 

Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység szakmai protokoll részletesen szabályozza.   
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7.3.2. Utazó logopédiai ellátás 

E tevékenység - az utazó gyógypedagógusi rendszer részeként – óvodás kortól kezdődően a 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tervszerűen felépített beszéd-, és/vagy 

kommunikációfejlesztő eljárásrendszere, amely komplex állapotfelmérést, valamint különböző 

terápiás és tanácsadási szolgáltatások formájában megjelenő gyógypedagógiai szemléletű 

fejlesztő munkát foglal magába. Minden esetben a beszédfogyatékosság, illetve beszédhiba 

jellegétől függ. 

Az utazó logopédiai ellátás célja 

● A beszédhiba típusától és súlyosságától függően, a lehetőség szerinti legkorábbi 

életkorban megkezdett, korszerű diagnosztikai eljárások eredménye alapján tudatosan 

megtervezett, egyéni szükségletek szerinti gyakorisággal történő terápiás 

foglalkozásokkal, önmagához mérten a lehető legrövidebb intervallumon belül a 

gyermekek, tanulók beszédének, illetve nyelvi fejlettségének megfelelő szintjét biztosítsa, 

ezzel megelőzve a másodlagos tanulási zavarok kialakulását. 

● A nyelvi, kommunikációs zavarok kezelését az egyéni szükségletek figyelembe vételével, 

a logopédiai egyéni fejlesztési terv alapján, a gyermek, tanuló számára megfelelő 

módszerek és terápiás eljárások megválasztásával, kombinálásával, komplex terápiával, 

team munkában valósítsa meg.  

● A beszédfogyatékos és az írott és/vagy beszélt nyelvvel kapcsolatos diagnózissal 

rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tanulásban, szabadidős 

tevékenységekben, a mindennapos életben egyaránt jelentkező kommunikációs és/vagy 

beszédproblémáira olyan egyénre szabott megoldásokat keressen, amelyek biztosítják a 

folytonosságot, és az integráció irányába mutatnak.  

Az utazó logopédiai szolgáltatás feladata 

● beszéd- és/vagy kommunikáció-indítás, 

● a beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, valamint a nyelvi és a kommunikációs zavarok 

korrigálása, 

● a beszédészlelés és a beszédmegértés problémáinak kezelése, 

● az artikulációs hibák (hanghiányok, hangcserék, torzítások) javítása, 

● a diszlexia, a diszgráfia illetve a diszkalkulia kialakulásának megelőzése (prevenció), 

● a kialakult olvasási, írási, számolási zavarok reedukációja,  
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● a beszédritmus zavaraival összefüggő beszéd-kórképek (dadogás, hadarás) terápiája más 

szakemberekkel a terápia sikerességét meghatározó együttműködésben, 

● a hangképzés zavarainak (diszfónia), illetve a zöngeképzés zavarainak (orrhangzós 

beszéd) kezelése, 

● a nyelvlökéses nyelés terápiája, 

● mutizmus különböző típusai (elektív mutizmus) 

● centrális eredetű szerzett beszédzavarok (gyermekkori afázia, diszartria). 

Az utazó logopédiai tevékenység szorosan kötődik az iskolai tanévhez. Tanév elején 

(szeptember első heteiben) az utazó logopédus elvégzi a gyermekek, tanulók a beszélt és/vagy 

írott nyelvvel kapcsolatos problémáinak megismerését elősegítő méréseket, 

szűrővizsgálatokat: 

●  a megkésett/akadályozott beszédfejlődés vizsgálata (Juhász-Bittera), 

● nyelvfejlődési vizsgálat (pl. TROG, Szól-e?), 

● szókincsvizsgálatok (PPL, Peabody, Meixner), 

● a beszédészlelés és a beszédmegértés vizsgálata (GOH, GMP), 

● az artikuláció vizsgálata, 

● a hallási figyelem és diszkrimináció vizsgálata, 

● a fonológiai tudatosság vizsgálata, 

● kognitív képességek vizsgálata (Sindelar, Szék-lámpa teszt, Pieron, stb.), 

● vizuomotoros koordináció (Frostig), 

● emberábrázolás (Goodenough), 

● stb. 

Az utazó logopédus a mérések eredményeinek és a szakértői véleményben foglaltak 

összevetésével egyéni fejlesztési tervet készít. A tervezés során az elsődleges szempontok 

kijelölése a gyermek, tanuló csoportjában, osztályában dolgozó pedagógusok, valamint a szülők 

bevonásával, közösen történik.  

Az utazó logopédiai ellátás részét képezi a logopédiai tanácsadás, ahol a logopédus konzultációs 

lehetőséget biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók pedagógusai, családja 

számára az óvodai, iskolai neveléssel, oktatással, fejlesztéssel kapcsolatban, valamint a 

tanuláson kívüli időben,  illetve otthon végezhető gyakorlással kapcsolatos kérdésekben.  
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Az utazó logopédiai munka területei 

A megkésett/ akadályozott beszédfejlődés terápiája: a beszédészlelés és –megértés és a 

beszédre irányuló figyelem fejlesztése, a beszéd kommunikációs funkciójának és 

kölcsönösségének kialakítása, passzív és aktív szókincs bővítése, rendszerezése, grammatikai 

rendszer rendezése, kifejezőkészség fejlesztése. 

Az artikulációs zavar terápiája: beszédmozgások speciális fejlesztése, képzési mozzanatok 

indirekt és direkt kialakítása, a kialakított hangok rögzítése, automatizálása spontán beszédben, 

cserélt hangpárok motoros differenciálása. 

A nyelvi zavarok terápiája: a beszédészlelés, –megértés és a beszédre irányuló figyelem 

fejlesztése, passzív és aktív szókincs bővítése, rendszerezése, grammatikai rendszer rendezése, 

kifejezőkészség és verbális munkamemória fejlesztése, olvasás/írás/helyesírás zavarainak 

megelőzése. 

Az orrhangzós beszéd terápiája: a beszédizomzat fejlesztése, a lágyszájpad izomzat 

működésének fokozása, a nazális rezonancia csökkentése, megszüntetése, nazális-orális 

beszédmód differenciálása, artikuláció javítása. 

A nyelvlökéses nyelés terápiája: ajak-, nyelv- és szájpad izomzat helyes működésének és a nyelv 

nyugalmi helyzetének kialakítása, helyes nyelés mozzanatainak megtanítása, helyes nyelés 

automatizálása a folyékonytól a szilárdabb táplálékok felé haladva. 

Diszlexia prevenció/reedukáció: auditív és vizuális képesség-, készségrendszer, 

mozgáskoordináció, téri orientáció, ritmusérzék, testséma fejlesztése, iránydifferenciálás, 

olvasás tanítása vagy újratanítása, a betűbiztonság és az összeolvasási készség és a fonológiai 

tudatosság fejlesztése, a tévesztett betűk differenciálása, folyamatos olvasás automatizálása, 

szövegértés fejlesztése, olvasási kedv felkeltése, motiváció erősítése. 

Diszgráfia prevenció/reedukáció: mozgáskoordináció, vizuomotoros koordináció, testséma 

fejlesztése, írásmozgások, íráselemek gyakorlása különböző technikákkal: ráírás, másolás, 

önálló írás, helyes ritmus, nyomaték, sebesség kialakítása, automatizálása. 

Diszkalkulia prevenció/reedukáció: a számosság, számlálás, mennyiségek és a számok iránti 

érdeklődés felkeltése, megerősítése, vizuális és téri orientációs képesség-, készségrendszer 

fejlesztése, matematikai nyelv használatának kialakítása, szerialitás, sorozatalkotás fejlesztése, 

szám- és műveletfogalom kialakítása, matematikai eszközök használatának megtanítása, egyéni 

megjegyzést segítő technikák kialakítása, önértékelés, sikerélmény fejlesztése.  
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Diszfónia terápia: tiszta egyéni beszédhang kialakítása, beépítése a folyamatos beszédbe, 

hangminőség javítása. 

Dadogás terápia: relaxációs gyakorlatok, cselekvéshez kötött hangindítás, helyes 

légzéstechnika kialakítása, mozgás-beszéd-ritmus koordináció fejlesztése, beszédkedv 

felkeltése, motiváció, önismeret, önértékelés, énkép fejlesztése. 

Hadarás terápia:  beszédfigyelem fejlesztése, helyes légzéstechnika kialakítása, beszéddallam, 

beszédritmus fejlesztése, artikulációs bázis ügyesítése, a beszéd prozódiai elemeinek 

rendezése: hangsúly-dallam-tempó, normál tempójú és ritmusú beszéd automatizálása, 

önkontroll kiépítése, fejlesztése. 

Komplex logopédiai terápia: a beszélt és/vagy írott nyelv érintett területeire irányuló terápiák 

elemeinek egyénre szabott kombinációja. 

Mutizmus: a pszichológussal és a szülővel, pedagógusokkal való szoros együttműködésben a 

logopédiai terápiák elemeinek egyénre szabott kombinációja. 

Centrális eredetű beszédzavarok: súlyosságtól függően, a beszédfejlődés lépéseinek 

megfelelően a beszéd elemeinek újraépítése (hangképzés, légzéstechnika, artikulációs és 

nyelvmozgások újraépítése, szókincs aktivizálása, nyelvi rendszer felépítése, spontán beszéd 

kialakítása). 

Az utazó logopédiai szolgáltatás időkeretét és dokumentumait az Utazó Gyógypedagógusi 

Hálózat Intézményegység szakmai protokoll részletesen szabályozza.  

7.3.3. Utazó mozgásfejlesztés ellátás 

Az utazó mozgásfejlesztés szakfeladat - az utazó gyógypedagógusi ellátás részeként - sajátos 

nevelési igényű (mozgáskorlátozott, idegrendszeri éretlenséggel, illetve egyéb mozgásfejlődési 

elmaradással küzdő) gyermekek, tanulók tervszerűen felépített mozgásfejlesztő 

eljárásrendszere, ami minden szempontból gyógypedagógiai szemléletű fejlesztő munkát foglal 

magába.  

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél, tanulónál a mozgásszervrendszer 

veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó 

mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos 

tapasztalatszerzés és a szocializáció. 

A mozgásfejlesztő (mozgáskorlátozottság esetén mozgásnevelés) foglalkozások következtében 

az idegrendszer érésének elősegítésén túl, a koordinációs és kondicionális képességeken kívül   
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fejlődik a gyermekek, tanulók feladattudata, feladattartása, nőhet a figyelmi terjedelmük és 

szociális készségeikben is fejlődés mutatkozhat. A mozgás fejleszti a gyermek ellenálló 

képességét, a test koordinált, összerendezett mozgását, egyensúlyérzékét, izomrendszerét, 

testi erejét, egész személyiségét. 

A mozgásfejlesztés (mozgáskorlátozottság esetén mozgásnevelés) célja és feladata: 

● a károsodott tartási és mozgási funkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja, 

● új tartási és mozgási funkciók kialakítása és interiorizálása, 

● mozgás-szervrendszer optimális működőképességének elősegítése, 

● állapotromlás, másodlagos károsodások, következmények megelőzése, 

● motoros készségek és képességek fejlesztése, 

● az idegrendszer érésének elősegítése, 

● a vesztibuláris rendszer érzékelésének fejlesztése, 

● mindennapos tevékenykedtetés, a személyi függetlenség motoros feltételeinek és 

eszközhasználatának megtanítása, 

● a kommunikációs képességek motoros feltételeinek kialakítása, javítása, 

● a reális mozgásos éntudat kialakítása, önálló életvitelre való elő- és felkészítés, 

● beszédzavarok, kommunikációs képességek javítása, 

● speciális felkészítés az önkiszolgálásra, az önálló életvezetésre. 

Az utazó mozgásfejlesztő gyógypedagógus a megfigyeléseken kívül állapot- és szintfelmérést és 

mozgásvizsgálatot végez.  

A mérések eredményeinek és a szakértői véleményben foglaltak összevetésével egyéni 

fejlesztési tervet készít. A tervezés során az elsődleges szempontok kijelölése a többségi 

pedagógusok, valamint a szülők bevonásával, közösen történik. 

A mozgásfejlesztés során fejlesztett területek: 

● mozgáskoordináció, 

● egyensúlyérzék, 

● járáskorrekció, 

● szenzomotoros ismeretszerzés biztosítása, 

● vesztibuláris rendszer, 

● finom- és grafomotorika,  
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● vizuomotoros koordináció, 

● preventív tartáskorrekció, 

● izomerő növelése, 

● ízületi mozgásterjedelem növelése, kontraktúra-prevenció, 

● önellátás, önkiszolgálás. 

Az utazó mozgásfejlesztési szolgáltatás időkeretét és dokumentumait az Utazó 

Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység szakmai protokoll részletesen szabályozza.  

7.3.4. Utazó pszichológusi ellátás 

Az utazó pszichológusi ellátás menetét és megvalósulását szabályozza a Benedek Elek EGYMI, 

Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Szakiskola Utazó Pszichológusi Ellátás 

Protokoll. 

7.3.5. Fejlesztő nevelés-oktatás 

Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat által ellátott súlyosan-halmozottan sérült gyermekek, 

fiatalok ellátása a Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthon 

Budapest XX. kerületi Vas Gereben utcai telephelyén történik. 

Elsődleges az emelt szintű egészségügyi ellátásuk, melyben teret kap az egészségmegőrzésük, 

az alapellátásuk, szakorvosi, gyógyszerellátásuk, gyógyászati segédeszköz ellátásuk, valamint 

fizikai, mentális életvezetési segítség adása.  

Életkoruknak megfelelően egyéni fejlesztési tervek alapján komplex nevelést-oktatást, valamint 

szociális szolgáltatásokat (kedvezmények, juttatások) vesznek igénybe. 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok fejlesztő nevelésének biztosításakor 

figyelembe vesszük: 

● a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók pedagógiájának alapelveit, a 

gyógypedagógia tudományelméletét, filozófiáját, módszereit, eszközeit, gyakorlatát, 

● a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, oktatásának 

irányelvét, 

● a fejlesztő nevelés-oktatás jogszabályi kereteiben rögzített tartalmi és formai elemeket. 

Mindezek a helyi lehetőségeknek és adottságoknak és a gyermekek, fiatalok egyéni 

szükségleteinek megfelelően valósulnak meg.  
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A fejlesztő nevelés-oktatás személyi és tárgyi feltételei 

A személyi és tárgyi feltételeket a Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó 

Otthona és az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat közösen biztosítja. 

A súlyosan-halmozottan sérült gyermekek, fiatalok ellátásának alapelvei: 

1. A kommunikáció és az interakció elve. 

2. A normalizáció és a participáció elve. 

3. A komplexitás, a személyiségközpontúság, a szükségletorientáltság és a 

rehabilitáció elve. 

4. A kooperáció és a tudatosság elve. 

5. A differenciálás és az individualizáció elve. 

● A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok a szükségleteiknek és 

fogyatékosságaik struktúrájának megfelelő nevelésben, oktatásban és fejlesztésben 

részesülnek. 

● A fejlesztés a számukra megfelelő és szükséges tartalommal történik, segíti a lehetőség 

szerinti legnagyobb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb 

beilleszkedést. 

● Az elvárások az egyéni teljesítőképességnek megfelelően kerülnek megfogalmazásra, és 

igazodnak a fejlődés lehetséges üteméhez. 

● A fejlesztő nevelés-oktatás keretében, a közösségi nevelés mellett kiemelt hangsúlyt kap 

az egyéni fejlesztés, törekedve a kortárs kapcsolatok kihasználására a szocializációs 

folyamatban. 

● A napirend tudatos szervezésével a sokoldalú tapasztalatszerzés, a szociális tanulás 

feltételeinek biztosítása. 

A fejlesztő nevelés-oktatás habilitációs tevékenységének célja, feladata 

Tevékenységünk célját a gyerekek, fiatalok szükségletei és a helyi igények határozzák meg. 

Fontos számunkra az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legnagyobb önállóság 

feltételeinek megteremtése, melynek alapja a szociális, a kommunikációs és más kognitív 

készségek specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek 

habilitációs fejlesztése, a mindennapi gyakorlati készségek speciális módszerekkel való tanítása.  
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Nevelési céljaink elérésének érdekében alkalmazott módszerek, terápiák minden esetben 

igazodnak a gyerekek, fiatalok életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, nyelvi szintjéhez, 

egyéni képességeihez és az adott szituációhoz. 

Feladatunk a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, oktatásának 

irányelvét figyelembe véve, megfelelően elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján a sérült 

funkciók fejlesztése, a gyermekek, fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése. 

A feladatok végzéséhez családias, nyugodt légkört teremtünk, melyben gyermekek és felnőttek 

egyaránt jól érzik magukat, amely a kölcsönös bizalmon, az egyéni sajátosságok 

figyelembevételén, a következetes, egymásra építő gyógypedagógiai munkán alapszik. 

Mindezek jól segítik a képességek kibontakozását, a hatékony fejlesztő munkát. 

Kiemelt feladataink: 

● A fejleszthetőség és az önálló tevékenykedés feltételeként a biztonságérzet kialakítása. 

● Az önismeret fejlesztése, az önállóság kialakítása, fejlesztése. 

● A gyermek, tanuló, fiatal alkalmazkodását segítő viselkedésformák tanítása a családi, 

intézményi és azon kívüli környezetben. 

● Az elsajátított ismeretek, készségek bővítése, szinten tartása. 

● A gyermek, tanuló, fiatal egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelő szociális 

viselkedés, illetve az azt megalapozó elemi készségek tanítása, fejlesztése. 

● Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával az egyre pontosabb észlelés, a verbális és 

nonverbális kommunikáció kialakítása, a gondolkodás és az emlékezet fejlesztése. 

● A mozgásra alapozva készségek kialakítása, képességek fejlesztése differenciált, 

szükségletekhez igazodó segítségnyújtással. 

● Az alapszükségletek kielégítése, jó testi és lelki közérzet megteremtése. 

A fejlesztő nevelés-oktatás habilitációs tevékenységének fejlesztési területei 

● Kommunikáció és interakció fejlesztése (bazális, individuális, orientációs, totális, 

augmentatív és alternatív kommunikáció), 

● Önkiszolgálás, öltözés, étkezés, szobatisztaságra szoktatás, toalett-tréning, 

● Játéktevékenység fejlesztése, személyiségfejlesztés, 

● Bazális stimuláció: bőrérzékelés, ízlelés, szaglás, hallási figyelem, 

● Mozgás, egyensúlyérzék fejlesztése, tájékozódás, 

● Finommozgás, manipuláció.  
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7.3.6. Komplex gyógypedagógiai tanácsadás 

Információ és ismeretközvetítés sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülők, továbbá az 

integrált nevelés-oktatás területén dolgozó óvodapedagógusok, tanítók, szaktanárok, fejlesztő- 

és gyógypedagógusok számára, sajátos nevelési igény vagy annak gyanúja esetén. A szakértői 

vélemény és fejlesztési javaslat értelmezésével, a gyermek, tanuló megfigyelésével, jogaival 

(differenciálás, számonkérés, értékelés, mentesítés, stb.) és kötelezettségeivel kapcsolatos 

segítségnyújtás: nevelési és fejlesztési tanácsok, célirányos fejlesztő feladatok, a gyermeknek, 

tanulónak, fiatalnak megfelelő intézmény kiválasztása, pályaorientációs tanácsadás, stb. 

7.3.7. Eszközkölcsönzési rendszer működtetése 

A TÁMOP 3.1.6-11/1.-2011-0006 „Támasz-Pont” projekt megvalósítása folyamán a 2013/14-es 

tanév végére épült ki intézményünk eszközkölcsönzési rendszere, amely jelentősen hozzájárul 

ahhoz, hogy az Utazó Gyógypedagógusi Hálózatunk által ellátott integráló intézményekben 

javuljanak a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének feltételei.  

A 2014/15-ös tanévtől a szolgáltatást széles körben elérhetővé téve heti két alkalommal 

biztosítunk lehetőséget az eszközkölcsönzésre.  

A projekt által finanszírozott beszerzések eredményeként a XX. és XXIII. kerületi integráló 

óvodák és iskolák intézményvezetői és pedagógusai, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő 

szülők, valamint intézményünk pedagógusai, gyógypedagógusai számára, a sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók differenciált ellátását segítő fejlesztőeszközök, korrektív-

kompenzáló, hely- és helyzetváltoztatást segítő eszközök, IKT eszközök, illetve speciális 

taneszközök térítésmentes kölcsönzését kínáljuk. 

Személyesen az intézményben történő beiratkozás és regisztráció után a kölcsönzés 

folyamatos, időtartama 3 hónap.  Egyéni egyeztetést követően a hosszabbítási lehetőség 

biztosított. A kölcsönzött eszközöket legkésőbb az adott tanév szorgalmi időszakának végéig, 

illetve a június 15-ét megelőző munkanapig vissza kell szolgáltatni az Eszközkölcsönzőnek.  

Az eszközök megrongálódása és/vagy elvesztése esetén anyagi felelősség felróható. 

Az eszközkölcsönzés módját és feltételeit részletesen az Eszközkölcsönzési protokoll 

szabályozza.  
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8. A KRÉTA e-napló vezetése 

Az Utazó Gyógypedagógusi Hálózat dolgozóinak KRÉTA naplózási, adminisztrációs feladatai 

összetettek. 

A Benedek Elek Intézmény KRÉTA e-naplójában rögzítésre kerülnek a naponta teljesített 

munkaórák. Ennek módja intézményegységileg meghatározott. A tanórák (foglalkozások), 

elrendelt túlórák és a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részének 

dokumentációja alapvetően ezen a felületen történik. 

Emellett a gyógypedagógus az adott intézményben rögzített tanóráit az integráló iskolák KRÉTA 

e-naplójában is adminisztrálja. 

 

 

 

 

 

 


