Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés

Katona Nóra

-2-

I.

Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia
I.1.
A definíció szintjén
I.2.
Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

3
3
5

II.

Az iskolapszichológusi ellátottság, a szolgáltatási rendszer elemei
II.1. Az ellátottság kérdése
II.2. A szolgáltatásokat nyújtó iskolapszichológiai hálózat
Magyarországon
II.3. A köznevelés hatáskörébe tartozó 3-18 éves korosztály számára
biztosított pszichológiai szolgáltatások Magyarországon

8
8

18

A szolgáltatási rendszerbe tartozó tevékenységek kapcsolata
más rendszerek szolgáltatásaival
III.1. Szolgáltatási rendszerek áttekintése
III.2. A szolgáltatási rendszerek és az életkor összefüggései

24
24
25

III.

IV.

Alternatív megoldások

Irodalom

11

40
50

©Katona Nóra

-3-

I.

Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia

I.1.A definíció szintjén
Végzettség és képzettség
Nemzetközi szinten a Nemzetközi Iskolapszichológiai Társaság (International School
Psychology

Association

=

ISPA)

iskolapszichológusnak tekinthet

átfogó

meghatározása

értelmében

minden olyan hivatásos szakember, akit a

pszichológia és az oktatás területén szerzett képesítésével a saját országának
törvényei értelmében speciális szakértelemmel rendelkez ként ismernek el a
gyermekek és fiatalok számára nyújtott pszichológiai szolgáltatásokban az iskola, a
család továbbá a gyermekek fejl dését és növekedését jelent sen befolyásoló más
környezetek kontextusában. A definíció arra is kitér, hogy amennyiben létezik az
országban a képzési programok akkreditációs folyamata, úgy az iskolapszichológus
által megszerezhet

képzettség, végzettség ilyen akkreditált képzés keretében

folyjék (Oakland, R. & Cunningham, J., 1997).
E meglehet sen átfogó definíciót a szolgáltatás-nyújtás modelljének sokfélesége és a
fejlettség szintjeinek jelent s eltérése indokolja.
A fentebb olvasható definícióval teljes mértékben egybecsengenek a magyar
törvények, hogy a 1993. évi LXXIX. Sz. Közoktatási Törvényt idézzük [16§ (4)] :
„Iskolapszichológusként az alkalmazható, aki pedagógiai szakpszichológus végzettséggel
és szakképzettséggel, vagy pszichológus és pedagógus végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezik.”

Tevékenységi körök
Hasonlóan sokszín

a fent nevezett dokumentumban az iskolapszichológus által

ellátott tevékenységi körök említése is – amely attól függ en változik, hogy az adott
országban a közoktatási törvény (egészségügyi törvény) és a gyermekek jogait
körvonalazó elismert dokumentumok alapján milyen elvárások fogalmazódnak meg
a pszichológiai ellátás felé.
Így az iskolapszichológiai szolgáltatások legsz kebb tevékenységi kört felölel
megfogalmazása els sorban a sajátos nevelési igények (bár a fogalom magyar
megfelel je

így

felülvizsgálatában

nem
–

a

legszerencsésebb)

esetleg

az

egyéni

azonosításában

fejlesztési

terv

és

rendszeres

hatékonyságának
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monitorálásában fogalmaz meg elvárásokat. Ilyen például az angliai helyzet és egyes
államok az USA-n belül.
További lehetséges tevékenységek (az ISPA definíció értelmében):
”6. Az iskolapszichológus olyan beavatkozásokat végez, melyek célja a nehézségek és
rendellenességek hátrányos hatásainak minimalizálása a fejl dés el segítése és a
személyes, valamint az iskolában, a családban és a közösségben fellelhet
er források lehet

leghatékonyabb kiaknázása révén. Az iskolapszichológusok által

végzett beavatkozások természetük szerint lehet els dleges, másodlagos vagy
harmadlagos

prevenciót

feln ttekkel

végzett,

valósítanak

meg.

fejl dés-orientált

A

gyermekekkel,

beavatkozások

fiatalokkal

irányulhatnak

és
az

intellektuális,a teljesítmény, a társas kapcsolatok, a személyiségfejl dés, az
alkalmazkodás/társas beilleszkedés és pályaválasztás, az értékorientáció valamint a
kognitív, nyelvi és pszichomotoros fejl dés el segítésére. A munkaformákat
tekintve a beavatkozás lehet közvetlen egyéni, csoportos vagy rendszerre irányuló,
mely munka során az iskolapszichológus tipikusan együttm ködik a gyermek
jóllétében érdekelt személyekkel és a velük foglalkozó más szolgáltatások
képvisel ivel. A közvetlen szolgáltatások magukban foglalják a konzultációt,
beleértve más tanácsadási beavatkozásokat is, amelyben az iskolapszichológus egy
vagy több, a szolgáltatásokat igényl

személlyel foglalkozik. A közvetett

szolgáltatások magukban foglalják, de nem korlátozódnak a felmérésekre, hanem
tartalmaznak

programtervezést és -értékelést, továbbképzések tervezését és

megvalósítását, kutatások tervezését, kivitelezését és értékelését, konzultációt és
szupervíziót és az együttm ködést más szakemberekkel, minden olyan esetben ahol
ez szükséges.”…. (Oakland,T. és Cunningham, J., 1997)
A definíció három területet hangsúlyoz:
a) a konzultációt, mint alapvet
folyhat a gyermek megfelel

munkaformát, mely a közösség bármely tagjával

fejl désének el segítése érdekében, vagy az azt célzó

programok kialakítása és megvalósulásának el mozdítására;
b) a szervezeti- és programfejlesztési tevékenységet, amelyben hangsúlyos az
egyénre szabott bánásmódot igényl

gyermekek fejlesztését célzó programok
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kialakítása, nyomon követése és értékelése, valamint az egész iskola hatékony
m ködését érint

programtervezés és értékelés (pl. bullying-ellenes programok);

c) a szupervíziós feladatok tekintetében a tapasztalt iskolapszichológus annak
függvényében vállal szerepet, hogy mennyiben lát el feladatokat gyakorlóhelyi
képzésben illetve végez-evezet i tevékenységet az iskolapszichológusi csoporton
belül, vagy egy interdiszciplináris teamben.
A fenti definícióval összevetve is megállja a helyét az iskolapszichológus
tevékenységi köreinek az a körülhatárolása, amelyet 1986-ban Szitó Imre és
Porkolábné Balogh Katalin, majd 1987-ben az iskolapszichológus konzultációs
tevékenységér l az Iskolapszichológia módszertani füzetek els
Porkolábné Balogh Katalin és Szitó Imre írt. Az el z

elemeként

kiadványok összegzését

tartalmazza az MM által 1989-ben a Továbbképzési füzetek keretében kiadott 3. sz.
füzet Hunyady György és Templom Józsefné tollából, mely máig is az egyetlen
hivatalosnak

tekinthet

útmutatóként

szolgál

az

iskolapszichológus

tevékenységéhez.

I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben
Ahhoz, hogy választ lehessen adni arra, ki is az iskolapszichológus és a mi a
tevékenységi köre, annak (is) függvénye, hogy jogszabályi szinten hogyan kerül
meghatározásra az iskolapszichológus és tevékenysége.
Magyarországon a végzettséggel kapcsolatos elvárások korrekt megfogalmazása
megtörtént (1993. évi LXXIX. Sz. Közoktatási Törvény 17.§ (4)), azonban hiányzik az
a visszacsatoló rendszer, amiben meg lehetne gy z dni arról, hogy valóban csak a
megfelel

végzettséggel rendelkez

személyek kerülnek iskolapszichológusként

foglalkoztatásra. Sürget en szükség lenne egy pszichológus törvény megalkotására,
mely nem csak a pszichológusok szakmai érdekvédelmét szolgálja, hanem a
pszichológiai szolgáltatásokat igénybe vev k érdekeinek érvényesítéséhez is
nélkülözhetetlen.

A törvény hiánya azért is probléma, mert a kereslet-kínálat

palettáján jelenleg – a korábbi évekhez képest – fordított trend érvényesül: azaz
nagyobb a kínálat, mint a kereslet.
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Az iskolapszichológus tevékenységét illet en törvényi szinten nem kerültek
megfogalmazásra elvárások – ami megfogalmazásra került is inkább csak lehatároló
jelleggel, nevezetesen az SNI azonosítás kérdéskörét egyértelm en a pedagógiai
szakszolgálatok körébe utalja, s így az iskolapszichológus – más országokhoz képest
- Magyarországon abba a kedvez

helyzetbe került, hogy az els dleges prevencióra

helyezheti a hangsúlyt.
Az els dleges prevenció célja, hogy csökkenjen a teljesítménybeli és magatartási
zavarok el fordulásának gyakorisága. Ezt úgy lehet elérni az iskolákban, hogy
egyrészt a gyerekeket olyan önálló tanulási, önismereti és társas készségekre tanítjuk,
amelyek felkészítik

ket arra, hogy a különböz

stresszhelyzetekkel szemben

hatékonyabban védekezzenek, másrészt a pedagógusok számára szervezünk
megfelel

képzést és konzultációt, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a

pedagógusok a gyerekekkel való foglalkozás terén új és hatékonyabb készségekre
tegyenek szert (Catterall, C.D., 1982). A másodlagos prevenció a teljesítménybeli és
magatartási problémák korai azonosítására helyezi a hangsúlyt, valamint a hatékony
korrektív beavatkozásra. Ennek célja tehát az, hogy a problémás viselkedés
fennállásának id tartama minél rövidebb legyen. A harmadlagos prevenció célja a
tartósan fennálló teljesítmény- és magatartásbeli problémák után visszamaradó
károsodások csökkentése, ide tartozik például a különböz

klubok szervezése, és

olyan iskolán kívüli közösségek segítségének igénybe vétele, melyek fel tudják
vállalni az illet

gyermek részleges foglalkoztatását, támogatását.

Az a tény, hogy a Közoktatási Törvény az iskolapszichológust az intézményes
hatalomtól megfosztja, és így szabaddá teszi az els dleges prevenciós feladatok
ellátására, a jelen társadalmi folyamatokat figyelembe véve igen pozitívnak is
értékelhet . Jelen társadalmunkban a pszichológiai szolgáltatásokat a közvélemény
még mindig az orvosi modell szerint értelmezi és ezért különösen fontos a kép
módosítása, az értelmezés tágítása érdekében. Másrészt igen gyakran az a helyzet is
el áll, hogy más segít

szakember híján esetleg az iskolapszichológust tekinti az
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iskola „varázsló”-nak, és minden probléma megoldását t le várja (azokét is, amelyek
nem els dlegesen az

kompetenciakörébe tartoznak).

AZ SNI azonosításával kapcsolatos nehézségek és feladatkörök vázolásánál erre a
kérdésre még visszatérünk (III. rész).
Az iskolapszichológus tevékenységi köreire vonatkozó – máig egyetlen és érvényben
lév - hivatalos útmutató a Hunyadi György és Templom Józsefné (1989)írása,
melyet a M vel dési Minisztérium adott ki, és Porkolábné Balogh Katalin - Szitó
Imre által 1987-ben írott útmutató, amelyben leírtak alapvetését jelenti a konzultáció
(Szitó – Porkolábné, 1986) tevékenysége. Összességében véve a nemzetközi definíció
tevékenységei jelennek meg, mint azt a III. és IV. részben még részletezni fogjuk.
Kihívást jelent az iskolapszichológusi tevékenységekben, hogy nem történt vagy nem
kerültek publikálásra olyan megbízhatóan sztenderdizált mér eszközök és eljárások,
amelyek szisztematikus munka eredményeként statisztikailag is validnak tekinthet
eszköztárat jelenthetnének az iskolapszichológus számára, noha a hálózat
indulásától kezdve erre igény volt.
Összhangban a Közoktatási Törvény rendelkezéseivel (17 § 4. bek) a jelen írásban
iskolapszichológusnak els sorban azokat az okleveles pszichológusokat tekintjük,
akik pedagógiai szakpszichológusi szakképzettséggel rendelkeznek vagy annak
megszerzését meghatározott id n belül teljesítik, illetve pszichológus és pedagógus
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

©Katona Nóra

-8-

II.

Az iskolapszichológusi ellátottság és a szolgáltatási rendszer elemei

II.1. Az ellátottság kérdése
Az UNESCO 1956-os határozata azt a célt t zte ki 2000-re, hogy minden 1:7000
arányban legyen iskolapszichológiai szolgáltatás, egy 1992-es UNESCO felmérés
szerint ez az arány 1:11000 (Katona, 2000). Mindezek a számadatok azt feltételezik,
hogy az iskolapszichológus feladata csupán a SNI gyerekek azonosítása. Egy másik,
szintén UNESCO tanulmány (Wall, 1956) szerint az európai viszonyokból kiindulva
– ha minden egyéb segít

foglalkozású szakma megfelel

arányban van jelen az

iskolákban ez a létszámarány ideálisan 1:6000.
A jelenkori nemzetközi merítés

számadatok szerint a kívánatosnak tartott arányok

1:4000 (Írország) és 1:1000 (USA)

között mozognak. Természetesen itt a

kívánatosnak tartott arányok részben az iskolában már jelen lév

segít

foglalkozásúak számának és az ország gazdasági helyzetének is függvényében kell
mérlegelni.
Néhány példa: Finnországban ez az arány 1:1500 – ahol a városokban 1:1000 – vidéken
ennél rosszabb; Dánia 1:1250-2500; Anglia és Wales területén jelenleg 1:2000 [de itt
beleértik a korai nevelést, azaz a 3-6 éves korosztályt is], ugyanakkor 112 betöltetlen
álláshely van. Mindezen országok azért tekinthet k jó összehasonlítási alapnak, mert
Magyarországhoz hasonlóan az iskolapszichológiai hálózaton felül és túlmen en
léteznek

jól

kiépült

hálózatok

a

gyermekjóléti

szolgáltatások

és

klinikai

gyermekpszichológiai tanácsadó hálózatok is.

A magyarországi helyzetr l becslést alkotni szinte lehetetlen vállalkozás. Az OM
által az óvodák-iskolák számára kiküldött statisztikai kérd ívében nincs felt ntetve
az iskolapszichológia/pszichológia, mint önálló beosztás és a végzettségi adatokból
sem kikövetkeztethet , hogy van-e iskolapszichológus.

Önállóan csak a

gyógypedagógus/konduktor és a logopédus beosztások jelennek meg. Ez a helyzet
már csak azért sem érthet , mert a Közoktatási Törvény a pedagógus
munkakörökét l és a logopédus/gyógypedagógus/konduktor munkakörökét l
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eltér

óraszámot

határoz

meg

a

nevelési

intézmények

által

alkalmazott

pszichológusok számára.
Ha ez el z

létszámadatokkal összehasonlítható adatokat kívánunk Magyarország

esetében is összeállítani, akkor a ténylegesen iskolapszichológusi státuszként
megfogalmazott munkakörökön túl, ide kell számolnunk a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakért i és Rehabilitációs Bizottságokban dolgozó pszichológusok
létszámát is. Ugyanakkor az OKM által kiküldött és az intézmények által kitöltend
és az OKM által közzétett adatokban nem kerül felt ntetésre a képzettség és az
ellátott feladat – így szakmai szempontból is nehéz megítélni, hogy a 34 Szakért i
Bizottságban

összesen

foglalkoztatott

276

f b l

gyógypedagógus – tanár – logopédus – orvos – titkár/n

hány

pszichológus

–

vagy éppen takarító stb.

van.
A 34 Szakért i Bizottságban átlagosan 2 f állású pszichológussal számolhatunk,
mely létszámok megoszlása igen egyenetlen – van ahol ennél több, de van ahol egy
pszichológus végzettség

szakember sincs!!! Ha a kiinduló tételezést elfogadjuk,

akkor ez összesen 68 f t jelent, s ezen felül jelenleg az ELTE-n m köd

a

Iskolapszichológiai Módszertani Bázis kb. 60-65 f t tart számon (ebbe beleértve a
Nevelési tanácsadókban és a Pedagógiai Kabinetek hálózatában nyilvántartott
iskolapszichológusokat is) . Ez összesen kb. 128 f .
Az Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) (jelenleg SZMI:
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet) munkatársai által 2002-ben végzett, a
gyermekvédelmi felel s munkájával kapcsolatos kérd íves felmérésre, amelyre
összesen 2339 iskolából érkezett. Ezen kérd ívben volt adatgy jtés az iskolák
pszichológiai ellátottságáról is. A 2339 visszaérkezett kérd ív közül összesen 2073
volt teljes kör en érvényes a pszichológiai ellátottságra vonatkozóan (89%). Ezen
adatok értelmében összesen 214 iskolában történik valamilyen szinten pszichológiai
szolgáltatásnyújtás,

melynek

formája

igen

változatos,

leggyakrabban

részmunkaid ben vagy csak néhány órában történik ellátás (f képpen alkalomszer
látogatás a Nevelési Tanácsadóból kijáró pszichológus révén) azonban semmiképpen
nincs garancia arra vonatkozóan, hogy valóban szakember látja el a munkát
(tudomásunk van olyan, vidéken dolgozó szakemberekr l, akik pszichopedagógusi
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végzettséggel pszichológusi címet alkalmaznak). Az igényekre jellemz , hogy
amikor megkérdeztük, milyen további szakemberek rendszeres segítségét kérnék az
iskolában, csupán egy olyan iskola válaszolta, hogy „semmilyet”. A 2073 iskola
közül 74%-uk, azaz 1543 szeretne önállóan, teljes állásban iskolapszichológust
foglalkoztatni – és ebb l 1200 iskola ezt az els

helyen jelöli meg, mint legfontosabb

segítségforrást. Az iskolák többsége tehát nyitott lenne az iskolapszichológiai
szolgáltatások igénybevétele iránt – ami nem lényegtelen szempont egy szolgáltatási
hálózat kiépítésekor.
A fentiekben leírtak ellenére az iskolapszichológusi létszámadatok megadásánál két
ok miatt maradt ki a Nevelési Tanácsadók hálózata. Egyrészt azért, mert a
minisztériumi célmeghatározáshoz képest els sorban klinikai szakpszichológus
végzettség

munkatársakat keresnek – és a külföldi példák is azt támasztják alá,

hogy szükség van egy olyan szakért i intézmény-hálózatra, amely els sorban a
klinikai

hátteret

biztosítja

az

iskoláskorúak

számára

–

így

a

jelen

kor

követelményeinek megfelel en - a Nevelési Tanácsadók gyakorlatban megvalósuló
öndefiniálásával egybecseng

módon

- ezen intézményekre nem els sorban az

iskolapszichológusi identitás a jellemz . Másrészt a Nevelési Tanácsadók orvosi
m ködési modellje sem illeszkedik az iskolapszichológia megközelítéséhez, ahol
tipikusan nincsenek „rendelési id k”. Az orvosi modell szerinti m ködést látszanak
alátámasztani a fentebb idézett kérd íves vizsgálat eredményei is: ha valóban a
Nevelési Tanácsadók kapacitásába és profiljába ill

lenne az iskolákba történ

rendszeres kilátogatás (amit az elvi szinten megfogalmazott feladatkör tényleges
ellátása megkívánna), úgy, hogy azt az iskolák is segítségként éljék meg, minden
bizonnyal nem csak 214 iskola válaszolt volna úgy a 2073-ból, hogy van pszichológiai
szolgáltatásnyújtás.
Ha mindezek tükrében nézzük a nemzetközi összehasonlításokat, akkor az
mondható el, hogy a 2005-ös adatok szerint a közoktatásban jelen lév
tanulóra 927-464 f

1 854 639

iskolapszichológussal kellene számolni a jöv ben a segít

szakmák jelenlétének és hozzáférhet ségének valamint az iskolapszichológus
feladatkörének meghatározása függvényében.
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Alapvet
jelent

kihívást jelent, hogy az iskoláskorúak pszichológiai ellátási rendszerét
különböz

intézményekre vonatkozó statisztikák nem adnak támpontot a

szakemberek tényleges végzettségére és az általuk betöltött munkakör tekintetében
sem, mert csak a fels fokú végzettség megjelölés van jelen és a szolgáltatásokat
végz k egységesen „pedagógus” besorolást kapnak, melynek következtében
nehezen differenciálható az általuk ténylegesen végzett tevékenység.
További kihívást jelent

tényez

a szolgáltatási rendszer és az abban végzett

munkafolyamatok összehasonlítása.

II.2. A szolgáltatásokat nyújtó iskolapszichológiai hálózat Magyarországon
Az iskolapszichológiai hálózat kiépítése egy, az akkori M vel dési Minisztérium
által finanszírozott kétéves kísérlet (1986-1988) –ma projektnek neveznénk–
keretében történt.

A kísérleti id szak végén a résztvev

30 iskola lehet séget

kapott arra, hogy megtartsa az álláshoz tartozó pénzügyi keretet és másra fordítsa
vagy továbbra is alkalmazza az iskolapszichológust. Egyetlen iskola sem választotta
az iskolapszichológustól való megválást – és ez akkor 1986-ben is jelent s volt, - az
iskolák pénzügyi helyzetét ismerve. A kísérlet lezárásaként született meg a körlevél
és az iskolapszichológus munkájához útmutatást nyújtó füzet, melyeket az
el bbiekben már idéztünk. A kísérlet eredményeir l nemzetközi szinten is
beszámoló történt (Katona és Szitó, 1990).
A szolgáltatási hálózat kiépülésében egyik hiátus a törvény által biztosított
kompetenciakörök teljes hiánya – amely a mai napig érvényes. A szakmai
kompetenciák teljes körét a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a
közoktatásról a Pedagógiai Szakszolgálatokhoz telepíti.
A kísérlet eredményeként megindult az iskolapszichológiai hálózat kiépítése, amely
a munkáltatói formát tekintve háromfajta arculatot öltött az elmúlt évtizedek során:
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a) Az els

változatban maga az iskola igazgatója gyakorolja a munkáltatói

jogokat. Tulajdonképpen ez az a szolgáltatási forma, ami történelmi múltra tekint
vissza, hiszen az elszórt iskolapszichológiai szolgáltatások a 70-es években (pl.
Tunkli László) is ilyen alkalmazási viszonyok között valósultak meg. Az akkor
M vel dési Minisztérium Pszichológiai Szakbizottsága is ezen alkalmazási forma
mellett állt ki 1984-ben – feltételezve, hogy a hálózat kiépülésével párhuzamosan
iskolapszichológusi szaktanácsadók gyakorolják majd a szakmai felügyeletet – ez
azonban sohasem valósult meg. Ez volt a leggyakoribb forma – és egészen 1996-ig
majd azt követ

5-6 évig ez volt a legáltalánosabban elterjed. El nye ennek a

megoldásnak a helyzet dinamikáját szemlélve, hogy
-

az iskola a „sajátjáénak” tekinti a pszichológust – és a kezdeti beilleszkedési
szakaszt követ en sokkal könnyebben kialakul az azonos platform, a közösség
érzése: „egy hajóban evezünk”, azaz lehet vé válik, hogy az iskolaközösség és az
pszichológus is úgy tekintsenek egymásra, mint egymást feltételez

integráns

egész;
-

ez

az

alkalmazástípus

lehet vé

teszi

a

prevenciós

szerepkör

és

tevékenységformák markáns megjelenését;
-

az iskola tantestületére is inkább jellemz , hogy a többség várja és elfogadja a
pszichológus jelenlétét, sokkal inkább bevonják, nagyobb területet nyitnak meg a
pszichológus el tt, s ennek eredményeként az iskola egészének m ködését
befolyásoló programok, m ködési módok kialakításába, azaz szervezeti szinten
is sokkal több lehet séget nyitnak meg számára;

-

az iskola érdeke, hogy teljeskör en kiaknázza a pszichológus jelenléte által
biztosítható szolgáltatásokat és a pszichológus is érdekelt abban, hogy a
maximumot nyújtsa munkáltatója felé;

-

az el bbi folyománya, hogy az iskolapszichológus által az iskolában töltött id
biztosítja a szervezet és a kollegák jobb megismerését, - azáltal a hatékonyabb
kommunikáció és bizalom el feltételei is gyorsabban megteremt dnek;

-

mindezek együttesen eredményezik, hogy a „probléma” és a „problémás
gyermek”, mint megoldandó feladat az iskola falain belül marad, és a
problémamegoldásban a pedagógus felel ssége, elkötelezettsége fennmarad –
miközben az ott dolgozó iskolapszichológus szakértelmével és konzultációs
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tevékenységével, adott esetben a szükséges vizsgálatok elvégzésével és azok
eredményeinek operacionalizálásával segíti a probléma-megoldási folyamatot;
-

ha az iskola többféle segít

szakembert is alkalmaz – az id i keretek lehet vé

teszik az igazi multidiszciplináris team munkát.
Árnyoldala ennek a megoldásnak, hogy :
-

nagy nyomás helyez dhet az iskolapszichológusra az iskola érdekeinek
képviselésére (bár tapasztalataim szerint, ez a kívülállók által túldimenzionált
kihívás);

-

az iskolapszichológusnak kell kezdeményeznie (és adott esetben er ltetnie) az
együttm ködést más szakmai szervezetekkel – s ha ez nem sikerül, akkor
magányosnak érezheti magát;

-

tudatosan folyamatosan törekednie kell arra, hogy munkahelyén mindenkit l
egyenl

-

távolságot tartson;

szakmailag nem hozzáért

vezet

gyakorolja felette a munkáltatói jogokat (bár

erre van példa tudomásom szerint Nevelési Tanácsadóban és Pedagógiai
Szakszolgálatban, Pedagógiai Kabinetben is).
Hátrányos diszkriminációt jelent ezen alkalmazástípusnál, hogy az 1996-os
Közoktatási Törvényt követ

módosítások következtében az iskolaigazgató által

alkalmazott iskolapszichológus kontakt óraszáma 26 óra (hivatalos indoklás szerint
azért, mert ennél az alkalmazástípusnál nincs team munka –sic), míg a pedagógiai
szakszolgálatok és nevelési tanácsadók által foglalkoztatottak kontakt óraszáma 19
2007. szeptember 1-t l 21 óra…(A hivatalos indoklás szerint azért, mert ott van team
megbeszélés). Ennek nyilvánvaló egyenes következménye, hogy a kevés elkötelezett
ember

is

inkább

más

alkalmazási

módot

keres.

Ugyanezen

módosítások

következményeként, melynek értelmében intézményben maximum fél-állású
pszichológus alkalmazását engedélyezi a törvény egy máig megoldatlan helyzet jön
létre – hogyan ismeri el a nyugdíj rendszer

a két félállást teljes érték

munkaviszonynak? Az APEH-hel kb. öt évig kellett viaskodni, míg az így
foglalkoztatott iskolapszichológusok ügyét valahogyan sikerült megoldani – és máig
sem tisztázott, hogy ez a nyugdíjrendszer tekintetében jelent-e majd valamilyen
hátrányt .
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A Közoktatási Törvény – eme megkülönböztetéssel egyben azt is sugalmazza, hogy
az iskolapszichológusi munka és tevékenység más, mint amit a Nevelési Tanácsadó
szakemberei nyújtanak, nyújtani tudnak.
b) A második lehetséges megoldás a Pedagógiai Kabinetekben/Intézetekben történ
alkalmazás. Ez kifejezetten a nagyvárosok megoldása (pl. Budapest XIII. ker) – bár
van olyan megyeszékhely (pl. Debrecen) is ahol ez valósult meg.
El nye ennek az alkalmazási formának, hogy
-

a pszichológus kollegák rendszeresen találkozhatnak egymással és eszmét
cserélhetnek, nem maradnak magukra a nehéz helyzetekben, van mód a
konzultációra, megbeszélések keretében a gondok megosztására;

-

talán kevésbé vannak kiszolgáltatva az iskola vezet ségének és az általuk
képviselt nyomásnak, hiszen nem közvetlen munkáltatójuk. Ugyanakkor ez egy
paradox helyzet, mert ha nem tudja megoldani a nehéz problémákat, akkor két
vezet

sem tartja „jó munkaer ”-nek. Ha konfliktushelyzet alakul ki az iskola

vezet sége és az iskolapszichológus között a Kabinet vezet je –amennyiben
felvállalja- mediátorként közbeléphet. A helyzet kétél sége itt abban rejlik, hogy
megmenekülhet az iskolaigazgató által kifejtett közvetlen nyomástól, de ez nem
feltétlenül jelenti azt, hogy nem irányulnak feléje vezet i elvárások – csak éppen
a pedagógiai kabinet és annak fenntartója közvetíti ezeket a megye vagy
város/kerület elvárásainak megfelel en;
-

mivel

nincs

mesterségesen

keltett

versenyhelyzet

az

egyes

szolgáltató

intézmények között, nagyobb az együttm ködés valószín sége;
-

nagyobb az esélye annak, hogy hasonló szakmai kompetenciákkal rendelkez
személy a f nöke (de ez távolról sem garantált).

Hátránya ennek az alkalmazási formának az, hogy:
-

a fenntartó általában elvárja, hogy az alkalmazott pszichológusok az intézmények
teljes hálózatát lefedjék, ami gyakran azt is jelenti, hogy 4-5 kisebb intézmény
között kell felosztaniuk munkaidejüket, s vidéken gyakran ez még különböz
településekre történ

utazással is együtt jár, melynek következménye, hogy csak

a felszínen lév

problémák megoldására van mód;

éget
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-

az ilyen feltételrendszer kedvez a „rendelési id k” kialakításának – ami olyan
orvosi modell továbbélését segíti el , ami ellentmond az iskolapszichológus
prevenciós szerepkörének;

-

a t zoltás jelleg

munka gyakran azzal a következménnyel jár, hogy

újratermel dnek a problémák, hiszen a „gyors” megoldások nem feltétlenül
teszik képessé a rendszert a kés bbiekben felbukkanó hasonló problémák
kezelésére;
-

ugyanakkor nemzetközi és itthoni tapasztalatok tanúsága szerint, ha két-három
intézménynél több egység között kell megosztania az iskolapszichológusnak saját
munkaidejét, akkor „idegen test” marad a szervezet/intézmény életében, a
nagyfokú gyanakvás tartós jellemz vé válhat, ami hosszú távon igen könnyen
ellehetetleníti az oki jelleg

problémafeltárást és korrekciót, mert nehezíti a

konzultációs munkafolyamathoz nélkülözhetetlen bizalom kialakulását;
-

az iskolák könnyen úgy tekinthetnek a jelentkez

problémákra, hogy jelezték az

illetékes felé – s legyen az illetékesek gondja a probléma megoldása – azaz,
kívülre helyezik a problémát, és nem vállalnak felel sséget, tevékeny részt
megoldásában;
-

különösen

a

kezdeti

id szakban

az

iskola

és

az

iskolapszichológus

együttm ködését meghatározta az a körülmény, hogy az akkor még m köd ,
majd lassanként szakért i hálózattá átalakuló szakfelügyel i hálózathoz milyen
viszony f zte az adott iskolát;
-

összehasonlítás történik az egyes kollegák munkája között – ami feszültségek
forrásául is szolgálhat, mivel az intézmények rendkívül eltér ek lehetnek;

c) A harmadik megoldás a Nevelési Tanácsadókban iskolapszichológiai csoport
megalakítása. Tulajdonképpen ez a feltétel eredetileg nem szerepelt a kipróbált
változatok között. A kísérlet megindulása el tt a Budapest IV. kerületi Nevelési
Tanácsadóban volt egy sajátos kezdeményezés, amikor 3 pszichológus rendszeresen
kijárt a kerület iskoláiba (Kalamár Hajnalka, Kreácsik Judit és Galba Katalin nevéhez
f zhet

ez a kezdeményezés), azonban az MM. Kísérlet befejez désével fel is adták

ezt a munkaszervezési formát, mert nem találták kell en hatékonynak. Ez
egyértelm

az MM Pszichológiai Bizottságának 1984-es állásfoglalásából is:
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„Egy másik elképzelés szerint, ahol a kialakulatlan helyi feltételek nem teszik lehetővé a két
különálló, funkcióban elkülönült, és ugyanakkor egymásra utalt hálózat, a nevelési tanácsadó
és az iskolapszichológia egyidejű fejlesztését, ott átmenetileg olyan nevelési tanácsadót lehet
célszerű létrehozni, amelynek munkatársai körzeti funkcióikat egy-egy iskolába tartósan
kitelepítve látják el. Ez a munkaszervezési forma azonban mint átmeneti megoldás is kérdéses,
minthogy a nevelési tanácsadók ilyen változatai sem pótolhatják az iskolapszichológust:
funkcióikban és irányultságukban különböző intézmények tisztázatlan és félrevezető elegyítése
a későbbi fejlesztésnek is kárára lehet. Anélkül, hogy a nevelési tanácsadás ilyen formáját
elutasítanánk, tudatában kell lennünk és tudatosítanunk kell, hogy ez nem iskolapszichológia,
és nem is garantált, hogy az iskolapszichológusi hálózat kiépítése irányába tett lépés.”
Bár az állásfoglalásból kit nik, hogy a két rendszer nem helyettesíti-helyettesítheti
egymást, a Nevelési Tanácsadók – akkorra már kialakult és meger södött rendszere
– ezt a lépést saját intézményrendszere elleni támadásként ítélte meg – tévesen.
Ugyanakkor a kialakult helyzet serkent leg is hatott a Nevelési Tanácsadók
m ködésére abban az irányban, hogy valóban eleget tegyenek a máig fennálló
m ködési definíciónak (14/1994. (VI.24.) sz. MKM rendelet) és megpróbáljanak
rendszeresen kapcsolatot tartani az iskolával. Így ma két Nevelési Tanácsadóban is
m ködik „iskolapszichológiai csoport” (pl. csepeli és k bányai Nevelési Tanácsadó).
Az idéz jel alkalmazása azért is indokolt, mert e formákban terjedt el els sorban az
az elvárás, hogy a Nevelési Tanácsadó hatókörébe tartozó ÖSSZES pedagógiai
intézmény ellátása megvalósuljon, beleértve ebbe az óvodákat is. Így helyesebb lenne
az óvoda- és iskolapszichológus csoport megnevezés alkalmazása.
Ezen alkalmazási forma el nyei azonosak a Pedagógiai Kabinet/Intézet által történ
alkalmazásnál felsoroltakkal, és kiegészül azzal, hogy a fels oktatás is ezt a formát
preferálja, mert a bolognai folyamat eredményeként bevezetend

képzési

módosítások a gyakorlat el térbe helyezésével még nagyobb nyomást helyeznek a
fels oktatásra a megfelel

gyakorlóhelyek megtalálására. Ez az alkalmazási forma

kényelmes megoldást nyújt a fels oktatásnak, hiszen elegend

egy személlyel – az

iskolapszichológusi csoport vezet jével/ a Nevelési Tanácsadóval – felvennie a
kapcsolatot és máris 8-10-12 gyakorlóhely (iskola) válik elérhet vé. Ez az el ny
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azonban a fels oktatás néz pontjából érvényes és nem feltétlenül a pszichológiai
szolgáltatásnyújtás szakmai szempontjai vezérlik.
Ezen alkalmazási forma hátrányai is megegyeznek a Pedagógiai Kabinet/Intézet
által történ

alkalmazásnál felsoroltakkal, de egy fontos továbbival egészül ki - a

Nevelési Tanácsadón belül kialakított iskolapszichológiai munkacsoport napi szinten
szembesül a pszichológiai szakmán belüli presztízs-harccal. Köztudott, hogy
Magyarországon a történelmi hagyományokat is h en tükröz

módon, a klinikai

pszichológia presztízse a legmagasabb a szakmán belül. Az egészségügyi
ellátórendszeren kívül a klinikai képzettség

szakpszichológusok legnagyobb

keresleti piaca éppen a Nevelési Tanácsadók, akik helyzetét tovább er síti a
Közoktatási Törvény, amely els

fokon számukra biztosít szakmai kompetenciákat.

A Nevelési Tanácsadók az iskolapszichológiai munkacsoport életre hívásával,
tulajdonképpen

az

iskola-ellátási

kötelezettségek

gyakorlását

átadják

e

munkacsoportnak – tehermentesítve magukat a tényleges klinikai esetek és
pszichoterápiák számára, hiszen az iskolapszichológiai csoport vállára nehezedik az
OKM által a Nevelési Tanácsadók m ködésére vonatkozó elvárások teljesítésének
nagy része. Ez explicitté válik azokban a helyzetekben is, amikor az ún.
esetmegbeszél

csoportok szervez dése is e különbségtétel mentén történik

„bels s” illetve „küls s, azaz iskolapszichológus” között – miközben a kliens éppen
az iskolapszichológus referálásával került a rendszerbe…. E feszültség jelenlétét
támasztja alá az a tény is, hogy ebben a munkaszervezési formában a legnagyobb a
fluktuáció

az

iskolapszichológusok

körében.

Az

iskolapszichológusok

tehermentesítik a Nevelési Tanácsadón belül dolgozó pszichológusokat, hogy
még több id t fordíthassanak a magasabb presztízs
fizikai körülmények között végezhet

k

és kétség kívül kényelmesebb

munkára.

II.3. A köznevelés hatáskörébe tartozó 3-18 éves korosztály számára biztosított
pszichológiai szolgáltatások Magyarországon
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Három Minisztérium hatáskörébe tartoznak a nyújtott szolgáltatások: Az Oktatási és
Kulturális Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium.
Az Egészségügyi Minisztérium m ködteti a Véd n i Hálózatot, amely legkorábban
kerül kapcsolatba a gyermekkel és családdal, akkor, amikor az anya várandós.
Ugyan e szolgálaton belül alkalmasint nincs jelen pszichológus, de itt kezd dik az az
út, aminek a végigkövetésére szükség esetén a pszichológiai szolgáltatásokat is
nyújtó intézmények vállalkoznak. Egyben –minimum szinten – a véd n i hálózat
végzi az általános iskolában megvalósuló sz rések teljes tárházát is, ezzel
kapcsolódva a kötelez

oktatás egyik szegmenséhez. Ehhez a minisztériumhoz

tartozik a gyermekideggondozói hálózat és a gyermekpszichológiai szakrendel k,
mely utóbbiak els sorban kórházakhoz kapcsoltan funkcionálnak. A Véd n i
Hálózat

m ködtetése

a

helyi

önkormányzatok

feladatkörébe

tartozik,

a

gyermekideggondozók (ahol léteznek) a szakrendel intézeti hálózat fenntartási
rendszerébe integrálódás, de a gyermekpszichológiai szakrendelőknél vegyesebb a kép –
a kórház vagy egyéb egészségügyi intézmény fennhatósága alá tartoznak.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium hatáskörébe tartoznak a Gyermekjóléti
Szolgálatok és Családsegítő Szolgálatok hálózatának m ködtetése a megfelel

gyermek-

és ifjúságvédelem biztosítása érdekében. Ezen hálózatok felállításáról az 1997. évi
XXXI. A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezik.
Mindkét hálózat fenntartása a települési Önkormányzat feladatkörébe tartozik,
integráns egységet képezve a hatósági feladatokat ellátó önkormányzati hivatallal.
Ezen integrált rendszerben els dleges jelz

szerepet játszanak a nevelési

intézmények által kötelez en alkalmazott gyermekvédelmi felel sök, akiknek
együttm ködését a gyermekjóléti rendszerrel az 1.sz. ábra szemlélteti.
A gyermekvédelmi felel sök alkalmazását és tevékenységét az alábbi jogszabályok
határozzák meg:
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1. Az 1993. évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról, amely a közoktatásban
résztvev
2. A

összes gyermekre vonatkozik

11/1994.

m ködésér l,

(VI.8)

MKM

amely

a

rendelet

a

Nevelési-oktatási

nevelési-oktatási

intézmények

intézményekben

m köd

gyermekvédelmi felel snek a megel zéssel, a hátrányos helyzet

és

veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos teend it rögzíti.
3. A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
Törvény, amely a gyermekvédelmi felel snek az észlel -jelz rendszer
tagjaként betöltött szerepét határozza meg.
Mindezek

értelmében

gyermekvédelmi

felel st

minden

nevelési

foglalkoztatni,

a

intézmény

köteles

félállásban

gyermekvédelemmel

kapcsolatos

tevékenységeket a nevelési intézmény Pedagógiai programjában kell rögzíteni oly
módon, hogy nevel -oktató munka részeként és nem elkülönülten kell megjeleníteni
és meghatározni, megvalósítani a gyermek - és ifjúságvédelemmel kapcsolatos
feladatokat. A Közoktatási Törvény egyben arra is utal, hogy a nevelési-oktatási
feladatokon

túlmutató

vagy

ahhoz

kapcsolódó

feladatok

ellátásában

a

szociálpolitika, közm vel dés, a közegészségügy intézményei közrem ködhetnek.
Ezekkel kell az intézményeknek széleskör

kapcsolatokat kiépíteniük. Ugyanakkor a

kés bbiekben nyer jelent séget a 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (1) bekezdése mely
szerint a közoktatási intézmény m ködésére, bels

és küls

kapcsolataira

vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és m ködési szabályzat határozza meg,
hiszen a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények
m ködésér l éppen ezen a ponton biztosít lényeges kapcsolódást.

A gyermekvédelmi
intézmények
rendszerében




Települési
önkormányzatok
a település
gyermekvédelmi
koncepciójának részeként

Az Önkormányzat

hivatala(i)


A közoktatási
intézmények
rendszerében
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Gyermekjóléti
feladatok
Gyermekjóléti
alapellátás biztosítása

Törvényben szabályozott


hatósági feladatok
Jegyző, gyámhivatal,
gyámhatóság intézkedései





Gyermekvédelmi
feladatok
Gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó
feladatok


Gyermekjóléti szolgálat
létrehozása


személyes gondoskodást
nyújtó szolgáltatások
kezdeményezése és
összehangolása

Észlelő jelzőrendszer
működtetése
EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

ÉS
Nevelési-oktatási
JELZÉSI
intézmények
KÖTELEZETTSÉG
gyermekvédelmi
feladata:
iskolai gyermekvédelem
1.sz. ábra A nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatainak helye a gyermekek
védelmének rendszerében

A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l a
4.§-a kimondja, hogy a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és m ködési
szabályzatában kell rögzítenie a küls
nevelési intézményben m köd
általa végzend

együttm ködések rendszerét. Míg a 6. §. a

gyermekvédelmi felel s munkaköri leírását, az

feladatok eljárási szabályait rögzíti.

Az el z ekben is idézett 2002-es NCSSZI felmérés rámutatott arra is, hogy az
iskolák ugyan eleget tesznek kötelezettségüknek a gyermekvédelmi felel sök
alkalmazása terén, de a gyermekvédelmi feladatokat félállásban ellátó pedagógusok
jelent s része nem rendelkezik szakirányú végzettséggel (Marosi-Tóth, 2002). Ez a
helyzet azért is ellentmondásos, mert a fels oktatás tömegesen képez szakirányú
végzettséggel rendelkez ket.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 1993. évi LXXIX. Sz. Közoktatási Törvényben rendelkezik az iskolapszichológusként alkalmazható személyek végzettségér l, az
alkalmazás mikéntjér l és az iskolapszichológusok munkaidejér l különböz
intézményrendszerek által történ

alkalmazás esetén.

Így a fenti törvény 17. § (4) bekezdése kimondja, hogy iskolapszichológus az, aki
pedagógiai szakpszichológus végzettséggel és szakképzettséggel, vagy pszichológus
és pedagógus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.
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A fenti törvény 1.sz. mellékletének 1. része azt taglalja, hogy integrált nevelést
folytató óvodában, iskolákban és kollégiumokban, ha legalább heti öt órában folyik a
fogyatékos(!!!) gyermekek fejlesztése, úgy nyolc tanulónként 1 f
Illetve a „További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben” cím

alkalmazható.
részben taglalja

a Közoktatási Törvény, hogy a technikai létszám terhére az igazgató speciális
végzettség

szakembereket

alkalmazhat

és

iskolapszichológus vagy iskolaorvos), hogy a
létszám

alatt

(„biztosítani”).

foglalkoztatott

munkaköri

Ezzel

a

egyben

Törvény

itt

köti

ki

törvény

(így

fenntartó köteles ezen technikai

létszámot
maga

anyagilag

is

hozzájárul

egyenl tlenségek konzerválásához. A hátrányos helyzet
többségükben hátrányos helyzet

a

finanszírozni
a

kiinduló

térségekben él ,

családok hátránnyal induló gyermekei – a

fenntartó önkormányzatok sz kös anyagi forrásainak köszönhet en így kevesebb
támogató, kiegészít

szakellátásban részesülhetnek – növelve a lemaradás és

leszakadás tartóssá válásának valószín ségét.
A fenti törvény 1. sz. mellékletének 3. bk. I. B) részében határozza meg, hogy
pszichológus munkaideje nevelési-oktatási intézményben 26 óra, ugyanez gyakorló
intézményben 20 óra, pedagógiai szakszolgálatban 19 óra 2007. szeptember 1-t l
pedig 21 óra.
Egyben e törvény szabályozza az iskolai osztályok létszámát is.
A fenti törvény 21.§-a azonosítja a pedagógiai szakszolgálatok intézményeit:
- gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejleszt

és gondozó központ;

- tanulási képességet vizsgáló szakért i és rehabilitációs bizottság, valamint az
országos szakért i és rehabilitációs tevékenységet végz

bizottság;

- nevelési tanácsadó,
- logopédiai intézet,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó,
- konduktív pedagógiai intézmény.
A 21. §-ban meghatározott intézmények tevékenységét a 34. § rögzíti, míg a 35. § a
szolgáltatások feladatait határolja körül.
A 30. § határozza meg a különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú
foglalkoztatáshoz való jogot, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény
m ködését és a képzési kötelezettséget az SNI és BTM gyermekek esetében is.
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A fentieken túlmen en a pedagógiai szakszolgálatok m ködését a 14/1994. (VI.24)
sz. MKM rendelet szabályozza. A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek
finanszírozását a helyi önkormányzat biztosítja. Amennyiben a pedagógiai
szakszolgálat intézményét nem helyi önkormányzat tartja fenn, a szakért i és
rehabilitációs tevékenység és a nevelési tanácsadás keretében szakvélemény
készítésére akkor van lehet ség, ha a pedagógiai szakszolgálat intézményének
fenntartója - a közoktatási törvény 82. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak
szerint - közoktatási megállapodást kötött a székhely szerint illetékes f városi,
megyei, megyei jogú városi önkormányzattal.
1993. évi LXXIX. törvény 41. §-ának (5) bekezdése továbbá rendelkezik az
iskolaorvosi és véd n i hálózat m ködtetésér l, amelynek végrehajtásáról a
„26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról” rendelkezik. A
rendelet 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a körzeti véd n

által az iskola-

egészségügyi szolgálaton belül ellátott gyermekek/tanulók száma nem haladhatja
meg a 400 f t. Amennyiben a létszám a 800 f t meghaladja, legalább egy teljes
munkaid ben foglalkoztatott iskola-véd n t kell alkalmazni, vagy a feladatot két
körzeti véd n

között meg kell osztani”. E rendelet 4. § (1) bekezdése elvárásként

fogalmazza meg azt is, hogy a gyermekek ellátásában résztvev

egészségügyi és a

szakszolgálatok keretében foglalkoztatott szakemberek egymást tájékoztatják.
A fenti szolgáltatási rendszer hasonlít azokhoz a modellekhez, amely legtöbb európai
országban m ködik. A tankötelezettek ellátásában részvev
az

egészségügy,

oktatásügy

és

gyermekvédelmi

rendszereket tekintve
intézmények

szoros

együttm ködése a rendszer hatékony m ködtetésének el feltétele. A rendszer
egyes elemeit tekintve az egyetlen jelent s eltérés ebben (a brit, dán vagy finn
rendszerhez viszonyítva) a Nevelési Tanácsadók intézménye – amelyek külföldön
els sorban az egészségügyi ellátó rendszer részét képezik.
Jelent s eltérés továbbá, hogy az együttm ködés nem csak kívánatosként jelenik
meg, hanem konkrét programok állnak az érintett ellátó rendszerek rendelkezésére
az elektronikus információ-megosztáshoz. Ez lehet vé teszi, hogy az el forduló
problémák ne elszigetelt eseményeként jelenjenek meg az ellátórendszerben, hanem
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az egyén élettörténetébe ágyazottan összegz djenek– ezzel is el segítve a korai
azonosítást és a komplex helyzetfelmérést.
További eltérés az is, hogy a közoktatás intézményein belül nyújtott szolgáltatások
összehangolására és szabályozására vonatkozóan magyar viszonylatokban nincsenek
megfogalmazott sztenderdek.

©Katona Nóra

- 24 -

III. A szolgáltatási rendszerbe tartozó tevékenységek és kapcsolatok más
rendszerek szolgáltatásaival
III.1. Szolgáltatási rendszerek áttekintése
Kifejezetten az egészségügy hatáskörébe tartozó szolgáltatások és intézmények:
véd n i hálózat, iskolaorvos, háziorvos, gyermekideggondozói hálózat és egyéb
egészségügyi szakellátó intézmények. Igen gyakran a korai fejlesztési központok is
az egészségügyhöz köthet en m ködnek.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó szakszolgálati szervezetek
a Gyermekjóléti Szolgálatok és a Családsegít

Központok.

Az OKM hatáskörébe tartozó szakszolgálati szervezetek:
- tanulási képességet vizsgáló szakért i és rehabilitációs bizottság, valamint az
országos szakért i és rehabilitációs tevékenységet végz

bizottság;

- nevelési tanácsadó,
- logopédiai intézet,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó,
- konduktív pedagógiai intézmény és adott esetben
- gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejleszt
A segít

szolgáltatásokat végz

és gondozó központ.

szakemberek iskolák által történ

foglalkoztatását

is az OKM által gondozott Közoktatási törvény határozza meg, így a véd n , a
gyermekvédelmi felel s, a logopédus, a fejleszt

pedagógus, az iskolapszichológus,

a gyógypedagógus és a gyógytornász alkalmazásának feltételeit.
Mindezen szolgáltatási rendszer elemek finanszírozása az önkormányzatok
közvetítésével valósul meg – így kulcsszerepl

ebben a folyamatban az

Önkormányzat.
A rendszer sajátossága, hogy az els dleges jelzést az iskolán belül m köd
szakemberek

adják,

adhatnák.

Azonban

a

Közoktatási

Törvény

csak

a
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gyermekvédelmi

felel s

és

a

véd n /iskolaorvos

kötelezettségként és rendeli hozzá a megfelel

alkalmazását

írja

el

anyagi támogatást. Az összes többi

szakember az alkalmazható kategóriában szerepel. Így a hatékony megel zés
lehetetlen, rendre a már súlyossá váló és gyakran csak hosszú és nehezen
megvalósítható beavatkozások sorát igényl
rendszerben dolgozó segít

problémák kerülnek a szakellátó

szakemberekhez.

Kulcsfontosságúvá válik tehát az Önkormányzat financiális teherbíró képessége,
mert a jelz rendszerként is alapvet , a problémák súlyosbodását megel zni képes
szakellátási funkcióval rendelkez

szakemberek a közoktatási intézményben

láthatnák el a feladatukat hatékonyan. Azonban az Önkormányzat nem kapja meg a
m ködtetéshez szükséges teljes összeget az iskolán belül alkalmazott szakemberek
foglalkoztatásához.

III.2. A szolgáltatási rendszerek és az életkor összefüggései
Ideális esetben, bármely életkorban a háziorvos és a véd n

jelentheti a

szolgáltatások kezdeményezésének kiindulópontját. Ugyanakkor ez nem kötelez
erej

a gyermekre/szül re nézve. Fordítottan is elképzelhet : a pedagógiai

szakszolgálatok javasolhatnak egészségügyi körbe tartozó ellátás biztosítását,
azonban ez nem kötelez
Kötelez

erej

erej .

jelzési kötelezettsége csak:

-

az iskolai gyermekvédelmi felel snek van a Gyermekjóléti Szolgálat felé

-

az óvón nek az iskolaérettséget illet en (a szül

-

a Nevelési Tanácsadónak a közoktatási intézmény felé – amennyiben a

közvetítésével az iskola felé)

vizsgálatot a közoktatási intézmény kezdeményezte (és természetesen a szül
tájékoztatása)
-

A Szakért i és Rehabilitációs Bizottságnak a Nevelési Tanácsadó és a
befogadásra kijelölt intézmények felé (és természetesen a szül

Ugyanakkor

semmi

nem

garantálja,

hogy

ezen

tevékenységér l is tudnak – s t amennyiben a szül

felé is).

intézmények

egymás

kezdeményezi ezeket, a

közoktatási intézménynek sincs tudomása a gyermekkel történtekr l. Így

©Katona Nóra

- 26 -

el fordulhat olyan eset, amikor a Nevelési Tanácsadó, a Családsegít

Szolgálat és

Gyermekjóléti Szolgálat és az iskola is biztosít a gyermek számára pl. dyslexia
prevenciós foglalkozásokat.
Ha az életkort vesszük alapul, mint vezérfonal, akkor az események következ

sora

valósulhat meg.
A 0-3 ÉVES KOR közötti id ben a védőnői hálózat kulcsfontosságú szerepet játszik.
Az újszülött hazatérésekor a véd n

köteles meglátogatni az anyát és újszülöttjét.

Amennyiben fejl dési rendellenességgel született a gyermek vagy vélhet en
perinatális ártalom érte az újszülöttet, a véd n

egészségügyi szakellátó rendszerbe

illetve a korai fejlesztési központok valamelyikébe irányíthatja a gyermeket és
szüleit. Jellemz

módon itt a BNO kategóriákba besorolható problémák azonosítása

valósul meg. A kötelez

véd oltások rendszere is segít fenntartani a véd n i

hálózat kapcsolatát a kisgyermekeket nevel

családokkal, így a véd n i hálózat

ezen életkor els dleges jelz rendszerének tekinthet . Egyben a véd n i hálózat az
els dleges jelz rendszer a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások felé is.
Az átlagostól eltér

fejl dési képet mutató gyermekek számára a 1993. évi LXXIX.

Törvény 35 § ( 1) pontja szerint korai fejlesztést kell biztosítani:
„A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a sajátos nevelési
igény megállapításának id pontjától kezd d en a gyermek korai fejlesztése és
gondozása a szül

bevonásával, a szül

részére tanácsadás nyújtása. Ha a gyermek

harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha
nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.”

Az ÓVODÁSKOR kit ntetett jelent ség

a magyar oktatási rendszerben. Európai

viszonylatban is kiemelked en magas az önkormányzati fenntartású óvodák
szolgáltatásait igénybevev

családok köre. Itt továbbra is a véd n k és

gyermekorvosok jelentik az els dleges jelz rendszert, amely immár az óvón kkel
egészül ki. Az óvodák jelz

funkciója hátrányos helyzet és veszélyeztetettség esetén

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátó rendszerek felé érvényesül. Az
életkori

sajátosságoknak

megfelel en

az

óvón k

els sorban

a

szociális
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beilleszkedést nehezít

átlagostól eltér

fejl dési jellegzetességeket tekintik

problémának – s a beiskolázáshoz közeledve egyre inkább a kognitív funkciók
problémái kerülnek el térbe. Itt jelzési kötelezettség csak a beiskolázás esetében van
a szül

és a Nevelési Tanácsadó felé, amennyiben az óvón

iskolaéretlennek tartja a

gyermeket. Minden egyéb kérdésben jelzési kötelezettség csak a szül
– s az óvón

javasolhatja a gyermek Nevelési Tanácsadóban történ

irányába van
vizsgálatát. Ez

azonban semmilyen kötelezettséget nem ró a szül re.
Elismerve és felismerve a korai fejlesztés fontosságát az óvodáskorúak megfelel
ellátása

kulcsfontosságú

a

jöv beni

iskoláskori

sikeresség

el feltételeinek

biztosításában. Így nem csak az iskolában, hanem az óvodában is már rendelkezésre
kell állnia azon szakember-közösségeknek, akik képesek az óvodáskorúak nemklinikai problémáinak ellátására.
A jelen helyzetben külön kihívást jelent, - a gondoskodó és odafigyel

szül

sem

képes magvalósítani, hogy heti rendszerességgel Nevelési Tanácsadóba vigye
gyermekét (különösen vidéken, ahol hosszas utazás egészíti ki a foglalkozás
id tartamát), hiszen a szül nek magának is dolgoznia kell és a munkáltatók zöme
nem fogadja el indokként, hogy gyermekét kell vinnie Nevelési Tanácsadóba…
A Nevelési Tanácsadók zöme, pedig olyan túlterhelt, hogy nem tudja vállalni a
helyszínre történ

kiutazást.

Az óvodáskorúak ellátásában még a logopédus részmunkaid ben történ
foglalkoztatása valósul meg leginkább, azonban szükséges lenne ezt általánosan
kötelez vé

tenni

–

és

a

kiaknázásával érdemi fejleszt

kett s

végzettség

(gyógypedagógus-logopédus)

munkával kiegészítve a logopédiai feladatokat

kulcsember lehetne az integrált/inkluzív óvodai nevelés megvalósításában. A
logopédus jelenlétét ki kellene egészíteni más szakemberek részmunkaid s
alkalmazásával (gyógytornász, pszichológus). Ahol van logopédus, már a középs
csoportban megkezd dik a gyermekek sz rése egyes logopédiai problémákra és
megkezd dik azok korrekciója. Lényeges lenne ennek általános érvény

kötelez vé

tétele. Fontos lenne az utolsó nagycsoportos év elején olyan felmérés elvégzése,
amely konkrét támpontot nyújthatna az utolsó évben az iskolakészültség
biztosításához végzend

fejlesztésekhez. Ilyen lehetne pl. a SINDELAR teszt óvodás

változatának felvétele, amely szenzoros integrációs funkciókat vizsgál. Ezen eljárás
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hatalmas el nye, hogy eleget tesz annak a kritériumnak, hogy a felmérés egyben a
beavatkozások támpontjául is szolgáljon, azaz a teszt felvétele alapján nyert
eredményekhez könnyedén kapcsolható egy beavatkozási program is.
1993. évi LXXIX. Törvény 35 § (2) pontja foglalkozik azokkal a gyermekekkel, akik
nem vesznek részt az óvodai fejlesztésben, de azt nem írja el , hogy MELY
szakszolgálat köteles ezt biztosítani:
„A

fejleszt

felkészítés

feladata,

hogy

azoknak

a

gyermekeknek,

akik

tankötelezettségüket sajátos nevelési igényük miatt nem tudják teljesíteni, biztosítsa a
fejl désükhöz szükséges felkészítést, a szül

bevonásával, a szül

részére tanácsadás

nyújtásával.”

Az ISKOLAÉRETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA az óvodás- és iskoláskor közötti
átmenet kulcsmozzanata. Az iskolaérettség megállapításában az óvónő kulcsszerepet
játszik. Ha az óvón

nem tartja iskolaérettnek a gyermeket – és a gyermek még nem

töltötte be a 7. életévét – úgy a szül vel folytatott konzultáció dönti el, hogy Nevelési
Tanácsadóba történ

utalás vagy a beiskolázás elhalasztása-e e következ

lépés.

Amennyiben arra a döntésre jutnak, hogy továbbra is maradjon óvodás a gyermek,
úgy err l semmilyen feljegyzés-megjegyzés nem készül, s a kés bbiekben sem
nyilvánvaló

milyen

háttéresemények

vezettek

a

7-éves

beiskolázáshoz. Amennyiben Nevelési Tanácsadó által történ

korban

történ

vizsgálatra kerül sor,

úgy a vizsgálat kimenete lehet:
a) a beiskolázás elhalasztása
b) beiskolázás speciális feltételek mellett (pl. kis létszámú osztály)
c) a Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság elé történ
utalás, amennyiben a BNO által meghatározott kritériumok fennállása
gyanítható.
A Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság minden esetben
BNO kategóriákkal dolgozik. Amennyiben a BNO kritériumok illenek a gyermek
problémájára úgy a Bizottság a szül vel konzultálva alakítja ki a gyermek
elhelyezésére vonatkozó elképzeléseket a gyermek integrált illetve szegregált
nevelésére vonatkozóan el írva a fogadó iskolát és korvonalazva a gyermek
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fejlesztését. A szül

a Bizottság határozata ellen a törvényben meghatározott módon

fellebbezéssel élhet.
A Bizottság határozata egyben emelt fejkvótát biztosít a gyermeket ellátó
intézménynek, amely köteles azt a gyermek el írt plusz fejlesztési igényeinek
ellátására fordítani.
Probléma: Senki nem vizsgálja, hogy integrált nevelés esetén a befogadó iskola
rendelkezik-e

azokkal

az

el feltételekkel,

amelyek

a

gyermek

szakszer

fejlesztéséhez szükségesek. Utólag sem történik annak ellen rzése, hogy az el írt
fejlesztésekben valóban szakszer en részesül-e a gyermek. Bár ezt orvosolni
igyekszik a 2007. szeptember 1-vel életbe lépett módosítások (lásd kés bb).

Az ÁLTALÁNOS ISKOLAI tanulmányok megkezdése rugalmasan az 5-7 éves kor
között lehetséges. Elképzelhet

tehát, hogy egy 5 év 10 hónapos és egy 7 év 11

hónapos gyermek ül ugyanabban az általános iskolai osztályban….
Az iskolák nagy része adottnak veszi, hogy a hozzájuk kerül

gyermekek

mindegyike rendelkezik az iskolai sikerességhez nélkülözhetetlen el feltételekkel.
Nincs „bemeneti szint” mérés – pedig ez akár útmutatóként is szolgálhatna a
pedagógusoknak az éves tervezéshez.
Természetesen, ha már az óvodában megtörténik egy ilyen mérés – és minden
gyermek magával hozza ezeket az információkat, akkor már csak az iskolában
m köd

segít

szakember team és a pedagógusok együttm ködésén múlik egy

hatékony és differenciált tanmenet kidolgozása.
a) Átlagostól eltérő tanulók
Jelenleg három fogalom van jelen az iskolákban az átlagostól eltér

gyermekek

megjelölésére:
Hátrányos helyzetű (1993. évi LXXIX. Törvény 121§ 14.): hátrányos helyzetű gyermek,
tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyz

védelembe vett,

illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.
A hátrányos helyzet

tanulók integrációs felkészítésben (1993. évi LXXIX. Törvény

121§ 16.) vesznek részt, melynek célja a egyenl

esély biztosítása. Ennek érdekében
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az iskola fejleszt
(azaz 300 f

pedagógust alkalmazhat az 1.sz mellékletben foglaltak szerint

hátrányos helyzet

tanulóig 1 f

a szabadid -szervez

feladatainak

ellátásával is).
Beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő (BTM) gyermek definiálására
nem került sor, csupán kikövetkeztethet

az SNI definícióból.

Sajátos nevelési igényű (SNI) az a gyermek (121 § 29.):
1.

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos;

2. pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar).
Tehetséges gyermek: fogalmát alkalmazza a 1993. évi LXXIX. Törvény, azonban nem
definiálja. A tehetséges gyermek azonosításának és gondozásának feladatát
egyértelm en a pedagógus hatáskörébe utalja.
b) Az átlagostól eltérő tanulók azonosítása
A hátrányos helyzetű tanulók azonosítására a gyermekvédelmi felel s az illetékes a
Gyermekjóléti Szolgálattal és a Családsegít

Központokkal egyetértésben.

Beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek azonosítására a
Nevelési Tanácsadók illetékesek a 1993. évi LXXIX. Törvény 35 § ( 4.) pontja
értelmében, amely 2007. szeptember 1-vel módosult:
„(4) A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény
készítése, valamint a gyermek fejleszt

foglalkoztatása a pedagógus és a szül

bevonásával. A nevelési tanácsadás az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az
iskolakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai
neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége,
képessége, tehetsége, fejl désének üteme indokolja. A nevelési tanácsadás segítségét
kérheti a szül , továbbá a szül

egyetértésével az óvoda, az iskola és a kollégium. A

nevelési tanácsadás e feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást,
fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja a
pedagógus nevel

és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást. A

nevelési tanácsadás elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait is. Az
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fejleszt

foglalkozás, ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, magatartási nehézséggel

küzd, a nevelési tanácsadás keretében készített szakvéleményben meghatározottak
alapján folyhat. A nevelési tanácsadást ellátó intézmény ellen rzi a szakvéleményben
foglaltak végrehajtását. A nevelési tanácsadás feladata továbbá, hogy a szakért i és
rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött
szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai,
kollégiumi ellátását, akik a megismer
organikus okra vissza nem vezethet

funkciók vagy a viselkedés fejl désének

tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Az

e körbe tartozó tanulók részére az e törvény 52. §-a (6) bekezdésének b) pontjában
meghatározott id keret terhére kell az iskolai fejleszt
nevelési-oktatási intézmény vezet je felel s a fejleszt

foglalkozást biztosítani. A

foglalkozások - e bekezdésben

el írt - szakvéleményekben meghatározottak szerinti megszervezéséért.”

Két tisztázandó pontra szeretnék rámutatni:
a) A Nevelési Tanácsadó a felel s azért, hogy ellen rizze vajon megkapja-e a
gyermek az általa el írt és biztosítandó ellátást
b) Miközben a Nevelési Tanácsadó számára írja el
Bizottság által el írt fejleszt

a törvény a Szakért i

foglalkozások biztosítását, ugyanakkor a

nevelési-oktatási intézmény vezet jét teszik felel ssé e szolgáltatások
megszervezéséért (noha nem

a munkáltatója annak a szakembernek, aki a

szakellátást biztosítja…).
Sajátos nevelési igényű gyermekek azonosítása 1993. évi LXXIX. Törvény 35 § (3)
pontja értelmében:
„A tanulási képességet vizsgáló szakért i és rehabilitációs tevékenység vagy az országos
szakért i és rehabilitációs tevékenység keretében kell
a) a fogyatékosság sz rése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló
különleges gondozás keretében történ

ellátására, az ellátás módjára, formájára és

helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra,
b) vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét.”

A tehetséges gyermekek azonosítása 1993. évi LXXIX. Törvény értelmében a
pedagógus kompetenciakörébe tartozik.
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BTMg gi és
Szakért
Közoktatási
Rehabilitációs
Intézmény
Bizottság
SNI

Közoktatási
intézmény

Ha a Nevelési tanácsadók és a Szakért i Bizottságok által végzett tevékenységek
egymáshoz való viszonyát szeretnénk ábrázolni, akkor a következ

folyamatábra

alakítható ki:

2.sz. ábra A BTM vagy SNI azonosításának menete
Látható, hogy az a gyermek, aki nem profitál kell képpen az iskolában
hagyományosan nyújtott segítségb l (t.i. korrepetálás), a Nevelési Tanácsadóba
kerül vizsgálatra, aki SNI gyanúja esetén továbbküldheti a Szakért i Bizottsághoz a
gyermeket. A probléma csak az, hogy ez már a címkézés kezdete – és semelyik szül
nem örül annak, ha gyermekét megbélyegzik.
A 2007 szeptember 1-e el tti helyzetkép:
Szegregált iskola választása esetén nagyobb a valószín sége, hogy a gyermek
problémáihoz illeszked

fejlesztéseket biztosító szakemberek rendelkezésre állnak.

Integrált nevelés esetén azonban több probléma is jelentkezik, ha az iskolában (vagy
fenntartó által finanszírozottan, de az iskolába telepítetten) nincsenek megfelel
szakemberek:
a) Egyéni fejlesztési tervet kell írnia a pedagógusnak – ehhez azonban nem
feltétlenül vannak jelen az iskolában azok a szakemberek, akik ennek
megtervezésében és kivitelezésében segíthetnének (a Bizottság által adott
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vélemény gyakran túl sz kszavú ahhoz, hogy ezt egy átlagos képzettséggel
rendelkez

pedagógus annak alapján meg tudja írni – még kevésbé

kivitelezni)
b) Ha a szül

az integrált nevelés mellett dönt és az iskolában nincs megfelel

képzettség

szakember, akkor a Nevelési Tanácsadóhoz fordulhat, azonban

ekkor a szül nek kell megoldania a gyermek rendszeres utaztatását (ami
kivitelezhetetlen, ha nincs a családban segítség és maga is aktív munkavállaló)
c) A b. pontban kínált megoldás egyáltalán nem garantálja, hogy a gyermekkel
foglalkozók kell en rálátnak egymás munkájára – esetleg elvárjuk, hogy a
tanár eljárjon team-megbeszélésekre a Nevelési Tanácsadóba – vagy a
Nevelési tanácsadó fog kijönni az iskolába? (Ez utóbbi bizonyítására 20 év állt
rendelkezésre és nem valósult meg a kívánatos mértékben)
d) Ideális esetben az iskola esetleg igénybe veszi az „Utazó szakszolgálat”-ok
intézményét. Ez a szolgáltatás az angol modellt veszi alapul, azonban a
tapasztalatok szerint az igényekhez viszonyítva ez a hálózat távolról sem
kell en kiépült. (Saját tapasztalat, hogy a progrediáló betegséggel küzd
er teljesen csökkentlátó tanulóhoz tanévenként kett

alkalommal jutott el

egy ilyen szakszolgálat embere). Az eredeti angolszász modellben minden
iskolafenntartó köteles ilyen szakszolgálatot m ködtetni az illetékességi
területén m köd

intézmények számára --- itt azonban legjobb esetben is

csak megyei szinten valósul meg, gyakran egy-egy gyakoribb speciális
területhez 1-1 f t alkalmazva…
2007. szeptember 1-t l a fentebb idézett és módosult törvény értelmében a Nevelési
Tanácsadó biztosítja a szakellátást, azonban az igazgató felel s a megszervezésért.
A 2007. szeptember 1-vel bekövetkezett változások az integrált nevelést érint
szolgáltatások min ségében és mennyiségében lényegében nem hoznak újat. A
fentiekben idézett változások értelmében a Nevelési Tanácsadó által foglalkoztatott
szakemberek felel sek a BTM és SNI szakellátásáért. A pedagógus – aki nap-mintnap a gyermekkel van, nem válik érdekeltebbé saját tevékenységének és
szemléletmódjának

megváltoztatására,

mert

közvetlen

tanácsadási

modell

érvényesül: a probléma továbbra is a gyermek, aki a fenti ábrán a nyilak mentén
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mozogva (ha a szül

elviszi a vizsgálatokra) azonosításra kerül. A Nevelési

Tanácsadóba nem a pedagógusnak kell elvinnie a gyermeket, hanem a szül nek.
Illetve a 2007. szeptember 1-vel bekövetkezett változások értelmében a Nevelési
tanácsadó 1 f

logopédusa és 1 f

gyógypedagógusa fogja elosztani munkaidejét

(utazással együtt) az ellátási körzetébe tartozó tízegynéhány település iskolái között?
Mindenesetre a „probléma” megoldása immár nem az

feladata – csak ki kell

bírnia, amíg „megjavul” a helyzet. Kompetenciáiban nem gyarapodik, továbbra sincs
kivel konzultálnia – hiszen a kijáró szakembernek nincsen arra ideje, hogy kivárja,
mikor végez a pedagógus, hogy vele is leülhessen konzultálni a gyermekr l. Fontos
kérdésként merül fel, hogy ki és miként védi a gyermekek hosszú távú érdekeit? Ha
a szül
t?

nem kívánja elvinni a gyermeket vizsgálatra ki és mely ponttól kötelezheti
Esetleg

gyermekvédelmi

üggyé

kell

majd

gyermekvédelemnek jogában áll kérnie a vizsgálatot?
nagyvárosokban a szül

nyilvánítani,

mert

a

El re látható, hogy

részér l az egyik lehetséges megoldás az iskolaváltás lesz –

miközben a gyermek ellátatlan marad.
További kérdés, hogy az információáramlás hogyan valósul meg a gyermekvédelmi
felel s és a Nevelési Tanácsadóból kijáró szakért k között? Ki az, aki ebben a
rendszerben „összefogja a szálakat”?
Jelenleg az iskoláskorúak problémáinak azonosításában egy orvosi modell
érvényesül. A nagy többséghez hasonló ütemben fejl d
rendelkez

gyermek és a DSM kategóriáiba illeszthet

és készségekkel

gyermek két végpontot

képvisel. Az els ben a pedagógus illetékes, a második a szakellátó rendszer
feladatává válik. Az a minimum egy-másfél év, amíg a gyermek eljut az egyik
végpontból a másikba „holt id ” a gyermek fejl dése szempontjából. Id közben a
hátrányok és kudarcélmények halmozódnak, mint a gyermek, mint a tanár oldaláról.
Ráadásul a BTM és SNI azonosítás folyamán alkalmazott tesztek eredményei sem
adnak támpontot a fejleszt

munkához. A kognitív képességek mérésére

leggyakrabban intelligencia teszteket alkalmaznak: pl. MAWI, MAWGYI-R, RAVEN
– amelyek nem adnak támpontot a képességek részletes struktúrájára vonatkozóan.
Az országos szint

szakellátásban el fordul még a Hiskey-Nebraska és a SON

alkalmazása is. Dyslexia gyanúja esetén a Gósy Mária féle GMP és a Meixner-féle
felmérés és DPT használata fordul el , a részképességek tekintetében pedig
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helyenként a Frostig. A projektív technikák közül a ember-fa-ház ás az emberrajz,
Koch-féle fa-rajz, illetve még a CAT is. A rutinszer

módszertani palettáról teljes

mértékben hiányoznak a neuro-pszichológiailag megalapozott mérések és a
teljesítmény tesztek. A teljesítmény tesztek a kerettantervhez igazodva mérik az
alapkészségek

elsajátítását

az

egyes

osztályfokokon

elvárt

teljesítményhez

viszonyítottan. Az így kapott eredményeket összevetve a gyermek életkorával,
osztályfokával, az egyes szélessávú kognitív képességekben elért eredményekkel
olyan differenciál-diagnosztika végezhet , amely további fontos támpontot ad a
fejleszt

foglalkozások számára – és nem csak a BTM és SNI tanulók esetében,

hanem a tehetségesek azonosításában is.
További probléma a finanszírozás kérdése. Metzger Balázs (2004) szerint a
gyermekek 15%-a tartozik a BTM gyermekek körébe, és 3-5% tartozik az SNI körébe.
Ugyanezt a felosztást követve a brit Oktatási Minisztérium és a helyi oktatási
bizottságok Szövetsége (LEA) szerint a tanulók 30%-a veszi igénybe rövidebbhosszabb ideig igénybe a speciális szakszolgáltatásokat és 5 %-ra teszi a hivatalos
azonosítást jelent

gyermekek számát.

A finn Oktatási Minisztérium még tovább egyszer síti a helyzetet és kijelenti a
tanulók 10%-ra eleve átutalja a fenntartóknak az emelt fejkvótát annak érdekében,
hogy az esetek túlnyomó többségében az iskolán belül meg lehessen valósítani a
szükséges beavatkozásokat, minden címkézés és kategorizálás nélkül. Csak abban az
esetben kell vizsgálatokkal igazolni a többletfinanszírozás szükségességét, ha az
eredetileg is átutalt összegen felüli támogatás szükséges.
Külön problémát jelent az a tény, hogy a Szakért i és Rehabilitációs Bizottság
elviekben 9 éves korig fogadja els

ízben a tanulókat. Ez azon el feltevésen alapszik,

hogy ha a gyermek már 5 éves kora óta a rendszerben van, akkor 4 év alatt felszínre
kell, hogy kerüljenek olyan súlyos problémák, amelyek a DSM hatáskörébe
tartoznak. Ez elviekben igaz is lehet, ha valóban él
van szó. További nehezítést jelent

gyermekkövetési folyamatról

pont, hogy az iskolakezdés id pontjának

eltolódásával egyre több gyermek 7. életévének betöltését követ en kezdi meg
általános iskolai tanulmányait. Ez azt jelenti, hogy egy éven belül jelezni kell a
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Bizottság számára a gyermeket, ugyanakkor az olvasás elsajátítása szempontjából az
egy évnyi lemaradás még a normál határok között is mozoghat és a pedagógus is
óvakodnak az elhamarkodott véleményalkotástól. Így az enyhébb dyslexiás esetek
azonosítása csak jóval kés bb történhet meg.
Kihívást jelent még, hogy a Szakért i Bizottság 2 évenként a Nevelési Tanácsadó
pedig évenként köteles felülvizsgálni az SNI illetve BTM gyermekeket – ami nem
feltétlenül a leghatékonyabb.
Komoly aggodalomra ad okot, hogy a Közoktatási Törvény a Nevelési Tanácsadók
ilyen feladatb vítésével ellehetetleníti azt az igen értékes klinikai munkát és
tevékenységet, amely eddig jellemezte a Nevelési Tanácsadók m ködését. Így az
iskolapszichológia egy fontos háttérintézménye válik m ködésképtelenné.
Mi az iskolapszichológus feladata?
Az iskolapszichológus – amennyiben rendszeresen részt vesz az iskola életében és
nem csak „rendelési id ” jelleggel m ködik egy iskolában:
-

a beérkez

szint mérését elvégzi és segítséget nyújt a pedagógusoknak a

csoport sajátosságaihoz illeszked
-

fejlesztési terv, tanmenet kidolgozásában

segít elindítani az azonosítás folyamatát, biztosítja, hogy a 3. csoporthoz
tartozó gyermekek anyagai eljussanak a Szakért i Bizottsághoz, a szül kkel
és érintett pedagógusokkal egyeztetést folytat

-

egyéni

fejlesztési

programok

kidolgozását

a

pedagógussal

folytatott

konzultáció révén támogatja
-

a 2. csoportba tartozó gyermekeknél – ha több szakember is rendelkezésre áll
az iskolában (mert ilyen is van):
o az egyéni fejlettségi szint azonosításában vesz részt
o a team megbeszélésen az egyéni fejlesztések szétosztásában, a
fejlesztési tervek kidolgozásában részt vesz
o az egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálatában való részt vesz

-

konzultációt biztosít a pedagógusok számára. A konzultáció egy olyan
modell, amely a pedagógus számára nehézséget jelent

helyzetet a
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pedagógus problémájaként tartja meg és nem engedi a tanuló problémává
min sítését. A konzultáció egy folyamat és nem egy egyszeri alkalom. A
konzultáció folyamata olyan kompetenciák elsajátítását teszi lehet vé a tanár
számára, amely alkalmassá teszi a kés bbiekben el forduló hasonló
helyzetek kezelésére.
-

órai megfigyeléseket végez a pedagógussal folytatott konzultatív tevékenység
kiegészítéseként

-

beilleszkedési

és

magatartási

problémák

esetén

segít

koordinálni

a

beavatkozási programot, a mérések végzését
-

a hátrányos helyzet

és veszélyeztetett gyermekek esetében rendszeresen

kapcsolatot tart az iskolai gyermekvédelmi felel ssel és szükség esetén
konzultációt

biztosít

a

gyermekvédelmi

felel snek,

a

szül knek/gyermekeknek/ a gyermeket tanító pedagógusoknak
-

a fejl dési kríziseken átsegíti a tanulót – ha az igény a tanuló részér l
felmerül

-

az élet fordulópontjain segíti a tanulók eligazodását (iskolaváltás és
továbbtanulás) és döntési folyamatait, szükség esetén mediátor szerepet tölt
be az iskola, a gyermek és a szül

-

között

iskolai krízishelyzetek feldolgozásában segítséget nyújt (pl. egy tanuló halála,
iskolai baleset, stb.)

-

megel z

programok megvalósulását segíti pl. drogmegel zési programok

vagy egészséges életmódra nevelés vagy szexuális felvilágosítás – az iskola és
a pedagógusok/diákok/szül k kérésének megfelel en
-

hatékonyságvizsgálatokat végez az iskola által kezdeményezett programok
tekintetében

-

egyéni rövid idej

tanácsadást nyújt a végzettség és képzettség függvényében

-

a tehetségesek azonosítását végzi, s a számukra indított mentor-programban
segítséget nyújt a gyermeknek és a pedagógusnak

-

a biztonságos iskola megteremtésének programjait gondozza (iskolai
er szakos cselekedetek és megfélemlítés megel zése)

-

önismereti csoportot vezet vagy egyéb – igény szerinti tematikus csoportot
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A 2007. szeptember 1-i törvénymódosítás értelmében mindezen feladatok ellátása is a
Nevelési Tanácsadókra hárulhat. A Nevelési Tanácsadók ezeket a feladatokat
jelenleg nem látják el és olyan szakmai modellek szerint tevékenykednek, mely
kizárja az ilyen pszichológiai attit d kialakítását és fenntartását. Ma még a Nevelési
Tanácsadók gyakran szakmai gyámság alá helyezik az iskolapszichológust,
megkérd jelezve azt a kompetenciáját, hogy olyan képességtesztet felvehet-e,
amelyre az egyetemi tanulmányai során képz dött.
A KÖZÉPISKOLÁS korosztályban a szolgáltatások hálózata tulajdonképpen
ugyanaz, mint az általános iskolai korosztályban. Jelent s eltérést az jelent, hogy az
azonosítás minden esetben remélhet leg már megtörtént (hacsak nem egy vándorló
életmódot folytató családról van szó, akik probléma jelentkezése esetén elköltözik).
Itt kihívást jelent, hogy az információk nem feltétlenül követik a gyermeket úgy,
mint ahogyan például az egészségügyi könyv esetében történik. Így gyakran az új
iskolának újra végig kell járnia azokat az utakat, amelyeket a gyermek a szül vel
együtt korábban bejárt. Ezért rendkívül fontos lenne egy olyan nyilvántartási
rendszer, amely – a megfelel

titoktartási kötelezettségek betartásával – követi a

gyermeket.
Az

iskolapszichológus

lemorzsolódást csökkent

feladatai

a

középiskolás

korosztályban

b vülnek

programok gondozásával, illetve amennyiben az

iskola/diákok ezt igénylik, pszichológia tantárgyból fakultáció vezetésére kérhetik
fel.
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IV.
Alternatív megoldások
3
1
Ha spektrumként szeretnénk érzékeltetni közoktatásban részvev

gyermekek körét,

és a gyermekeket és szükségleteiket tekintjük kiindulási alapnak, akkor a következ
ábra
fel.
A fenti ábra
az vázolható
oktatási rendszerben
lév gyermekek összességét képezi le. A
zöld sáv a minden gyermek számára elérhet integrált szolgáltatást jelenti,
amelyek igénybevétele a tanuló alapvet joga.
1. Nincs azonosított plusz szükséglet.
2/a A tanár által azonosított plusz szükséglete van a gyermeknek, amelyet a
anár képes korrigálni kisebb módosítások révén
2/b Az azonosított plusz szükséglet ellátása speciális szakember/ek bevonását
gényli, komplex ellátásuk szükséges
3. Az azonosított plusz szükséglet ellátása speciális szakember/ek bevonását
gényli, komplex ellátásuk szükséges, és a tantervi követelmények módosítása
mellett képesek sikeresen teljesíteni a tantervet

3.sz. ábra Az átlagostól eltér

gyermekek csoportosítása szükséglet szerint

A 3. sz. ábra ábrában bemutatott szükségletek szerinti csoportosítás azért fontos,
mert a sikeresség el segítése érdekében nyújtandó szolgáltatások mennyisége,
komplexitása és tartóssága határozza meg, hogy ténylegesen milyen finanszírozási
igényt jelent a gyermek szükséglete.
Ugyanakkor a hatékony beavatkozás el feltétele - a másodlagos prevenció jegyében,
hogy minél hamarabb megtörténhessen nem-címkéz

jelleggel az azonosítás. Ehhez

azonban szükséges egy olyan eszköztár kiépítése, amely képes megvalósítani a
diagnózis és a ráépül

specifikus beavatkozás összekapcsolásának kívánalmát. Egy

ilyen eszköztár segítséget jelenthet, amikor az osztály tanító pedagógus nem találja
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kell en hatékonynak saját differenciáló tanítását, és javítani-tökéletesíteni szeretne
rajta (ez a szükségletek 2/a szintje). Nélkülözhetetlenné válik egy jól differenciált ,
kognitív képességeket mér
speciális segít

diagnosztikai eszköztár abban az esetben, amikor már

szakemberek bevonása válik elkerülhetetlenné (a 2/b szinten). A

3.sz. ábrában megjelenített 2/a és 2/b annak a jelzése, hogy az iskolán belül, teljes
integrációban tartható a tanuló – azzal a feltétellel, hogy a segít

szakemberek az

iskolán belül elérhet k és hozzáférhet k. Ezen a szinten nem a címkéz

diagnózis a

fontos, hanem az, hogy olyan er sségek azonosítása megtörténjen, amelyre
támaszkodva a fejlesztend

terület is felhozható. Ehhez nélkülözhetetlen a kognitív,

érzelmi és szociális területek funkcionálásáról pontos képet tükröz

diagnosztikus

eljárások alkalmazása. A 3-sz. ábrában a 3-sal jelölt terület azokat a gyermekeket
jelöli, akik számára a tantervi követelmények jelent s módosítása szükséges,
inkluzív nevelésük és teljes kör

integrációjuk tehát speciális mérlegelés tárgyát kell,

hogy képezze. Az is mérlegelés tárgy, hogy részleges integrációban részt tud-e venni
az iskolai közösség életében. A legtöbb oktatási rendszerben ez és csak ez az a szint,
ahol küls , szakért i bizottságok bevonása történik.
A fenti rendszer megbicsaklik, ha megpróbáljuk rávetíteni a tanulási képességek
szerinti funkcionálást, de akkor is, ha a Közoktatási Törvény által alkalmazott
kategóriákat próbáljuk rávetíteni.
A tanulási képességek definiálása alapján (Farkasné, 2006):
Az 1. területhez tartoznak azok a gyermekek, akik megfelel

tempóban haladva a

többséghez igazodó módon profitálnak az iskolai oktatásból.
A 2/a területhez taroznak azok a gyermekek, akik tanulási nehézségei és átmeneti
jelleg ek, amelyek lassúbb haladásban és lemaradásban nyilvánulnak meg.
Fejlesztésük hagyományos pedagógiai eszközökkel, megvalósítható a felzárkóztatás,
differenciálás és fejleszt
A fent említett szerz

pedagógia eszközeivel.
további kategóriája, nevezetesen a tartós formában

megnyilvánuló tanulási zavarral rendelkez

gyermekek ép intellektus mellett, már

akár a 2/b, akár a 3. területhez is tartozhatnak.

Fejlesztésük diagnózis alapján

történik egyénileg – a gyógypedagógia kompetencia körébe tartozó módon. Ide
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tartoznak a dyslexiás, dyscalculiás és dysgraphiás, hiperaktív tanulók és a pszichés
fejl dési zavarral rendelkez k.
A fenti szerz

kategorizálását követve a tartós tanulási akadályokkal rendelkez

tanulók, akik értelmi fogyatékossággal élnek, egyértelm en a 3. csoportba
sorolhatók.
A fenti kategorizálás tehát nem követi jól a szükségleteket.
Ha a Közoktatási törvény kategóriáit próbáljuk rávetíteni a szükségletekre, akkor
kiderül, a BTM és SNI gyermekek egyaránt el fordulhatnak a 2/b és 3 spektrumban
is. Enyhébb BTM esetén (pl. dyslexia), még akár a 2/a csoportban is találhatunk
gyermeket. Mindez azt sugallja, hogy a törvény által sugalmazott kategorizáció
nincs valójában összefüggésben a tényleges finanszírozási szükséglettel, de
tapasztalataim szerint a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel sem, mert
nincs kialakult és jól megbízható protokoll a magyar gyakorlatban a fenti kategóriák
mérésére.
Akár finn, brit, dán vagy amerikai példákat nézünk, kulcsfontosságúként emelik ki
az egyenl

esélyek hatékony megteremtését.

1.) Olyan alapvet

információs rendszer kiépítését, ami egységes és a

gyermekkel együtt mozog.
2.) A gyermek érdekében végzett tevékenységek dokumentálását és a fejlesztések
tartalmának dokumentálását, ami szintén a tanulóval együtt halad.
3.) Kiemelik a fokozatosság elvét – az iskolának minden esetben dokumentálnia
kell, milyen foglalkozásokat biztosított a gyermek sikerességének el segítése
érdekében.
4.) A helyben nyújtott segítség hatékonyságát hangsúlyozza – a gyermek
átlagostól eltér

fejl dése és teljesítménye nem jelenthet többlet terhet a

szül nek.
5.) Az átlagostól eltér

gyermekekr l beszélnek, így a szokványosnál

gyorsabban és lassabban fejl d

gyermek ellátásáról is gondoskodik a

rendszer.
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6.) Nem a diagnosztikai kategória a legfontosabb szempont, hanem a
sikerességhez biztosítandó segítség és támasznyújtás mértéke. Gyakran az ICF
(ICF=international classification of functions) kategóriáiban gondolkodva
valósítják meg a kategóriákba sorolást és a segítségnyújtást.
7.) Az integrált szolgáltatások biztosítása (függetlenül attól, hogy mely
minisztérium fennhatósága alá tartozik a szolgáltatást nyújtó intézmény, a
gyermek érdekei képviseljék a vezérelvet).
Nézzük ezeket részletesebben.
Alapvető információs rendszer
A legtöbb esetben létrehoznak egy olyan protokollt, amelyet bármelyik vizsgálatot
kezdeményez

fél kiinduló alapként használhat ahhoz, hogy felvegyék a gyermeket

az integrált ellátó rendszerbe.
Ilyen például a közös felmérési keret (CAF), amely rákérdez:
A gyermek:
- általános egészségi állapotára
- beszéd, nyelv és kommunikációs készségek fejl désére
- társas és emocionális fejl désére
- viselkedésének fejl désére és jellemz ire
- identitásának alakulására (beleértve az énképet, önértékelést és társas
készségeket)
- családi és társas kapcsolataira
- önellátására és függetlenségre
- tanulására (ide értve a részvételt, az el rehaladást és teljesítményt, valamint
a saját célkit zéseket)
A szül re vagy gondozóra vonatkozó információk:
- alapvet

gondoskodás és biztonság nyújtása

- érzelmi melegség és stabilitás
- támasz, határok felállítása és az ingerkörnyezet biztosítása
A család és környezete:
- a család története, életkörülményei, funkcionálása és jól-léte (pszichésérzelmi)
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- tágabb család
- lakhatási körülmények, a szül k foglalkoztatottsága és anyagi biztonság
- társas-közösségi er források és támaszrendszerek jelenléte
Ez kiindulási alapként szolgálhat a hátrányos helyzet és veszélyeztetettség
felméréshez is, amely minden általam példaként hozott rendszerben el dleges
jelz funkcióval bír. Magyarországon sajnálatos módon gyakran az információk
egyirányú áramlása figyelhet

meg a közoktatási intézményekt l és véd n kt l a

gyermekjóléti szolgálatok felé – ellenkez

irányban ritkán.

Tevékenységek dokumentálása integrált rendszerként történő hasznosítása.
Vannak olyan rendszerek, amelyek segítik az információk elektronikus rögzítését és
az ilyen módon történ

tárolását, továbbítását. Különösen fontos ez olyan esetekben,

amikor a komplex rendszerek integrált együttm ködése nélkülözhetetlen. Egyes
esetekben ezt elektronikus programokkal valósítják meg, másutt az iskolában –
gyermeklétszámtól függ en f állásban vagy részmunkaid ben – kinevezett
integrációs koordinátor felel s az információk kézben tartásáért (ez jellemzi a brit
rendszert és egy kb. 400 f s iskolában ez teljes állást jelent).
A fokozatosság elve és a helyben nyújtott szolgáltatás.
Brit

kezdeményezések

el írják,

hogy

az

iskolák

és

óvodák

programjukban rögzítsék, milyen lépéseket tesznek az átlagostól eltér

pedagógiai
fejl dést

tanúsító gyermekek sikerességének biztosítása érdekében.
A megel zés jegyében számos országban az érkezési szintr l készítenek felmérést
(Finnország). Van ahol kiindulási alapot nyújt az óvodai szakasz végén végzett
felmérések dokumentációja (brit modell).
Az els

lépésben – a 3.sz. ábrán a 2a terület - esetében a pedagógia programban

rögzítetten és a tanárnak az adott gyermekre vonatkozóan specifikusan is rögzítenie
kell, hogy milyen módosításokat hajt végre a hagyományos tantárgyi oktatási
területen belül. Itt az els

lépcs fokon tehát a differenciált oktatásról van szó, ahol

az osztályt tanító pedagógus kompetencia körébe tartozó módon tevékenykedik
anélkül, hogy a tanított tananyagban vagy a számonkérés módján jelent sen
változtatna. Ez nem jelenti azt, hogy egyedül kell ezzel megbirkóznia, hanem már
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ekkor kérheti az iskolában m köd

segít

vannak az iskolában dolgozó segít

szakemberek csoportjának segítségét. Ha

szakemberek, akkor sajátos diagnosztikai

eszköztárukkal segíthetik a hatékonyabb differenciálást. Úgy vélem, itt jelent s
felel ssége van a pedagógus társadalomnak - és els sorban a tanárképzésnek - mert
a differenciálás módjaira nem tanítják meg a leend

pedagógust, a tanárképzés

folyamán mindösszesen 15 órát tanít – ahol nem, vagy alig-alig szembesül saját
tanítási módszereinek hatékonyságával vagy kevésbé hatékony módjával. Felel s a
nyomtatott taneszközöket gyártók köre is, mert eszközeikkel nem segítik és
támogatják a pedagógus ilyen irányú tevékenységét. A lemaradások orvoslásában
pedig az osztályt tanító tanár vagy a fejleszt
esetben a szül
A következ

pedagógus nyújthat segítséget. Minden

bevonása szükséges a folyamatba.
fokozat – a 3.sz.

ábrán a 2b terület - , amikor az osztályt tanító

pedagógus bevonja a problémamegoldásba az iskolában dolgozó speciális
szakembereket: gyógypedagógust (integrációs koordinátort brit területeken) vagy
iskolapszichológust (dán, finn vagy amerikai modell szerint). Erre azért van szükség,
mert az osztályt tanító tanár által kezdeményezhet
fejleszt

foglalkozások

kezdeményezni kell a szül
– hiszen, ha a szül

nem

vezettek

és kivitelezhet

eredményre.

Ekkor

beavatkozások,
automatikusan

bevonását a folyamatba. (Ami távolról sem olyan nehéz

bemegy az iskolába a gyermeke miatt – akkor ennek az a

konnotációja a mi kultúránkban, hogy a szül

érdekl d

és gondoskodó. Ha

ugyanilyen okok miatt a Nevelési Tanácsadóba kell mennie a szül nek – akkor ezt
saját kudarcának éli meg, mert ez annak nyíltszíni elismerése –„baj van velem/a
gyermekemmel”.) E szinten a szül vel/tanárral/tanárokkal folytatott konzultáció
alapján történik a pontosabb diagnózis felállítása, amely diagnózis esetében
hangsúlyos a diagnózishoz kapcsolódó intervenció (pl. Sindelar-Zsoldos program
vagy a Frostig, adott esetben a Delacato módszer, vagy a lassan elterjed ben lév
Woodcock Johnson Kognitív Képességek tesztjének nemzetközi változata). Ez azt
jelenti, hogy a diagnózis célja, hogy pontos támpontokat nyújtson az egyéni
fejlesztési terv elkészítéséhez, amely nemcsak a fejlesztési célokat és módszereket
tartalmazza s azt, hogy heti hány órát milyen szakember foglalkozik a gyerekkel,
hanem a felülvizsgálat (azaz a beválás vizsgálatának) id pontját és a beválás
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kritériumait is. Ez az ún. RTI modell – „response-to-intervention”. Azaz nem a DSM
szerinti diagnosztikus kategória a fontos, hanem olyan segítség biztosítása a gyermek
számára, amely bizonyítottan hatékony. Ehhez nélkülözhetetlen az er sségekre
épít

fejlesztés biztosítása. Ilyen beavatkozások pedig csak akkor tervezhet k jól, ha

a képességek és funkciók pontos diagnosztizálása történik. E munkában jelent s
el relépés lenne, ha a kognitív képességek mérése kiegészülne teljesítményméréssel,
és rutinszer vé válnának a neuropszichológiai mér eszközök alkalmazása a
pszichológiai

gyakorlatban.

gyógypedagógust a fejleszt

Ebben

a

szakaszban

már

fontos

bevonni

a

foglalkozások megtervezésébe és megvalósításába. A

brit modell értelmében megtörténik küls

szakemberek bevonása – a helyi

önkormányzat pedagógiai szakszolgálatának igénybe vétele, amely a szakember
iskolába történ

kiutazását jelenti. A finn és dán rendszer szemléletmódja

értelmében az egyéni fejlesztési terv által meghatározott célok függvényében történik
a haladás mérése és a számonkérés módjában messzemen en alkalmazkodni kell az
egyéni fejlesztési tervben írottakhoz. Az egyéni fejlesztési terv tartalmában nem
módosítja a nemzeti alaptantervet, de ütemezésében és tanítási módszereiben, a
követelmények teljesítésének módjában jelent sen eltér az iskolában elterjedten
alkalmazottaktól.
A harmadik fokozat beindításához az iskolának bizonyítania kell, hogy az el z

két

lépcs fokon egyrészt megtett minden t le elvárhatót a gyermek sikeressége
érdekében, másrészt ezek nem hozták meg a kívánt eredményt. Ez igaz a brit, dán és
finn modellekre is. A finn oktatási törvény végrehajtási rendelete azt a kitételt
tartalmazza, hogy csak akkor szükséges a hivatalos bizottság elé vinni a gyermek
ügyét, ha a nemzeti alaptanterv követelményeinek módosítása szükséges a gyermek
sikerességének biztosításához. Ilyen esetekben történik a hivatalos és törvények által
el írt diagnózis kérése, amelyet független bizottság végez. A bizottság által történ
vizsgálat kérésére vonatkozó döntést lehet leg a szül vel együtt kell meghozni, de
mindenképpen tájékoztatni kell a szül t e tényr l. A független bizottság a gyermek
anyagának áttekintését követ en dönt a vizsgálatról. A független bizottság a magyar
Szakért i és Rehabilitációs Bizottsághoz hasonló következtetésekre juthat, ti.
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szegregált nevelést vagy inkluzív nevelést javasolhat. A Bizottság minden esetben
köteles határozatában leírni:
- milyen módosítások szükségesek a tanterv követelményeiben;
- milyen szakember által heti hány órában kell foglalkozásokat biztosítani a gyermek
számára és mely területek fejlesztend k;
- milyen egyéb egészségügyi vagy jóléti ellátás biztosítása szükséges;
- hol és milyen formában történik a szolgáltatások biztosítása;
- mikor történik a felülvizsgálat, és mit tekintenek sikerkritériumnak.
A fokozatosság elve a tehetségesek felismerésében és a velük való bánásmódban.
A brit és finn oktatási közeg egyben nemcsak a leszakadókra, hanem a
tehetségesekre is gondol. Ugyanis a 3.sz. ábrán a 2/a és 2/b területen foglalhatnak
helyet a tehetséges tanulók. A beavatkozás formáit tekintve lehet a gazdagítás,
mélyítés, gyorsítás vagy éppen ugratás, de elképzelhet
a gyermek tehetségének megfelel

a 2/b területhez érve, hogy

területen mentorok bevonásával történik iskolai

oktatása.
A segítségnyújtás mértéke: szélesség és mélység.
A fokozatosságnál leírtakból adódik, hogy nem a diagnosztikus címkék játszanak
f szerepet, hanem az, hogy milyen szélesség
gyermeknek

szüksége

a

követelmények

és mélység
sikeres

segítségségre van a

teljesítéséhez,

illetve

a

követelményeknek milyen fokú átfogalmazására van szükség. Ehhez hasonló
gondolatmenetet tartalmaz a WHO által kiadott ICF, azaz a funkcionálás szerinti
osztályozás. Ez a rendszer két részre osztható. Az egyik rész a funkcionálást a másik
rész a környezeti elemeket vizsgálja. A funkcionálásra vonatkozó részben a testi
funkciókat, struktúrákat, a tevékenységekben történ

passzív és aktív részvételre

való képességet kell min síteni 5 fokú skálákon. A környezetre és a személyes
tényez kre

vonatkozó

részben

pedig

a

támogató/segít

illetve

hátráltató/akadályozó tényez ket kell hasonlóképpen ötfokú skálákon jelezni.
Az ötfokú skálák értelmezése azonos:
0 nincs ilyen probléma, akadály (3.sz. ábra 1. terület)
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1 enyhe akadályozottság: a probléma az id

25%-nál alacsonyabb gyakorisággal

fordul el , olyan mértékben, hogy az könnyen elviselhet
ritkán fordult el

és az lemúlt 30 napban

(3.sz. ábra 2/a terület)

2 közepes akadályozottság: a probléma az id

kevesebb, mint 50%-ban állt fenn,

olyan mértékben, amely zavarta a mindennapi tevékenységet az és az lemúlt 30
napban néha fordult el

(3.sz. ábra 2/b terület)

3 súlyos akadályozottság: a probléma az id

több, mint 50%-ban állt fenn, olyan

mértékben, amely jelent sen megzavarta a mindennapi tevékenységet az és az
lemúlt 30 napban gyakran fordult el

(3.sz. ábra 3. terület)

4 teljes akadályozottság: a probléma az id

több, mint 95%-ban állt fenn, olyan

mértékben, amely ellehetetlenítette a mindennapi tevékenységet az és az lemúlt 30
napban szinte minden nap el fordult

(halmozott sérülések – amelyek teljes

mértékben egyéni foglalkozást követelnek meg)
Bár a fenti rendszer els sorban a betegség-egészség dimenziókat hivatott vizsgálni,
nem nehéz felfedezni a fokozatosság elvénél leírtakat.
A helyben, ti. iskolán belül biztosított ellátás
A leginkább költségkímél

megoldás az, ha a gyermek az iskolán belül kapja meg

azt a segítséget, ami sikeres teljesítményéhez szükséges (különösen, ha költségként
számoljuk fel a szül

kiesését a munkából). Ez a megoldás egyben el segíti, hogy

továbbra is a pedagógus felel ssége maradjon a gyermek sikeressége és

maga is

érdekelt legyen a hatékonyságban. E tekintetben a brit rendszerben az egyes oktatási
szakaszok lezárását jelent

országos felmérések részben a tanárnak is visszajelzésül

szolgálnak saját tevékenységének hatékonyságára vonatkozóan – de egyben a
gyermek teljesítménye ezekben a felmérésekben egyúttal diagnosztikus támpont is,
hol van segítségre szükség és pontosan milyen fokú a lemaradás.

Az integrált szolgáltatások biztosítása.
Ennek el feltétele, hogy éljenek a XXI. század által kínált elektronikus adatközléssel
és kommunikációval. Ugyanakkor az emberi tényez

sem elhanyagolható. Amíg egy
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személy nem kerül kijelölésre, aki felel s az általa ellátott területen lév
eltér

igény

átlagostól

gyermekek sorsának nyomon követéséért (függetlenül attól, hogy

mely szakszolgálatban tevékenykedik) úgy valószín tlen, hogy az együttm ködés
megvalósul, mert ez plusz energiát követel. Van ahol külön integrációs koordinátor
brit példa) van, ahol az iskolapszichológus (finn modell) és van, ahol a segít
szakemberek csoportját vezet
m köd

személy (dán példa) a felel s. Egy integráltan

és hatékony iskolarendszerben egyformán fontos és azonos súllyal kell

jelen lennie a klienshez közeli alapellátást biztosító rendszernek, amelynek elérése
nem kívánja meg a szolgáltatást igénybe vev kt l a mindennapi megszokott
tevékenységek felborítását (ti. az iskolán belül nyújtott szolgáltatásokkal). Azonban
ennek m ködése feltételezi egy olyan szakellátó rendszer m ködését is, amelyik a
komplex ellátásban képes segítséget nyújtani. E két rendszer egymást feltételezve
képes hatékonyan m ködni. Ezt a gyermekvédelem már régen felfedezte és a
gyermekvédelmi felel sök révén több-kevesebb sikerrel megvalósította – miért nem
m ködik ez a gyermeket érint

tanulás terültén? Különösen gondolatébreszt

ez –

amikor már Magyarország is csatlakozik azon országok köréhez, ahol egyre nagyobb
hangsúlyt helyeznek az élethossziglan tartó tanulás fontosságára.
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