Gyógypedagógusok a köznevelésben és a szakképzésben

2021. december 1.

1

Ágazati irányítás
• Innovációs és Technológiai Minisztérium
• Technikum
• Szakképző iskola (beleértve műhelyiskolát is)
• (Továbbá a többcélú intézmények)
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
• Óvoda
• Általános iskola
• Gimnázium
• Szakgimnázium
• Szakiskola
• Készségfejlesztő iskola
• Alapfokú művészeti iskola
• Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola
• Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
• Kollégium
• Pedagógiai szakszolgálati intézmény
• Pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény
• Kiegészítő nemzetiségi óvoda
• (Továbbá a többcélú intézmények)
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Gyógypedagógus – logopédus – konduktor
• Gyógypedagógus (munkakör, nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézmények):
• BA:
• a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett
• gyógypedagógus,
• gyógypedagógiai tanár,
• gyógypedagógiai terapeuta.
• MA:
• a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett
gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta és
•
•
•
•

speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy
okleveles gyógypedagógus vagy
gyógypedagógia-tanár vagy
okleveles logopédus.
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Gyógypedagógus – logopédus – konduktor
• Logopédus (munkakör, pedagógiai szakszolgálati intézmények):
• BA:
• logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta,
• gyógypedagógus logopédia szakirányon.
• (1900-1963: általános (egységes) gyógypedagógus-képzés, gyógypedagógus
(gyógypedagógiai tanító/tanár), 1963-1971: hibásbeszédűek gyógyító-nevelésére
felkészítő szak)

• MA:
• logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, gyógypedagógus logopédia
szakirányon és
•
•
•
•

speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy
okleveles gyógypedagógus vagy
gyógypedagógia-tanár vagy
okleveles logopédus.
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Gyógypedagógus – logopédus – konduktor
• Konduktor (munkakör, nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézmények):
• BA:
• konduktor,
• konduktor-tanító,
• konduktor-óvodapedagógus,
• konduktor(tanító),
• konduktor(óvodapedagógus).
• MA:
• konduktor, konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógus vagy konduktor(tanító), vagy
konduktor(óvodapedagógus) és
• speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy
• konduktortanár.
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Alkalmazás – nevelés-oktatási intézmények
• A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek
szükségesek:

• a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a fejlesztő nevelés-oktatáshoz, a
sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor
foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb
segédlet,
• b) egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai
nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti
foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő
gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv,
valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök,
• c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása..
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Alkalmazás – nevelés-oktatási intézmények
• A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben
• a) a c) és d) pontban, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben foglalt kivétellel a sajátos nevelési igény típusának megfelelő
gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása kell, ha
• aa) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési
igényből eredő hátrány csökkentése,
• ab) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi és
pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, valamint
• ac) az értelmi fogyatékos gyermek, tanuló óvodai nevelése, iskolai nevelés-oktatása a külön
e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban,
iskolai osztályban történik,
• c) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja gyógypedagógus
végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá „komplex” típusú felsőfokú államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus,
• d) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók rajz, testnevelés, technika, ének-zene, etika, a
középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók rajz, technika, ének-zene, etika, valamint az egyes
kerettantervek által tartalmilag ezekkel egyenértékű tantárgyak oktatását elláthatja a
tantárgynak megfelelő szakos tanár is.
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Alkalmazás – nevelés-oktatási intézmények
• További kivételek (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet)
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Alkalmazás – nevelés-oktatási intézmények
• További kivételek (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet)
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Alkalmazás – utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok
• Nkt. 47. § (10) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához
szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó
konduktori hálózat útján is biztosítható.
• Nkt. 15/a. § (1a) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény szervezeti és szakmai
tekintetben önálló intézményegységeként működik.

• (2) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az
illetékes tankerületi központ feladata.
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 138/A. § Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori
hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében munkaközösséget működtet, amelynek tagjai
az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében foglalkoztatott
együttnevelést segítő pedagógusok.
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Alkalmazás – fejlesztő pedagógiai ellátás
• A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára szervezett
fejlesztő pedagógiai ellátás keretében a tanuló tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató
munka szakaszának, illetve a tantárgynak megfelelő szakképzettségű pedagógus,
készségfejlesztését pedig fejlesztő pedagógus végzi.
• Fejlesztő pedagógus
intézmények):

(munkakör,

nevelési-oktatási

és

pedagógiai

szakszolgálati

• óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, konduktor, a továbbiakban meg nem
nevezett gyógypedagógus, pedagógia szakos előadó, pedagógia szakos nevelőtanár és a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére,
csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett
szakképzettség,

• oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon
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Alkalmazás – pedagógiai szakszolgálati intézmények
• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
Pedagógiai szakszolgálati tevékenység
Munkakör
gyógypedagógiai tanácsadás, korai
gyógypedagógus
fejlesztés és gondozás
konduktor
szakértői bizottsági tevékenység
gyógypedagógus

Szakképzettség
gyógypedagógus (bármely)
konduktor (bármely)
gyógypedagógus (bármely)

logopédiai ellátás

konduktor
gyógypedagógus
konduktor
logopédus

konduktív pedagógiai ellátás

konduktor

konduktor (bármely)
gyógypedagógus (bármely)
konduktor (bármely)
logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár,
terapeuta, gyógypedgógus
logopédia szakirányon
konduktor (bármely)

nevelési tanácsadás
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Alkalmazás – pedagógiai szakszolgálati intézmények
• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
Pedagógiai
szakszolgálati
tevékenység
nevelési tanácsadás

Munkakör

Szakképzettség

fejlesztő
pedagógus

óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus,
konduktor, a továbbiakban meg nem nevezett
gyógypedagógus, pedagógia szakos előadó, pedagógia
szakos nevelőtanár és a beilleszkedési, a tanulási, a
magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók
szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító
szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség
oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,
tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia
vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógus,
gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, gyógypedagógus
tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia
vagy pszichopedagógia szakirányon
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Alkalmazás – pedagógiai szakszolgálati intézmények
• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
Pedagógiai szakszolgálati
Munkakör
tevékenység
továbbtanulási,
tanácsadó pedagógus
pályaválasztási tanácsadás

kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

tehetséggondozó
koordinátor

Szakképzettség
bármely egyetemi szintű pedagógus
szakképzettség)
bármely főiskolai szintű pedagógus
szakképzettség, diáktanácsadás, vagy
iskolai tanácsadó és konzultáns
pedagógus vagy tanulási és
pályatanácsadás vagy pályaorientációs
tanár szakirányú továbbképzési
szakképzettséggel vagy pályaorientáció
szakterületen szerzett szakvizsgával
pedagógus, tehetségfejlesztő
szakirányú végzettséggel
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Adatok

Megnevezés
2010/2011

munkakör szerinti
létszám

Megnevezés

2021/2022

munkakör szerinti
létszám

Konduktor
375

Konduktor
451

Logopédus Gyógypedagógus
1 743

3 577

Logopédus Gyógypedagógus
1 700

7 848

Összesen
5 695

Összesen
9 999
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Adatok

Megnevezés

Összesen
integrált SNI gyermekekkel, tanulókkal
foglalkozók
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
intézményben foglalkoztattak
alapfokú művészetoktatásban
foglalkoztattak

kollégiumban foglalkoztatottak
fejlesztő nevelés-oktatás feladatán
foglakoztattak
pedagógiai szakszolgálatban
foglalkoztatottak
utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori
hálózat

Konduktor

GyógypedaÖsszesen
gógus

Logopédus

451

1 700

7 848

9 999

68

194

1595

1857

87

120

3739

3946

0

0

0

0

2

0

17

19

60

1

323

384

191

1276

1316

2783

43

109

858

1010
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Képző intézmények

• Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
• Eötvös Lorán Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

• Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógia Kar
• Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
• Miskolaci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
• Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

• Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
• Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
• Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar

• Semmelweis Egyetem Pető András Kar
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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