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„Anyanyelvi szinten” beszélik az internet, videojátékok, számítógépek nyelvét.

Életük minden területén jelen van a számítógép használata, a videojátékok, a

digitális zenelejátszók, a mobiltelefonok, és a digitális kor egyéb eszközei. Ennek

köszönhetően megváltozott a gondolkodásmódjuk, természetes vonzódás alakult ki

bennük a technológia iránt (Prensky 2001). Szintén fontos kiemelni, hogy ők már

egy internettel rendelkező világban nőnek-nőttek fel, így fogyasztási szokásaik

szükségképpen mások, mint az előző generáció tagjainak. Ő az a fogyasztó, aki

tizenhárom évesen iPod-ot kap karácsonyra, gimnáziumban saját weboldalát

táblagépről nézi, és egészen máshogy látja a világot, mert már abban a korban

született, mikor van internet. Mindennek utánakeres, nem lexikális tudást gyűjt,

hanem forrásokat jegyez meg, ahol megtalálja a keresett információt. Számukra az

online tér már reálisabb, mint a valós világ, és teljesen mások az életviteli

kompetenciák. A mobiltelefon egyes típusai státuszszimbólumokként jelennek meg

körükben. Ezzel önmagukat erősítik meg a státuszukban, és mások számára is

demonstrálni szeretnék azt.”

Vincze Dalma SZTE TDK Dolgozat 2015

A Z  generáció jellemző tulajdonságainak egyike a szórakozás iránti vágy



A változó  gyermekek, tanulók, generációk 

1. .Minden tanuló, generációs „színezetben”

2.  Ezen belül az Nkt. 4.§ 13. szerint  kiemelt figyelmet igénylő gyermek, 
tanulók:

• a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:

• aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,

• ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 
tanuló,

• ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,

• b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,



A változásokkal érintett gyermekek 
tanulók és pedagógusok támogatása  



A 2014-2020-as fejlesztési időszak fejlesztési irányai

- Olyan SNI ellátórendszer felállítása, amely képes az egyéni igények és
sajátosságok felismerésére és azokhoz többletszolgáltatásokat biztosít.

- Az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani
Intézmények (EGYMI) együttnevelést támogató szerepének erősítése.

- A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek számára a képességeikhez
mért legeredményesebb fejlesztést szolgáló intézkedések támogatása.

- Differenciált szükségletekhez igazodó pedagógiai szakszolgáltatási ellátások
fejlesztése.

- A koragyermekkori ellátás minőségi alapú kiterjesztése érdekében az
intézményes ellátórendszerben jelentkező igények érdekében nagyszámú
szakember képzése és felkészítése.
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Területek

Fő területek:

- Gyógypedagógiai nevelés, nevelés-oktatás

- Pedagógiai szakszolgálati ellátás

Határterületek I.:

- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (fejlesztő
foglalkoztatás, fejlesztő pedagógia,

- A nevelési oktatási intézményekben megvalósított óvoda- és
iskolapszichológia

Határterületek II.

- Tehetséggondozás

- Pályaorientáció
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Statisztikai összefoglaló (2017/2018)

Fő % Integrált 
nevelés, oktatás

% és fő

Szegregált 
nevelés, oktatás

% és fő

Gyermekek, tanulók a 
köznevelésben

1 483 246 100

Sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók a 
köznevelésben (a súlyos és 
halmozottan fogyatékos 
tanulók nélkül)

87 411 5,9
71 %

62 169

29 %

25 242

Súlyos és halmozottan 
fogyatékos tanulók

2 412 0,16 0 % 100 %
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Adatok

Megnevezés 2010/2011 2017/2018
Változás 2010-

2017 között

A pedagógiai szakszolgálatok által ellátottak 

száma 412 277 469 208

+56 931 fő 

(+13,8%)

A pedagógiai szakszolgálatok által ellátottak 

száma az összes nappali rendszerű nevelésben, 

oktatásban részesülő gyermekek, tanulók 

arányában, % 24,6 % 31,6 % + 7 százalékpont

Megnevezés 2010/2011 2017/2018
Változás 2010-2017 

között

Ezen belül a gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás keretében ellátott 

gyermekek száma 1 974 5 149 +3 175 fő (261%)



OH szakmai szolgáltatások

országos igényfelmérő 2018.

összes igény 

30403

igénylő 
intézmények 
száma

7793

szaktanácsadás

13540

tematikus

10230

tantárgyi

3310

többi szolgáltatási 
terület

16863



Országos igényfelmérő 2018. tematikus igényekből POK 
bontásban

POK megnevezése Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, 

tanuló szaktanácsadói igények

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

szaktanácsadói igények

Békéscsabai 129 16

Budapesti 664 99

Debreceni 289 55

Egri 129 35

Győri 298 36

Kaposvári 193 49

Miskolci 277 80

Nemzetiségi 0 0

nyíregyházi 149 55

Pécsi 124 35

Salgótarjáni 106 27

Szegedi 348 60

Székesfehérvári 290 38

Szolnoki 214 64

Zalaegerszegi 214 36

Összesen: 3414 685



A tematikus feladatokat ellátó szaktanácsadók jellemző feladatai

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók támogatása 

• tehetségfejlesztéshez kapcsolódó helyszíni tanácsadás

• szakmai műhely tartása

• fejlesztési tervekkel kapcsolatos helyszíni tanácsadás, esetmegbeszélések, műhelymunka

• integrált tanulókkal, módszerekkel kapcsolatos bemutatóóra

• pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolattartás szervezése

• szakmai fórumok tartása

• előadások tartása

• Versenyszervezés (SNI)

Hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók támogatása

• óvodai fejlesztő program (IPR rendszer) megismertetése 

• partnerkonferencia tervezése

• jó gyakorlatok megismertetése

• módszertani segítségnyújtás 

• a tanulókkal kapcsolatos dokumentációk elkészítésének módszertani segítése

• szaktanácsadói minikurzusok tartása (óvoda és iskola)



A tematikus szaktanácsadás műhelyek, előadások, 
továbbképzések témái

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók támogatása 

• SNI és BTM tanulók sikerélményhez juttatása a tanórán

• a játék szerepe a fejlesztésben

• a pedagógiai szakszolgálatatok szerepe és feladatai

• a pedagógusok és a szakszolgálatok együttműködési lehetőségei

Hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók támogatása

• együttműködés a családokkal

• differenciálás, hátránykompenzálás

• szaktanácsadói minikurzusok



OH-POK Bázisintézmények

A Hivatal a pályázat segítségével növelni kívánta a köznevelési intézmények

pedagógiai eredményességét, olyan intézmények bevonásával, amelyek készek

megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak

műhelymunkák, bemutatóórák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi

tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint

elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos

hozzáférést.



Az OH – POK bázisintézmények jó gyakorlataiból
SNI-s és BTM –s gyerekek integrált nevelése az óvodában 
• Óvodapedagógusi megfigyelési-szűrési technikák, szakszolgálati eljárás menete, 

dokumentumai, az SNI-s, BTM-es gyerekek sérülésspecifikumai ellátásának módszertana, 
játékgyűjtemény, érzékenyítő eljárások.

Eltérő szokások, egyenlő esélyek (általános iskola)
• Célja a hatékony együttnevelés, a hhh gyermekek eredményes fejlesztése, a beilleszkedés 

segítése.

„Mindenki tehetséges valamiben”- a tehetséggondozás szerepe az SNI- s tanulók 
fejlesztésében (általános Iskola)
• A jó gyakorlat a kettős különlegességű tanulók esetében az esélybiztosítás, felzárkóztatás, 

hátránykompenzáció hatékony megvalósítására, a tehetséges tanulók azonosítására, 
fejlesztésére kínál megoldást. Komplex tehetséggondozó programok a művészetek és a 
sport területén.

„A siker titkai” (szakképzés)
• A program a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 

beilleszkedési esélyeinek elősegítését, a felnőtt életben való helytállásra való hatékony 
felkészítésüket tűzte ki célul. Különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 



Köszönöm a figyelmet!


