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ELŐSZÓ 
 

   Jelen kiadvány a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 
Kar alprojektjében az „Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, 
módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci relevanciájának fokozása” 
szakmai terület keretében megvalósuló képzés-, módszertan és tartalomfej-
lesztés során létrejövő új tanegység tananyaga. A tanegység címe: A pedagó-
gusképzésben résztvevő hallgatók felkészítése a középiskolába járó sajátos neve-
lési igényű tanulók ellátására. 
   A képzés és tananyag célja: betekintést nyújtani és alapismereteket adni a ta-
nárképzési, gyógypedagógus, szociálpedagógus szakokon tanuló hallgatók szá-
mára a középiskolába járó sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával, fejlesztési 
lehetőségeivel kapcsolatban. 
   A képzés relevanciája és innovációs értéke: A KSH által kibocsátott Oktatási 
adatokban (KSH, Előzetes oktatási adatok, 2020/2021) megjelenő, 2020/2021-es 
tanévre vonatkozó előzetes köznevelési és iskolarendszerű szakképzési 
statisztikai adatok szerint, mintegy 23 420 fő sajátos nevelési igényű tanuló 
kapcsolódik be valamilyen középiskolai (szakiskolai, szakképzési, technikumi, 
gimnáziumi) intézményes nevelésbe, ennek ellenére az egyetemi képzések során 
a pedagógus képzésben résztvevő hallgatók nem/vagy csak nagyon kevés 
információt sajátítanak el a sajátos nevelési igényű, középiskolás fiatalok 
ellátására vonatkozóan. A felsőoktatásban résztvevő pedagógusképzésbe járó 
hallgatók gyakran a gyakorlati képzések során szembesülnek azzal a tapasz-
talattal, hogy a többségi tanulók nevelésével kapcsolatban elsajátított ismeretek 
és módszertanok nem minden esetben és nem egy az egyben alkalmazhatók a 
sajátos nevelési fiatalok esetében. Jelen képzés keretében a hallgatókat arra 
szeretnénk felkészíteni, hogy képessé váljanak a saját szakterületükön meg-
felelni valamennyi tanuló ellátásának. A sajátos nevelési igényű fiatalok ellátá-
sához szükséges kompetenciák kialakítása révén növelni kívánjuk a felsőok-
tatási képzési szerkezet módszer és tartalom korszerűségét, munkaerőpiaci 
relevanciáját.  
   A képzés innovációs értéke leginkább abban mérhető, hogy egy olyan tan-
egység kialakítására kerül sor, mely eddig még nem szerepelt a Debreceni 
Egyetem tanegységstruktúrájában, viszont olyan, a pedagógiai munka során 
elengedhetetlen ismeretek átadására kerül sor általa, mely az integrált, inkluzív 
nevelés hazai bevezetése óta megkerülhetetlen és kiemelkedően fontos. 
   A képzés célcsoportja: a Debreceni Egyetem tanár-, gyógypedagógus, szociál-
pedagógus képzéseiben résztvevő hallgatók. 
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   A képzés helye a pedagógus képzés szerkezetében: a képzés minden 
középiskolás korosztály nevelésére/oktatására felkészítő szak esetében szabadon 
választható (karok közötti) tanegység.     
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1. GONDOLATÉBRESZTŐ ‒ 

A KÖZÉPFOKÚ TOVÁBBTANULÁS HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS 

SZEREPE A SAJÁTOS NEVELÉSI TANULÓK ESETÉBEN 

 

 

   A sajátos nevelési igényű fiatalok középiskolai továbbtanulása a hát-
ránykompenzáció egyik leghatékonyabb (s talán legfontosabb) lehetősége. 
Ebből következően valamennyi pedagógusnak felkészültnek kell lenni arra, 
hogy segítséget és támogatást tudjon nyújtani a sajátos nevelési igényű tanulók 
számára a középiskola akadálytalan elvégzésére. A középiskolai továbbtanulás 
hátránykompenzációs jelentőségének ilyen mértékű felértékelése nem véletlen, 
mivel a középiskola elvégzése sok sajátos nevelési igényű tanuló esetében, az 
intézményes tanulás végső állomása (mivel a sajátos nevelési igényű fiatalok 
közül csak nagyon kevesen tanulnak tovább valamilyen felsőoktatási intéz-
ményben). 
   A középiskola a sajátos nevelési igényű tanulók számára leggyakrabban a 
munkaerőpiaci elhelyezkedésre való felkészítés terepe, ezért közülük sokan a 
szakképzésben, szakiskolákban tanulnak tovább (bővebben lásd. KSH 
2020/2021). A munkaerőpiaci elhelyezkedéshez legalább egy (vagy több) kép-
zettség birtoklása ajánlott, mely többek között a különböző szakképzések által 
érhető el. A sajátos nevelési igényű fiatalok továbbtanulási lehetőségét több-
nyire a szakiskolai képzés jelenti, mivel a képességeikből adódóan, valamint az 
általános iskola csökkentett tantervi követelményei miatt gyakran nem 
rendelkeznek megfelelő alapokkal (és ebből kifolyólag kevesebb esélyük van) a 
más típusú (pl. gimnáziumi) középszintű képzésbe való bekapcsolódásra. Így a 
szakképzésen belül megvalósuló szakiskolai képzés teremti meg a társadalmi 
integráció előfeltételeit.   
    A kiadvány betekintést nyújt a sajátos nevelési igényű fiatalok (különös tekin-
tettel a tanulásban akadályozott fiatalok) szakképzésbe való bekapcsolódását 
meghatározó jellemzőibe, sajátosságaiba; a középszintű képzési rendszerébe, 
valamint tisztázza és rendszerezi a sajátos nevelési igényű fiatalok ellátásában és 
integrációjában szerepet játszó gyógypedagógusok szakiskolai szerepköreit, a 
képzésbe való bekapcsolódás előtti, a képzés ideje alatti és a képzés lezárása 
körüli feladatok kibontásával.  
    A tanulmány elsődlegesen a szakképzésben, szakiskolában a sajátos nevelési 
igényű (különös tekintettel a tanulásban akadályozott) fiatalokat oktató 
pedagógusoknak, gyógypedagógusnak, szakoktatóknak, szociálpedagógusoknak 
nyújt hatékony segítséget a szakképzési rendszer 2020-as átalakulása utáni 
reformtörekvések megvalósításához, a képzésben részvevő fiatalok megis-
meréséhez és oktatásuk megújításához. Emellett a kiadvány, a gyógypedagógia  
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szakos képzésben résztvevő hallgatók számára tananyagként szolgál, mely által 
a szakképzésben való elhelyezkedéshez szükséges alapisme-retek, elméleti  és 
módszertani szaktudás megszerzése várható. 
       
 

2. ALAPFOGALMAK 

 
 

   Az alábbiakban azoknak a fogalmaknak, szakkifejezéseknek a meghatározása 
található, amelyek minimálisan szükségesek a további oldalak megértéséhez. A 
fogalomtárban szereplő fogalmak többsége a Nemzeti Szakképzési és Fel-
nőttképzési Hivatal tájékoztató oldalai, valamint a vonatkozó törvények fel-
használásával kerülnek bemutatásra. 
   A részletezett alapfogalmak a következők: 

 Képzés 
 Szakképzés 
 A szakképzés új rendszere 
 Szakképesítés 
 Első szakképesítés 
 Második és további szakképesítés 
 Rész-szakképesítés 
 Gyakorlati képzés 
 Szakiskola 
 Hátrány 
 Hátrányos helyzet 
 Hátránykompenzáció 

 
 
Képzés  

1. Tudás fejlesztése; a sikeres gyakorlati alkalmazáshoz szükséges 
ismerettel, jártassággal ellátás és begyakoroltatás.  

2. Képessé tétel. 
3. „A képzés az oktatás része. A képzés során az ismeretek, tudástartalmak 

alkalmazásához, felhasználásához szükséges képességek, készségek kia-
lakítása történik (pl. szakképzés)” (Kormos J., 2012, 14.) 
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Szakképzés 
A szakképzés felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez 
vagy tevékenység végzéséhez szükséges: a) szakmára felkészítő szakmai oktatás 
és b) szakképesítésre felkészítő szakmai képzés. A szakképzésben szakmára, 
szakmairányra, vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, illetve 
szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik. 
 
 
A szakképzés új rendszere 
A szakképzés új (2020 óta jellemző) rendszerét az 1. ábra foglalja össze.  
 
1. ábra. A szakképzés új alaprendszere. (Forrás: Szakképzés 4.0., 40.) 

 
 

Szakképesítés  
Az adott tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint a 
külföldön szerzett és Magyarországon honosított illetve elismert, alap-, közép- 
és felsőfokú szakképzésben (illetve az egyetemi vagy főiskolai szintű alap-
képzésben, valamint az egyetemi és főiskolai végzettségű egészségügyi dolgo-
zók felsőfokú szakirányú szakképzése során) megszerzett szakképzettség → az 
állam által elismert szakképesítést 2020 előtt az Országos Képzési Jegyzék 
tartalmazta, 2020 óta pedig a Szakmajegyzék foglalja össze. 
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Első szakképesítés  
Az iskolai rendszerű oktatás keretében szerzett minden olyan államilag elismert 
szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakor-
lására jogosít.  

 
 

Második és további szakképesítés  
Minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, 
foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meglévő - államilag 
elismert - szakképesítés birtokában szerzik meg. 

 
 

Rész-szakképesítés 
Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott 
moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít. 
 
 
Gyakorlati képzés  
A gyakorlati ismeretek nyújtása és alkalmazása, készségek kialakítása és 
fejlesztése érdekében végzett, pedagógiailag tervezett képzési tevékenység, 
amelynek tartalmát, időkeretét, a szükséges eszközök minimumát az iskolai 
rendszerű szakképzésben a központi program (tanterv) tartalmazza. 
 
 
Szakiskola  
A szakképzés keretében szerveződő iskolatípus, mely a többi tanulóval, a 
fogyatékossága miatt együtt haladásra képteleneket készíti fel szakmai vizsgára, 
vagy nyújt részükre munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket. 
 
 
Hátrány 
A hátrány a Magyar Nyelv Értelmező Szótára (1959) szerint egyrészt olyan 
kedvezőtlen körülményre, helyzetre vagy valaminek olyan kedvezőtlen 
tulajdonságára utal, amelyből kár, veszteség, baj származhat; másrészt „olyan 
körülmény, helyzet, állapot, amely valaki számára gátlást, el- vagy lemaradást 
jelenthet” (I1). 
A hátrány tartós fennállása esetén hátrányos helyzet alakul ki, mely jelentősen 
akadályozza az egyén társadalmi, szociális, gazdasági kiteljesedését, előre 
haladását. A hátrányos helyzet oktatási és munkaerőpiaci szempontból is 
értelmezhető fogalom. 
 
 



        

7 
 

Hátrányos helyzet 
A hátrányos helyzet oktatási szempontú megközelítése: A hátrányos helyzetű 
gyermek, tanuló fogalmával és megsegítésének lehetőségeivel már az 1993-as 
közoktatási törvényvben is foglalkoztak, majd 1997-től (miután az ellátási 
feladatkör az oktatási szférából a szociális szférába került át) a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, fiatal, felnőtt fogalma és e tény 
fennállásának megállapítása a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó 
hatósági intézkedések egyikévé vált. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-ban kerültek szabályozásra 
a hátrányos helyzet megállapításához vezető tényezők.  A törvény alapján a 
hátrányos helyzet kialakulása és fennállása az elsődleges szociális környezet 
társadalmi helyzetéből eredeztethető. Hátrányos helyzet megállapítására a 
következő tényezők egyikének fennállása esetén kerül sor: 1) a szülő, a családba 
fogadó gyám iskolai végzettsége alacsony; legfeljebb alapfokú végzettség (8 
általános); 2) a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága csekély; tartós munka-
nélküliség; 3) az elégtelen lakókörnyezet illetve lakáskörülmények fennállása; 
4) a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal 
felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás. A törvény a hátrányos helyzet 
fennállásához kapcsolódó kedvezményekről is rendelkezik. A szabályozás célja 
a hátránykompenzáció és az esélynövelés koragyerekkortól fiatalkorig, a minél 
sikeresebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében. 
   A hátrányos helyzet munkaerőpiaci megközelítése: Munkaerőpiaci szempont-
ból hátrányos helyzetűeknek tekinthetők azok a személyek, akik az átlagosnál 
nagyobb nehézséggel küzdenek a munkaerőpiaci elhelyezkedés tekintetében. 
Magyarországon a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek csoport-
jainak behatárolásával több kutatás foglalkozott (lásd: Bánfalvy,1991; Jószai, 
1998; Rákó, 2012, Alpek, 2017), ezek alapján hátrányos helyzetben vannak a 
következő csoportba tartozó személyek: az alacsony iskolai végzettségűek, a 
nők, a romák, a megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők, a 
fiatalok, az idősebb aktív korúak (55-64 évesek) és bizonyos speciális 
hátránnyal rendelkezők (pl. hajléktalanok, mentális betegségben szenvedők, 
szenvedélybetegek, fogvatartottak, büntetés-végrehajtásból szabadulók). A 
hátrányos helyzet kompenzálása érdekében a rászorulók különböző 
bértámogatásokban, esélynövelő szociális programokban, célzott képzésekben 
részesülhetnek. 
 
 
Hátránykompenzáció 
A sajátos nevelési igényű fiatalok esetében oktatási és munkaerőpiaci 
szempontból is fenn állhat a hátrányos helyzet kialakulásának veszélye, hiszen 
állapotukból adódóan eleve  hátrányból indulnak a társaikhoz képest,  ebből  kö- 
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vetkezően esetükben elengedhetetlen az oktatási és munkaerőpiaci hátrány-
kompenzáció. 
 „Hátránykompenzáció: a hátrányos helyzet megszüntetését, csökkentését 
szolgáló tevékenységek sorozata. Azon intézkedések összessége, amelyek a hát-
rányos helyzet kialakulásáért, fennmaradásáért felelős endogén és exogén 
változókat próbálják meg kedvező irányba szabályozni. Az endogén változók 
azok az egyénen belüli, intrapszichés változók (például készségek, képességek, 
motiváció, tanulásmódszertan, önismeret, önértékelés stb.), melyek egyéni 
szintű fejlesztésével a személy alkalmassá válik a hátrányok legyőzésére. Az 
exogén változók azok az egyénen kívüli, környezeti (például a fizikai, a társas 
vagy akár a társadalmi- gazdasági környezettel kapcsolatos) változók, melyek 
alakításával a hátrányok leküzdését segítő környezeti feltételek állíthatók elő” 
(Mező, 2021).  
   A hátránykompenzációban a szakképzésnek kiemelkedő szerepe van a sajátos 
nevelési igényű tanulók esetében, hiszen a szakképzésbe való bekapcsolódás 
során (is) sor kerülhet az endogén és exogén okok kiszűrésére és ellen-
súlyozására is. 
   2020 januárjától (az új Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
bevezetésével) megkezdődött a középszintű szakképzés radikális átalakítása, 
mely természetszerűen érintette a sajátos nevelési igényű fiatalok középfokú 
továbbtanulását, szakiskolai képzését is.  Az átalakulás legfőbb célja a magas 
színvonalú, a munkaerőpiaci igényekhez és elvárásokhoz jobban igazodó, új 
szemléletű oktatási rendszer kialakítása, s deklarált célként szerepel  a hátrány-
kompenzáció és az iskolai lemorzsolódás csökkentése is. Az átalakulás folya-
matban van, számos változtatás, módosítás várható a teljes rendszer kiépüléséig. 
Ezekben a változásokban benne rejlik a sajátos nevelési igényű fiatalok 
szakiskolai oktatását érintő pozitív változások lehetőségei is, melynek 
megvalósításában a rendszerben dolgozó gyógypedagógusoknak meghatározó 
szerepe van. 
 
 
 



        

9 
 

3. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK  

A SZAKKÉPZÉSBEN 

 

 

   Az alábbiakban tekintsük át a sajátos nevelési igény és a tanulásban 
akadályozottság fogalmát, illetve a középfokú oktatásban részt vevő tanulásban 
akadályozott tanulók néhány sajátosságát! 
  

3.1. A sajátos nevelési igény és a tanulásban akadályozottság meghatá-
rozása  
 

   Amíg a tanulásban akadályozott fiatalok iskolarendszerű képzésben vesznek 
részt addig a köznevelési törvény hatályos tartalmai érvényesek rájuk. A 
tanulásban akadályozott tanulók szükség esetén a sajátos nevelési igényüknek 
megfelelő különleges bánásmódban részesülhetnek az intézményes nevelés 
időszakában. Annak érdekében, hogy a szakiskolai képzésben érintett személyek 
ugyanazt értsék a használatos fogalmak terén, érdemes kitérni a tanulásban 
akadályozottság, illetve a sajátos nevelési igény konceptualizálására, mivel a 
folyamatosan változó és megújuló gyógypedagógiai terminusok terén elő-
fordulhatnak bizonytalanságok. 
 
  
  Sajátos nevelési igény: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. 
§ 25. bekezdése szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI) „az a 
különleges bánásmódot igénylő    gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem vagy  magatartásszabályozási zavarral) küzd.”  
   A sajátos nevelési igény (SNI) elsődlegesen egy olyan gyűjtőfogalom, 
melynek célja, hogy többletjogokat, speciális lehetőségeket, a különleges 
bánásmód lehetőségét biztosítsa az e csoportba tartozó gyermekek, tanulók 
számára.  
    A köznevelés rendszerében a tanulásban akadályozott tanulók a sajátos 
nevelési igényű tanulók csoportjába tartoznak, egyéni szükségleteikhez igazod-
va, a köznevelési és a szakképzési intézményekben integráltan (a többségi 
tanulókkal együttnevelve) vagy szegregáltan (speciális, a fogyatékosságnak 
megfelelő intézményben) tanulhatnak.  
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   A tanulásban akadályozottság fogalmának bizonytalansága az értelmezésbeli 
zavar miatt alakulhat ki, mivel könnyen összekeverhető a tanulási problémák 
egyéb kategóriáival. A tanulási problémák/korlátok három fő típusát különít-
hetjük el: 1) a tanulási nehézség, 2) a tanulási zavar és 3) a tanulási akadá-
lyozottság (megjegyzés: a fogalmak bemutatása során a pedagógiai- gyógy-
pedagógiai common knowlege alapján történik). 
 
   
   A tanulási nehézség (gyengeség, elmaradás) elsősorban az általános 
iskolában jelenik meg és a kultúrtechnikák nehezített megtanulásában 
jelentkezik. A legkevésbé súlyos, többnyire átmeneti jellegű és általában csak 
egy-egy iskolai helyzetet vagy tantárgyat érintő probléma, mely bármely 
gyermeket utolérhet különböző okok miatt. Az okok lehetnek például tartós 
betegség, hosszabb hiányzás, halmozottan hátrányos helyzet, vagy a családi 
problémák miatt bekövetkezett tanulási visszaesés, esetleg lassúbb tanulási 
tempó.  Korrekciója hagyományos pedagógiai eljárásokkal, korrepetálással, 
fejlesztéssel megvalósítható. A tanulási nehézség megfelelő odafigyeléssel és 
segítségnyújtással a későbbiekben nem okoz tanulási problémát a tanuló 
számára.  
   A tanulási zavar „...minden olyan zavar, lemaradás, amely az iskolai tanulást 
hátrányosan befolyásolja. Bármely intelligenciaszint, mentális, emocionális és 
szociális hátrány mellett is megjelenhet, kialakulásában multifaktoriális 
etiológiájú, organikus okok mellett a környezeti hatások szerepe is jelentős. 
Szűkebb értelemben a tanulási képesség specifikus, globális zavarait jelenti, 
feltételezett sérüléseivel, diszfunkciójával összefüggésben alakulnak ki. 
   Jellemzője, hogy a tanulási teljesítmény szintje nem felel meg az egyén 
pszichikus-intellektuális fejlődésének és képességeinek” (Gerebenné, 2001, 
159.). A tanulási zavar esetén többnyire egy-egy képességterület működésében 
tartós és súlyos problémák jelentkeznek (például az aritmetikai képességek 
zavara- diszkalkulia, az olvasás zavara-diszlexia, az írás zavara - diszgráfia vagy 
figyelemzavar stb.), viszont az egyéb - a tanulási zavar által nem érintett - 
tanulási területeken a tanulók jó/kiemelkedő teljesítményeket is elérhetnek. 
   A zavar kialakulhat átlagos vagy átlag feletti intelligencia mellett is, hát-
terében általában neurológiai okok is diagnosztizálhatók. Leginkább a kognitív 
képességek és a tanulási teljesítmény közötti eltérésben érhető nyomon. A 
tanulási zavarokat gyakran kíséri figyelemzavar, összpontosítási nehézség, 
ingerlékenység, mozgásos nyugtalanság, gyenge teherbíró képesség, gyors 
kifáradás. Az iskolai vagy a családi környezet elfogadó vagy elutasító attitűdje 
javíthatja vagy ronthatja a gyermek állapotát. A tanulási zavarral küzdő tanulók 
iskolai tanulmányainak teljes időtartama alatt rendszeres, szakemberek 
vezetésével megvalósuló fejlesztésre, terápiára szorulnak. A tanulási zavar tüne-
tei a rendszeres fejlesztéssel enyhíthetők, azonban súlyosabb esetekben a 
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gyermeknek és környezetének is meg kell tanulnia együtt élni a tanulási 
zavarral. A zavar hatásának csökkentéséhez vagy megszüntetéséhez általában 
speciális szakemberre (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus), valamint spe-
ciális terápiás eljárások alkalmazására van szükség. A tanulási zavarral küzdő 
tanulók súlyosabb esetben az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű 
(SNI) tanulók közé tartoznak, míg enyhébb esetben a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók közé sorolandók.  
 
   A tanulási akadályozottság a tanulás több területét érintő, tartós, maradandó, 
állapot jellegű és súlyos probléma, ahol a tünetek generalizáltan jelentkeznek. 
„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az 
idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb funk-
cióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó 
tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi, 1998, 
32-54). 
   „A tanulásban akadályozottság a hazai gyógypedagógia azon szakkifejezése, 
amelyet egyrészt a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
bizottság által enyhén értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek (a teljes, 
tanköteles korú népesség 2-3%-a), másrészt az általános iskolában tanulási 
problémákkal küszködő gyermekek csoportjainak megjelölésére használnak (az 
előző csoporttal együtt a tanköteles korú gyermekek kb. 15%-a)” (Czibere és 
Kisvári, 2006, 7). A fejlődésbeli hiányosságok, a központi idegrendszer sérülése 
miatt az intelligencia alacsony szintet mutat. Ez kedvezőtlenül befolyásolja az 
iskolai teljesítményt, a tananyag feldolgozása és tárolása nem az életkornak 
megfelelő szinten történik. A tanulási akadályozottság folyamatosan változó, 
változtatható állapot, amely a kiváltó okok feltárásával, és azok kedvező irányú 
befolyásolásával részben megelőzhető, súlyosságának mértéke csökkenthető.  
   A tanulásban akadályozott tanulóknak többnyire hosszú ideig tartó fejlesztő 
foglalkozásokon terápiás eljárásokban vesznek részt. Az alapfokú képzést 
integráló vagy szegregált intézményben végezhetik. Az intézményes nevelésben 
a tanulóknak speciális, egyéni, képességéhez igazodó differenciált fejlesztésére 
van szükségük, melyet  akkor is biztosítani kell, ha az integráció szellemében a 
tanulók a többségi (integráló) iskolában maradnak.  
   A tanulásban akadályozott tanulók a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek/ 
tanulók csoportjába tartoznak. 
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3.2. A középfokú oktatásba bekapcsolódó tanulásban akadályozott 
fiatalok sajátosságai 
 

   A tanulásban akadályozott fiatalok az alapfokú, általános iskolai képzés 
elvégzése után többnyire a szakiskolai képzésbe kapcsolódnak be. A szakiskola 
alapvetően a „többségi szakképzésből” a sajátos nevelési igényük, illetve egyéni 
képességeik miatt kiszoruló fiatalok szakképzését biztosítja. A szakiskolai 
képzésbe kizárólag a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság komplex vizsgálata, illetve szakértői 
javaslata alapján nyerhet felvételt a sajátos nevelési igényű tanuló. A 
továbbtanulni szándékozó sajátos nevelési igényű fiatal esélyeit több tényező 
befolyásolhatja: 1) a fogyatékosság ténye, a fogyatékossági típus és súlyosság 
szerint; 2) a fiatal iskolázottsági szintje, személyisége, segítő vagy korlátozó 
környezetével együtt; 3) a speciális képzési feltételek megléte; 4) a fog-
lalkoztatási lehetőségek megléte. 
   A tanulásban akadályozott fiatalok az alapfokú, általános iskolai képzés 
befejezése után kezdhetik meg a középfokú tanulmányaikat. Ez az időszak 
életkor tekintetében a legtöbb esetben 15-16 éves korra tehető, mivel az álta-
lános iskolai beiskolázás idején már megmutatkozó képességbeli elmaradások 
miatt, a legtöbb gyermek egy évvel később kezdi el az általános iskolai 
tanulmányait, és emellett gyakran évismétlések is előfordulnak.  
   Mivel a tanulási akadályozottság egy tartós állapot, így a képességbeli 
elmaradások a szakképzési időszak alatt is meghatározóak a fiatalok okta-
tásában. A tanulásban akadályozott fiatalok esetében a szakiskolai képzésbe 
való bekapcsolódás és előrehaladás során figyelembe kell venni, hogy az 
alapkészségek területén a fejlődés lelassulása, mássága továbbra is jellemző, 
melyek elsősorban  
 az érzékelés és észlelés zavaraiból, 
 a figyelem és az emlékezet zavaraiból,  
 a kivitelezés - végrehajtás zavaraiból, és 
 a szociális-emocionális problémák zavaraiból eredeztethető (Szekeres, 

2007). 
 
 

   A következőkben az előbb felsorolt zavarok megjelenési formáinak és a 
középiskolai tanulmányok végzése során várható következményeinek, hatá-
sainak a rövid bemutatására kerül sor (1. táblázat). 
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   1. táblázat. Összefoglaló táblázat a szakiskolai képzésbe bekapcsolódó 
tanulásban akadályozott fiatalok sajátosságairól (Forrás: saját szerkesztés 
Mesterházi, 2001, 2006; Papp és Faragóné, 2007; Szekeres, 2007; Mesterházi 
és Szekeres, 2019, Mező K., 2021 tanulmányainak felhasználása alapján) 
 

A 
problémák 

forrásai 
A probléma megjelenési formái Várható következmények 
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Taktilis: tapintással, érintéssel 
kapcsolatos zavarok 

A tanuló intenzíven igényli a 
környezeti ingerek érintését pl. 
fogdossa társait, az eszközöket vagy 
ezzel ellenkezően feltűnően kerüli a 
tapintást, simogatást. 

Kinesztetikus: mozgással 
összefüggő zavarok 
 

A fiatal bizonytalanul észleli 
önmagát pl. nehezen tudja 
beazonosítani saját testtartását, nem 
tud másokat utánozni, mely az 
utánzásos alapon működő betanítási 
folyamatokat is megnehezítheti. 

Auditív: az irányhallásban, a 
hangok differenciálásában vagy a 
hangok sorrendjének észlelésében 
jelentkező zavarok 

A probléma az utasítások nem 
pontos követésében vagy a feladat 
félreértelmezésében mutatkozhat 
meg. 

Vizuális: a differenciálásban, az 
alak-háttér tagolásban, a forma- 
és térészlelésben, vagy a szeriális 
észlelés zavarai. 

Munka, feladatkivitelezési 
problémákat eredményezhet. 
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A mnesztikus (memóriát érintő) 
funkciók, illetve a tartós 
figyelem, a rövid és hosszú távú 
emlékezeti működések eltérései. 

A munkateljesítmény csökkenhet 
vagy nincs, ki sem alakul. 
 

A rövid távú munkamemória 
csökkent kapacitása  
 

Hatására a tanuló egy hosszabb 
instrukciót nehezen tud követni, 
vagy a feladatutasítások egy részét 
nem hajtja végre. 

A munkamemória és a tartós 
memória kapcsolatának gyenge 
szintje  
 

A hosszú távú emlékezeti tárból a 
rövid távúba történő előhívás 
nehezített, vagy épp többszöri 
bevitelre van szüksége ahhoz, hogy 
a tartós memóriatárban rögzüljön az 
információ. 
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A 
problémák 

forrásai 
A probléma megjelenési formái Várható következmények 
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Izomtónus zavarai, fokozott 
görcskészség vagy renyheség 

Nehezítheti például a középfokú 
oktatás során már elvárt jegyzetelés 
folyamatát. 

A nagymozgások zavarai A testtartás, az állás, az 
egyensúlyreakciók, valamint a 
mozgások koordinálása terén 
mutatkozhatnak meg. 

A finommotorika zavarai 
 

A kéz és az ujjak görcsössége, 
ügyetlensége, bizonytalansága vagy 
akár remegése fordulhat elő, melyek 
megnehezítik a finommotorikát 
igénylő munkafeladatok pontos 
elvégzését. 

Gyengén fejlett testséma, a saját 
testen való tájékozódás 
hiányossága, a keresztezett 
dominancia, valamint a bilaterális 
koordináció bizonytalansága. 

A cselekvés tervezésének és 
irányításának nehézségeit idézheti 
elő. 
 

A száj- és szemkörnyéki izmok 
mozgatásának zavarai 

Olvasási és beszédproblémák 
kialakulásához vezethet. 

Praktikus kivitelezés zavarai Gyakran segítséget igényelnek a 
mindennapi vagy az egyszerű 
tevékenységek végzésében is. 
Időnként az öngondoskodás is 
nehezített. 

S
zo

ci
ál

is
 –

 e
m

oc
io

ná
li

s 
za

va
ro

k 

Késztetések zavarai 
 

Passzivitás 
vagy hiperaktivitás. 

Munkavégzés tempójának zavarai 
 

Gyors kifáradás, vontatott tempó, 
vagy impulzivitás. 

Önértékelési zavarok 
 

Hiányos énkép,  
vagy egocentrizmus,  
vagy túlzott elbizakodottság. 

Szociális beilleszkedés 
nehézségei  

Elszigeteltség, 
agresszivitás, 
nehezen vagy túl könnyen 
barátkoznak. 

Tanulási problémák 
 

Tanulási stratégiák hiánya 
Nyelvi nehézségek 
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4. A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ 
OKTATÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS VÁLTOZÁSAI 

MAGYARORSZÁGON 
 

   Az alábbiakban az 1900-as évektől napjainkig tartó időintervallumban 
tekintjük át a tanulásban akadályozott tanulók középfokú oktatási rendszerének 
alakulását, változásait. 
 
 
4.1. Korai kezdeményezések a tanulásban akadályozott fiatalok 
továbbtanulása érdekében 

   A sajátos nevelési igényű fiatalok számára szervezett középfokú 
iskoláztatásról Magyarországon 1985 óta beszélhetünk. Annak ellenére, hogy 
korai – elsősorban munkára felkészítő kezdeményezések – már az évszázad 
elején megjelentek, az államilag támogatott intézményes keretek kialakulását 
csak az 1985. évi I. törvény az oktatásról támogatta. A korai kezdeményezések 
megalapozták a későbbi előre lépés lehetőségét: 
 1900-as évek eleje: Éltes Mátyás a kisegítői iskolai képzésre épülő 

továbbképző tagozatot szervez az értelmi fogyatékos tanulók 
továbbhaladásának és munkába állásának elősegítése érdekében (Éltes, 
1905). 

 1950-60-as évek: un. „foglalkoztató iskolák” létrejötte (többek között 
Budapesten, Homokon, Hajdúszoboszlón, Békéstarhoson, Kőszegen), ahol 
elsősorban betanított munkásokat képeztek (Mesterházi és Szekeres, 2019). 

 1970-80-as évek: A kisegítő iskolákra épülő szakmai kétéves képzések, 
továbbképző tagozatok elterjedése, melyek célja, hogy az alapfokú oktatásra 
épülően bizonyos szakmák vagy azok részelemeinek elsajátíttatása, 
melyekkel a tanulók már képesek voltak munkát vállalni, ugyanakkor ebben 
az időszakban a tanulók többsége minden előképzettség nélkül állt munkába 
az iskola és a szülők által „szerzett” munkahelyeken, esetleg az üzemek 
segítségével (Hatos, 1992).  

 
 
 

4.2. A speciális szakiskolák létrejötte és helye a szakképzés rend-
szerében 

 
   1985-ben jelentős változás következett be a középfokú továbbtanulás 
szempontjából: miközben az 1985. évi I. törvény az oktatásról megszüntetette  
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az alapfokú oktatási intézmények nevében megjelenő kisegítő iskola 
stigmatizáló elnevezést (helyébe az eltérő tantervű általános iskola kifejezés 
került), a hatosztályos alapfokú képzési formát felváltotta a nyolcosztályos 
képzési forma. Mindez megteremtette a középfokú iskoláztatás lehetőségét a 
„speciális szakiskola”, mint középiskolai intézménytípus beindításával. 
 

A törvény 1985. évi I. törvény 86. §-a értelmében: 
(1) A speciális szakiskola a többi középfokú iskolában tanulókkal 

fogyatékosságuk miatt együtthaladásra képtelen fiatalok számára a 
képességeiknek megfelelő szakmákban, más fiatalok számára az 
elméleti ismereteket kevésbé igénylő szakokon, szakmákban, továbbá 
a betanított munkakörökben való elhelyezkedést elősegítő szakképe-
sítést nyújt, illetőleg felkészít az életkezdésre, a családi életre. 

(2) A speciális szakiskolának egy, illetőleg két évfolyama van. 
(3) A tanuló a szakmai képzésben folytatott tanulmányainak sikeres 

elvégzése után szakmai vizsgát tehet. 
(4) A speciális szakiskolában a szakmai képzésben szerzett bizonyítvány 

szakmunkás-, betanított munkás- vagy más képesítéshez kötött 
munkakör betöltésére képesít. 

(5) Az életkezdésre, a családi életre felkészítő képzésben a tanulmányok 
sikeres elvégzése után a speciális szakiskola a tanulmányok elvégzését 
tanúsító bizonyítványt ad ki. 

 
   Az 1990. évi XXIII. oktatási törvény némi módosítást hozott azáltal, hogy 
megteremtette fordított integráció lehetőségét is, azaz esélyt adott arra, hogy a 
speciális szakiskolák befogadják azokat a nem fogyatékos tanulókat is, akik 1) 
az általános iskolákban gyengébb tanulók voltak, 2) a szakmunkás iskolákban 
a többiekkel együtt haladni képtelenek, valamint 3) férőhely hiányában az 
oktatásból kimaradtak. Ugyanakkor Mesterházi (1998, 100.) már ekkor 
megfogalmazta aggályait a döntéssel kapcsolatban: „indokolt és szükséges 
olyan szakképző iskola fenntartása és működtetése, amelynek feladata a 
fogyatékosságuk miatt más iskolatípusban felkészülni, tanulni nem tudó 
tanulók felkészítése, a munkába álláshoz szükséges ismeretek elsajátítása.” 
 
   Az 1993. évi közoktatásról szóló LXXIX. törvény 30§ 2. pontja visszaállítja a 
speciális szakiskolák eredeti funkcióját: „a többi tanulóval fogyatékossága 
miatt együtthaladásra képtelen tanulók részére a tizedik évfolyam elvégzése, 
illetve a tankötelezettség megszűnése után speciális szakiskola és munkára 
felkészítő iskola, tagozat, csoport szervezhető”. A speciális szakiskolába  
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bekerülést a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottságok állapították meg.  
   Az ezzel egyidőben megjelenő 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 
még nem tisztázta a speciális szakiskolák helyét a szakképzés rendszerében, 
viszont a későbbi 1995. évi LXXXIV. törvény a szakképzésről szóló 1993. évi 
LXXVI. törvény módosításáról egyértelműen a szakképzés intézményei közé 
sorolja a speciális szakiskolát (2. §. 1.c.). 
 
   A 1993-as közoktatási törvény 1996-os módosítása (1996. évi LXII. törvény) 
újabb változást hozott, s a speciális szakiskolai képzés két típusát jelölte meg: 
„27.§. (8) A testi, érzékszervi, enyhe és középsúlyos értelmi és más fogyatékos 
tanulók iskolai nevelése és oktatása céljából a szakiskola speciális 
szakiskolaként vagy készségfejlesztő speciális szakiskolaként is működhet.” 
 
 
4.3. A hazai szakképzési rendszer átalakulása (a 2000-es évek reformjai) 
és hatása a sajátos nevelési igényű tanulók oktatására 

   Mindeközben a hazai szakképzési rendszerben egy jelentős átalakulási 
folyamat vette kezdetét. Az átalakulást több nemzetközi reform is sürgette. 
Egyrészt az Európai Unió Magyarországra is érvényes elvárásokat fogalmazott 
meg a 2000-ben megjelenő Lisszaboni Stratégiában (I2) , melynek 5 fő 
célkitűzése a következő: 1. versenyképesség növekedését elősegítő reformok 
bevezetése; 2. kutatás-fejlesztés, innováció, infokommunikáció fejlesztése; 3. a 
foglalkoztatás és képzés átalakítása; 4. a társadalmi kohézió erősítése és 5. 
fenntarthatóság, a természeti környezet védelme.  
   Emellett szintén ebben az évben jelent meg az Élethosszig tartó tanulás 
programja (Lifelong Learning – LLL)- Memorandum az egész életen át tartó 
tanulásról (I3, EC, 2000), mely egyértelműsíti az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségének biztosítását és szükségességét mindenki számára. A Lifelong 
Learning program alapelveihez illeszkedően tanulásnak tekinthető minden, 
életünk során folytatott olyan tanulási tevékenység, melyet a tudás, a 
készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk egyéni, 
állampolgári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában.  
    
 
   2001-ben Az Európai Bizottság kulcsüzenetekben fogalmazta meg a Lifelong 
Learning implementációjára vonatkozó közös európai célkitűzésekre irányuló 
javaslatait:  

 Új alapkészségek biztosítása mindenkinek. 
 Több beruházás az emberi erőforrásokba. 
 Innovációk a tanítás és a tanulás területén. 
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 A tanulás értékelésének javítása. 
 A tanulási tanácsadás újragondolása. 
 A tanulás közelítése az otthonokhoz. 

   Ezen alapeszmék begyűrűzése, ahhoz vezetett, hogy a 2000-es évek elejére a 
magyarországi iskolai rendszerű szakképzésben elkerülhetetlenné vált az 
átfogó, az alágazat minden elemére kiterjedő változtatás, különösen azért, mert 
eddigre egyre világosabbá vált, hogy az érvényben lévő szakképzési rendszer 
egyre távolabb került a munkaerőpiac valós igényeitől. 
 
   2011-ben új törvény: 2011. évi CLXXXVII. (187.) törvény a szakképzésről 
jelent meg, melynek célja: 1) erősítse a gazdaság szerepét, 2) javítsa a 
szakképzésből kilépők elhelyezkedési esélyeit, 3) javítsa a munkaerő 
versenyképességét, 4) erősítse a Kormány esélyteremtő szerepét, 5) csökkentse 
a végzettségnélküli iskolaelhagyók számát. A szakképzési törvény változásával 
az Országos Képzési jegyzéket is megváltoztatták, a munkaerő piaci 
igényekhez igazították.  
Ennek hatására számos változtatási intézkedés vette kezdetét: 

 képzések tartalmi elemeinek fejlesztése: tananyagok, vizsgarendszer 
fejlesztése 

 új szakképzési kerettantervek kidolgozása 
 duális képzés bevezetése, kiterjesztése (elméleti és szakmai gyakorlati 

képzés egysége) 
 a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részvétele a képzések gyakorlati 

megszervezésében 
 a tanulók felruházása a foglalkoztathatóságukat biztosító kompe-

tenciákkal 
 gyakorlati képzőhelyek támogatása 
 ösztöndíjak (Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj), Szakképzési 

Hídprogram bevezetése 
 első, állam által elismert szakképzés megszerzését az állam az iskolai 

rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja 
 az első ingyenes szakképesítés megszerzése 21 éves kor felett is lehet-

séges, amennyiben a képzés befejezésére irányul, évfolyamismétlés és 
szüneteltetés nélkül történik. 

 szakmaszerkezetek átalakítása 
 

      A 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény módosításáról egy igen jelentős változást hozott a középfokú 
oktatásban, melynek deklarálására a 2016/2017-es tanévtől került sor: 
átnevezte, és egyben átstrukturálta a szakmai képzést folytató intézményeket.  
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Az intézmények nevében bekövetkező változások:  
 a szakközépiskola (ISCED 344-454) szakgimnázium lett,  
 a szakiskola (ISCED 353) szakközépiskolává lett, 
 míg a sajátos nevelési igényű fiatalokkal foglalkozó intézmény 

szakiskola lett (korábban speciális szakiskola) és a készségfejlesztő 
speciális szakiskola készségfejlesztő iskola lett. 

   Emellett szakképzés folyhat: 
 az állami felnőttképzési intézményben, valamint 
 a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren 

kívüli szakmai képzést folytató intézményben. 
   A módosítások értelmében 2016 óta a szakiskola elnevezés kizárólag azokra 
az intézményekre vonatkozik, amelyek a sajátos nevelési igényű tanulókat 
készítik fel szakmai vizsgára, illetve a munkába álláshoz, az életkezdéshez 
szükséges ismereteket nyújtanak számukra. A törvénymódosítás a sajátos 
nevelési igényű tanulók számára lehetővé teszi, hogy 25 éves korig vehessenek 
részt a nappali rendszerű iskolai oktatásban, illetve a szakképzésben. 
 
   2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról értelmében: 
11/A. Szakiskola 

 13/A. § (1) A SNI tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából a szakiskola 
a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen 
tanulókat készíti fel szakmai vizsgára. 

 (2) A szakiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 
szakképesítések körében - a sajátos nevelési igény jellegétől függően - 
a szakképzési kerettanterv vagy a speciális kerettanterv szerint folyhat 
szakképzés. A közismereti oktatás a szakiskolában a sajátos nevelési 
igény jellegéhez igazodó közismereti kerettanterv alapján folyik. A 
szakmai vizsgára történő felkészítésre vonatkozó további 
rendelkezéseket a szakképzésről szóló törvény határozza meg. 

 (3) A szakiskolában az évfolyamok száma a speciális kerettanterv 
szerint meghatározott.” 

 
 
Emellett a törvény értelmében speciális esetekben a tanulásban akadályozott 
tanulók tanulhatnak a készségfejlesztő iskolákban is, mivel a Készségfejlesztő 
iskola célja szerint: 

 
 13/B. § (1) A készségfejlesztő iskola a középsúlyos értelmi fogyatékos 

tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába 
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állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok 
elsajátítását, továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe  

 értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az 
életkezdéshez szükséges ismereteket. 

 
A változás a sajátos nevelési igényű tanulók számára számos pozitív hatást 
hozott: 
 Meghosszabbított képzési idő lehetősége (25 éves korig)  
 Adaptált szakképzési programokban való részvétel lehetősége (79 db 

két évfolyamos adaptált részszakképesítést; 85 db négy évfolyamos 
adaptált szakképesítést nyújtó program) (bővebben: I4) 

 További/második vagy többedik szakma/szakmák ingyenessége 
(tanulásban akadályozottak számára a második szakma, a többi 
fogyatékosság esetén minden iskolarendszerű ingyenes) 

 Szakvélemény alapján rehabilitációs célú foglalkozás (20/2012. rend. 
138‐139.§) kötelező tanóraként való biztosítása. 
 

 
 

4.4. 2020-as évek reformjai a szakképzésben, a tanulásban akadályozott 
fiatalok továbbtanulási lehetőségei napjainkban 

A Kormány 2019-ben elfogadta, majd 2020-tól megvalósításra bocsátotta a 
Szakképzés 4.0 Stratégiai Programot, melyet az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) dolgozott ki egy új szemléletmódú, a szakmai- és a 
felnőttképzés rendszerszintű megújítását, tovább fejlesztését célzó változtatás 
elősegítése érdekében. A projekt három fő célkitűzésre épül: 1) vonzó 
környezet (korszerű tanműhelyek, digitális oktatási tartalmak) megteremtése; 
2) karrierlehetőségek kiépítése, valamint a 3) naprakész tudású oktatók 
képzése. Két új szabályzó bevezetésére került sor: 2019. évi LXXX. törvény a 
szakképzésről, hatályba lépés: 2020.01.01.; A Kormány 12/2020. (II. 7.) Korm. 
rendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról. Hatályba lépés: 
2020.02.15. 

 
A változtatások egyik jelentős lépéseként a szakképzést folytató 

intézmények centralizált Szakképzési Centrumok alá tömörültek, emellett 
megtörtént a tanulható szakmák számának kezelhető mennyiségűre való 
csökkentetése (a korábban választható több mint 700, az Oktatási Képzési 
Jegyzékben szereplő szakmából, 174 alapszakmát hoztak létre). Az Oktatási és 
Képzési Jegyzéket felváltotta a Szakmajegyzék. A korábban jellemző, többi 
szakma vagy beépült, vagy szakirányként jelenik meg, vagy a munkaerőpiaci 
képzések között továbbra is fellelhető. A program részeként ismét 
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névátértelmezések történtek, valamint letisztultabbá vált a szakképzést folytató 
intézményi rendszer:   

 a felmenő rendszerben kifutó szakgimnáziumokat felváltják a 
technikumok, ahonnan egyenes út vezethet a felsőoktatásba, így a 
mérnökképzés előszobájává válhat. Az itt végzett fiatalok 
technikusokká válnak. Alap esetben a korábbi 
szakgimnáziumokban a tanulók érettségi mellett ISCED 3-as szintű 
szakmai érettségi végzettséget kaptak, ami meghatározott munkakör 
betöltésére is jogosított. A technikumban azonban a végzés 
szakirányának megfelelő ISCED 4-es szintű szakképesítést 
szerezhet a fiatal további egy év alatt, vagy két év alatt (abban az 
esetben, ha a korábbi szakiránytól eltérő szakképesítést akar 
szerezni). A technikusi képzésbe a sajátos nevelési igényű tanulók 
egyes csoportjai (pl. érzékszervi, mozgásszervi fogyatékossággal 
élők) bekapcsolódhatnak, de a tanulásban akadályozott tanulókra 
nem jellemző a technikum végzése. 

 A felmenő rendszerben kifutó szakközépiskolákból szakképző 
intézmények lesznek. Az itt tanuló fiatalok a 3 év elvégzése után 
ISCED 3-as (korábban „szakmunkás”) szintű képesítést 
szerezhetnek, viszont lehetőség van érettségihez vezető kétéves 
programra beiratkozni.  

o A szakiskolák a szakképző intézményekben 
szerveződnek a sajátos nevelési igényű tanulók 
számára. A szakiskola elnevezése megmaradt. A 
szakiskolában ISCED 3-as (korábban szakmunkás) 
szintű szakképesítést, vagy ezek ún. részszak-
képesítését lehet megszerezni. A szakiskolákban 
lehetőség van arra, hogy a felvétel után azonnal elkez-
dődjön a szakképzés, de jellemzően egy alapozó-
pályaorientáló évfolyammal kezdődik ez az oktatási 
program. A szakiskolákban mód van arra, hogy 
ugyanazokra a szakképesítésekre képezzék a fiata-
lokat, mint a szakképző intézményekben, de rész-
szakképesítéshez vezető programok is megva-
lósulhatnak. 

 

  
  Számos pozitív irányú intézkedés bevezetésére is sor került, melyek nagyban 
megkönnyíthetik a tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű fiatalok 
továbbtanulási rendszerben maradását is: 
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 1. Orientációs év: az orientációs év bevezetése lehetőségét nyújt 
az intézmények számára arra, hogy azoknak a fiataloknak, akik 
bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát vár-
hatóan különböző kompetenciahiánnyal fejezték be, egyfajta felké-
szítést biztosítson. Az orientációs év, elsősorban a fejlesztésről és a 
kompenzálásról szól, mivel a tanulók meglévő kompetenciáinak a 
feltérképezése után egy alapos fejlesztési folyamat veszi kezdetét, 
illetve a szakma elsajátításához szükséges alapkompetenciák 
kialakítása történik meg általa (ebből következően a feladata nem az 
általános iskolai tananyagok ismétlése). 

 2. A Dobbantó program keretében szervezett alapkompetencia-
fejlesztő év: ez a program a magatartási és tanulási zavarokkal 
küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből 
már kisodródott 15–25 éves fiatalokat célozza meg. Célja, hogy a 
szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka világába 
visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató 
lehetőséget biztosítson a fiatalok számára. 

 3. Műhelyiskola: A Műhelyiskolában azok a fiatalok tudnak 
részszakképesítést szerezni, akik lemorzsolódnának, és végzettség 
nélkül lépnének ki a szakképzésből, vagy a Dobbantó programban 
alapfokú képesítést szereztek, de nem tudnak a klasszikus iskolai 
környezetben tanulni. A műhelyiskolában a szakma tanulása a 
gyakorlati képzés helyszínén történik. A műhelyiskolában a 
tanulónak a végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, de 
legalább fél évig tart. Ebben a formában nincsenek közismereti 
tantárgyak. Minden ismeret a részszakképesítéshez kötődik, amelyet 
a tanuló a mesterétől sajátít el. A pedagógus mentorként támogatja 
az oktatást (I7). 

A KSH 2020/2021-es oktatási adatai szerint Magyarországon 1,8 millió 
gyermek vesz részt különböző szintű képzésekben, ebből a középfokú iskolák 
nappali rendszerű oktatásában 398,3 ezren tanulnak. Napjainkban a középfokú 
iskolák tekintetében még mindig a gimnáziumok népszerűsége a legjellemzőbb 
(a 2020/2021-es tanévben 191,5 ezren választották). Ezzel szemben a korábbi 
évekhez viszonyítva csökkent az egyéb típusú középfokú iskolák népsze-
rűsége: technikumokban (és kifutó rendszerű szakgimnáziumokban) 143,2 
ezren; szakképző intézményekben (kifutó rendszerű szakközépiskolákban) 
56,6 ezren; míg szakiskolában és készségfejlesztő iskolában pedig – az előző 
évekhez hasonlóan – közel 7 ezren tanulnak. (I8).  

A pozitív változtatások mellett a sajátos nevelési igényű tanulók számára 
negatívumot is hozott a Szakképzési Centrumokba centralizált továbbtanulás 
lehetősége. A válaszható szakmacsoportok számának csökkentése (nem csak a 
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sajátos nevelési igényűek számára), a széles szakmakínálat által nyújtott 
választás lehetőségének korlátozódásával is jár. Így előfordulhat, hogy megyei 
szinten csak egy intézményben nyújtanak a tanuló érdeklődésére számot tartó 
képzést. Ez különösen megnehezíti a szakiskolába járó fiatalok pályaválasztási 
lehetőségét, hiszen a korábban sem túl színes szakmaválasztási lehetőséget 
tovább redukálta. Jelenleg az 1+2 éves szakiskolai képzés keretében a 
Szakmajegyzék szerint 34 féle részszakképesítés szerezhető, az 1+ 4 éves teljes 
szakképesítést adó szakiskolai képzésben 30 féle szakma választható (Oktatási 
Hivatal, 2020).  

A szakiskolába járó fiatalok jelentős része nem talál a lakóhelyéhez közel 
eső szakiskolát, ebből következően a lakhatását kollégiumban, vagy egyéb 
elszállásolási formában kell megoldania, mindez ütközik az egyenlő részvétel 
és egyenlő hozzáférés elvével, valamint az inklúziós törekvéseket sem 
támogatja. 

 
 

 

5. A SZAKISKOLAI KÉPZÉSI STRUKTÚRA VÁLTOZÁSA 
 

   A szakiskolai képzés keretében a sajátos nevelési igényű fiatalok közismereti 
képzésben, valamint a választott szakmának megfelelő szakmai elméleti és 
gyakorlati képzésben vesznek részt. A szakiskolai képzés szerkezete jelentős 
változáson ment keresztül az évek folyamán. Míg 2016 előtt a 2+2 éves 
képzési struktúra volt a jellemző, 2016 után a képzés két típusa jelent meg: 

  1+2 éves, részszakképesítést adó képzés: Ebben az esetben az első 
év, az úgynevezett szakmai előkészítő évfolyam. A rész-
szakképesítés indítására iskolarendszerben kizárólag a szakisko-
lákban van lehetőség. 

  1+4 éves szakképesítést adó képzés. Az előzőhöz hasonlóan az első 
év szakmai előkészítő év, melyet 9/E előkészítő osztályként 
indítanak. 

 
    
   A szakiskolai nevelés-oktatás két évfolyamos (9-10. évfolyam) szakmai 
oktatást, képzést, vagy négy évfolyamos (9-12. évfolyamos) szakmai oktatást, 
képzést célul kitűző szakaszból áll, mely az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
esetében egy kötelező 9/E jelű előkészítő évfolyammal egészül ki. Az enyhe 
értelmi fogyatékos tanulók számára a közismereti tárgyak esetében külön 
kerettanterv áll rendelkezésre. A 2020-as változtatások után a következő képzési 
struktúra bevezetésére került sor (2. és 3. táblázat). 
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   2. táblázat. 1+2 éves, részszakképesítést adó képzés képzési struktúrája 
(Forrás: I6) 

 
 
 
   3. táblázat. Az 1+4 éves szakképesítést adó képzés képzési struktúrája.  
(Forrás: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/sni_szaki/Tajekoz
tato_a_szakiskolai_oktatasrol_kepzesrol.pdf) 
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   A sajátos nevelési igényű, de nem enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében 
nincs kötelezően előírt előkészítő évfolyam, és nem készül külön előírt 
szakiskolai közismereti kerettanterv. Számukra az általános kerettanterv 
ajánlásai által elkészített helyi tanterv az előírt. 
 
 
 
 

6. GYÓGYPEDAGÓGUS A SZAKISKOLÁBAN 
 

    A szakiskolákban az intézménybe felvett sajátos nevelési igényű tanulók 
ellátásának érdekében a fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű 
gyógypedagógus foglalkoztatható állandó (foglalkoztatott) jelleggel vagy utazó 
gyógypedagógusi ellátás formájában.  
   A sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányú végzettséggel 
rendelkező gyógypedagógusnak többcélú szerepköre, feladata és kompetenciája 
van: 

1. a sajátos nevelési igényű fiatalok számára programok, programcsomagok 
tervezése, összeállítása; 

2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, 
osztálytermen belüli megsegítés tervezése és megvalósítása; 

3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási 
órákba beépülő habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység  
 
tervezésében, kivitelezésében, ezt követően a konzultációban, az 
osztálytermi környezet adaptációjában; 

4. a tanuló fejlődésének nyomon követése, értékelése, illetve az ebben való 
közreműködés a többségi pedagógusokkal együtt (SNI irányelvek, 
2020). 

   Emellett a gyógypedagógus feladata a szakiskolai oktatást folytató 
intézmények számára kötelező, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére 
vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, tevékenységeket és követelmé-
nyeket tartalmazó dokumentációk összeállítása vagy az összeállításban való 
aktív részvétel.  A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó tartalmak 
megjelennek: 

 az intézmény pedagógiai programjában, 
 a helyi tantervben, 
 a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanulási-tanítási prog-

ramban (pl. tanmenet, óraterv), 
 az egyéni fejlesztési tervben. 
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   A következőkben részletesen elemezzük a gyógypedagógus feladatát és 
szereplehetőségeit a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában: 1) a 
szakiskolába kerülése előtti; 2) a szakiskolai időszak alatti és 3) a szakiskola 
utáni időintervallumban. 
 
 

6.1.  A sajátos nevelési igényű fiatalok segítése a szakiskolába kerülés 
előtt – pályaorientációs tevékenység 

 
   Először is célszerű a szakmaválasztási döntést megalapozó két alapfogalmat 
tisztázni: 
   A pályaorientáció alatt „azt a folyamatot értjük, amelynek segítségével a 
fiatal, illetve a felnőtt egyéni igényeinek figyelembevételével, a legszélesebb 
információnyújtás révén képessé válik a munka világában történő eligazodásra, 
és meg tudja határozni azt a foglalkoztatási kört (pályát), illetve szakmát, 
amelyet élethivatásként, vagy életpályája egy részén gyakorolni kíván” (Zachár, 
2008, 47.).   
   A pályaválasztás „a pályaorientációs folyamat konkrét döntéseként fogható 
fel, amikor az egyén a választott pálya követelményeivel összekapcsolja egyéni 
képességeit, személyiségjegyeit és a szakmai területből kiválasztja azt a konkrét 
szakirányt, illetve szakképesítést (vagy egymáshoz közel álló szakképe-
sítéseket), amelyeket el akar sajátítani. Ennek megfelelően a pályaválasztás egy 
konkrét képzés, illetve képző intézmény kiválasztásával fejeződik be” (Zachár, 
2008, 47.). 
  A gyógypedagógusnak számos feladata van a tanulásban akadályozott tanulók 
pályaorientációja és pályaválasztási döntésének elősegítése tekintetében, mivel a 
legtöbb tanulásban akadályozott fiatal… 

 …hasonló korú társaival egyezően, az általános iskola elvégzése 
környékén nem tudja, hogy mi szeretne lenni felnőtt korában. 

 …kevésbé tájékozott a továbbtanulási lehetőségek terén, mint a hasonló 
korú társaik. 

 …nem rendelkezik kellő ismerettel önmagára, képességeire vonat-
kozóan. 

 …a döntési képességek fejletlensége miatt bizonytalanok az életre szóló 
döntések meghozatalában. 

Azaz, a legtöbb tanulásban akadályozott fiatalnak segítségre van szüksége a 
pályaválasztási döntés kialakításához, melynek biztosítása a gyógypedagógus 
feladata. 

„Mi szükséges a jó pályaválasztási döntés meghozatalához? 
 Önismeret: saját motivációinak, érdeklődésének, képességeinek 

(erősségeinek és gyengeségeinek) ismerete. 
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 A különböző szakmák, foglalkozások ismerete. 
 Az eljövendő képzés tartalmának ismerete. 
 A hazai és nemzetközi előrehaladás, a munkaerőpiac működésének 

és elvárásának ismerete”(Mező, 2015, 58.). 
   A tudatos döntés megalapozását ezért hosszú, akár több évig, több hónapokig 
tartó pályaorientációs tevékenységnek kellene megelőznie, ez azonban az 
integrált és a szegregált nevelést folytató intézményekben kialakulatlan. Gyak-
ran csak egyszeri pályaválasztási tanácsadásra (olykor csak egy adott intézmény 
bejelölésére) kerül sor az általános iskola felső tagozatában, holott életre szóló 
döntés előtt áll a tanuló (különösen nagy súlya van ennek a gondolatnak, annak 
a ténynek az ismeretében, hogy a legtöbb tanulásban akadályozott fiatalnak a 
szakiskolai képzés az utolsó továbbképzés az egész további életében). A 
pályaorientáció szükségességét a tanulásban akadályozott tanulók életcéljai és 
életkilátásai közötti szakadék is alátámasztja (Molnár és Mező, 2021).  
   A pályaorientáció, a folyamatjellegéből adódóan többet jelent egy egyszeri, a 
tanulóval folytatott beszélgetésnél, vagy a pályaválasztásról szóló osztályfőnöki 
óránál, olyan tájékoztató és tájékozódó jellegű folyamat, amely előkészíti a 
megfelelő, és tudatos szakmaválasztási döntés kialakulását (Mező és Móré, 
2021). Pályaorientációs tevékenység végzésére lehetőség van 

 az általános iskolában (osztályfőnöki óra, erkölcstan, egyéni konzultáció,  
csoportos konzultáció, számítógéppel támogatott konzultáció vagy 
példaképet, modellt állító programok formájában). 

 a Pedagógiai Szakszolgálatok is biztosítanak pályaorientációs tanács-
adást a tanulásban akadályozott tanulók számára is, azonban ezt a 
lehetőséget gyakran sem a szülők, sem a fiatalok nem ismerik, ezért 
sokkal ritkábban (vagy nem) veszik igénybe. 

 emellett az online elérhető pályaorientációs oldalakon (pl. 
www.palyaorientacio.nive.hu) tudnának információkat gyűjteni a 
fiatalok, azonban a digitális kompetenciák hiánya vagy nem megfelelő 
fejlettsége miatt nehezebben tájékozódnak.  

   E lehetőségek ellenére, a szakiskolába továbbtanulni szándékozó fiatalok, 
inkább a külső behatások (szülők, szakszolgálatok szakvéleménye) alapján 
választanak szakmát, nem pedig tudatos, önálló döntés szerint. 
   Ebből következően a szakiskolai képzésbe való bekapcsolódás előtt a 
pedagógusoknak nagyon nagy felelőssége van a megfelelő pályaválasztás 
előkészítése terén. A pályaorientációs tevékenységet végezheti a tanulóval 
általános iskola felső tagozatában foglalkozó gyógypedagógus - rendszeresen az 
iskolai és iskolán kívüli tevékenységek keretében; vagy a szakiskolai 
gyógypedagógus - alkalomszerűen az általános iskolába ellátogatva. A pálya-
orientációs tevékenység egyik legfőbb célja a tanulásban akadályozott tanulók 
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esetében, hogy a képességeikhez és az érdeklődésükhöz igazodó szakma-
választással reális életcélokat tűzzenek ki maguk elé. 
    A szakképzésbe való bekapcsolódást megnehezítheti, ha a tanuló a saját 
elképzelése alapján vagy a családi/ismerősi környezet hatására olyan szakmát 
szeretne választani, amelynek elvégzésére az iskola által előírt egészségügyi 
vagy pályaalkalmassági feltételeknek való nem megfelelése miatt alkalmatlan. 
Ennek kiküszöbölése érdekében nagy előre lépés lenne a pályaválasztás előtti 
felkészítés, pályaorientációs tanácsadás a tanulásban akadályozott fiatalok 
számára is. 
   A pályaválasztási tanácsadást nyújtó pedagógusnak tisztában kell lennie az 
adott szakma alkalmassági követelményeivel. 
Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni:  

 aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelel, 

 bizonyos szakmák esetében pályaalkalmassági követelményeknek is 
megfelel (mely feltételezi ez alapján, hogy előreláthatóan nincs akadálya 
a szakmai vizsgára bocsátásnak).  

   Az egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott 
megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi 
adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások 
veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás 
gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre. 
   Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás - 
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott - azon feltételek, amely alap-
ján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy 
képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakké-
pesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, foglalkozás 
ellátására. 
   A tanulók felvételét az iskolák pályaalkalmassági vizsgálathoz köthetik, de ez 
nem kötelező!  
   A pályaalkalmassági vizsgálat a gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges 
alapvető képességek, készségek, rátermettség vizsgálatára terjedhet ki, melyek 
szükségesek egy adott szakma tanulásához és későbbi gyakorlásához.  
Főbb területei: 

 Testi és/vagy fizikai adottságok. 
 Érzékszervi követelmények például: íz, illat, távolság, nagyság, szín, 

hang, arány és térérzékelés. 
 Pszichés elvárások például: stressz tűrés, monotónia tűrés, csapat-

munkára való alkalmasság. 
 Értelmi állapot például: beszéd és kommunikációs készség, elemi írás-, 

olvasás és számolási készség. 
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   A pályaalkalmassági vizsgálat a szakmai rátermettséget kimutató szűrő. A 
képző intézmény végzi el és állítja össze a feladatokat, melyek többnyire írásbeli 
és gyakorlati feladatokat, szituációs gyakorlatokat jelentenek, melyekhez a 
legtöbb esetben nem használnak vizsgálóeszközöket. Egyes szakmák esetében a 
pályaalkalmasság megállapítása kötelező, ezek például vendéglátás, kereske-
delem; ügyvitel; festő, mázoló, rendészeti szakok. 
   A sajátos nevelési igényű fiatalok esetében célszerű lenne, már a hibás 
pályaelképzelések kialakulása előtt ismertetni és tisztázni a fiatalokkal, hogy a 
különböző szakmák elvégzéséhez milyen pályaalkalmassági követelmények 
előírtak, így még a pályaválasztás előtt be lehetne láttatni a fiatalokkal, ha az 
adott szakma elvégzésének és a későbbi munkahelyi foglalkoztathatóságának 
valami korlátja van. 
   Néhány tipikus példa a sajátos nevelési igény mellett a pályaalkalmasságot 
befolyásoló tényezők közül: 
 színlátási zavarok: a pályaválasztás szempontjából főleg az örökletes 

színlátás zavarok (színtévesztés, színvakság) a fontosak, mert bizonyos 
foglalkozások körében nem megengedett a legkisebb eltérés sem. Ezek 
például: elektromos szakmák – az elektromos vezetékek különböző színű 
szigetelése, áramütés veszélye miatt. Félhomályban sem keverhető össze 
a fekete, barna vagy lila vezetékeket (tipikus szakmaválasztási hiba 
színlátási zavarral élők esetében: műszaki segédmunkás). Vagy hasonló 
nehézség jelenhet meg a vegyipari szakmák terén – e szakmák esetében a 
különböző színárnyalatú vegyszerek biztonságos azonosítására van 
szükség. A vegyszerekkel végzett munkák során fontos a színárnyalatuk 
megváltozásának észlelése is. (tipikus szakmaválasztási hiba színlátási 
zavarral élők esetében: takarítók, vegyszerekkel dolgozó kisegítő 
munkák, lakástextil készítők).  

 Cukorbetegség: minden esetben az adott egyénre és helyzetre 
vonatkozóan kell a döntést meghozni a pályaalkalmasság tekintetében, 
amennyiben a munka nem gátolja a diabétesz egyensúlyban tartását és 
nincs a szövődmények kialakulásának kockázata, abban az esetben a 
szakmaválasztást nem befolyásolja. Azonban a cukorbetegséggel élők 
számára nem ajánlott a nehéz fizikai munka, a váltott műszak, a meleg 
üzemi, édesipari terméket előállító munkahelyek (tipikus szakmaválasz-
tási hiba cukorbetegséggel élők esetében: segédmunkás az építőiparban, 
cukrász, vendéglátóipari kisegítő munkák); emellett nem ajánlottak a 
szemet megerőltető foglalkozásokat (tipikus szakmaválasztási hiba 
cukorbetegséggel élők esetében: vésnök, varrónő) valamint általában a 
magasban vagy balesetveszélyes gépek igénybevételével történő 
munkavégzés (tipikus szakmaválasztási hiba cukorbetegséggel élők 
esetében: tetőfedő, kőműves, csempéző). A pályaválasztás tekintetében 
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inkább az olyan szakmák tanulása ajánlott, amelyek az egyenletes, nem 
megterhelő fizikai igénybevétellel járó munkakörökre készítik fel a 
fiatalokat (pl. a kereskedelem, az egészségügy egyes területei, kertész) 

 Bőrbetegségek: az ekcémában, veleszületett allergiás túlérzékenységben, 
pikkelysömörben szenvedők egyáltalán nem foglalkozhatnak semmilyen 
gyulladást keltő vagy irritáló anyagokkal, mert betegségük kiújulhat, 
vagy általános toxikus tünetek jelenhetnek meg (tipikus szakma-
választási hiba bőrbetegséggel élők esetében: mosogató, takarító, építő-
ipari segédmunkás). Emellett a ruhával nem fedett testrészeken a torzító 
hegek, ekcéma, pikkelysömör, hólyagok kizáró okot képzenek azokon a 
pályákon, ahol a dolgozó munkavégzés közben állandó kontaktusban van 
emberekkel (tipikus szakmaválasztási hiba bőrbetegséggel élők esetében: 
felszolgáló, gyorséttermi ételeladó).   

    A felsorolt problémák mellett számos egyéb alkalmassági tényező 
befolyásolhatja a szakmaválasztást, ezért a választásban segédkező gyógype-
dagógusoknak etekintetben is alaposan meg kell ismerni a pályaválasztásra 
készülő fiatalt.  

 
A pályaorientációs tevékenység emellett kiterjed  

 a rendszeresen megvalósuló egyéni konzultációkra, melyek során 
lehetőség nyílhat a tanuló megismerésére. Az egyéni tanácsadás 
elsődleges módszere a beszélgetés; de lehet használni szakmá-
ra/pályára/foglalkozásra orientált teszteket, illetve önértékelési eljá-
rásokat is (egyszerűen alkalmazható eljárások például: MÉK-
munkaérdeklődés kérdőív, Tájoló, PÉK - pályaérdeklődés kérdőív, 
Super - féle Munkakérdőív stb.- bővebben Mező, 2015).  

 sor kerülhet csoportos konzultációkra;  
 példaképet előtérbe állító alkalmi jellegű programokra;  
 üzemlátogatásokra;  
 a szakiskolák meglátogatására; 
 a szakmákat bemutató kiállítások (pl. Szelet a vitorlába!, Európai 

Szakképzési Hét, Pályaválasztási és Képzési Kiállítás) megláto-
gatására;  

 valamint az önismeretet, a pályaismeretet és a munkaerőpiaci 
ismereteket előtérbe helyező foglalkozások megtartására. 

 
 

6.2.  A sajátos nevelési igényű fiatalok ellátása a szakiskolában 
 

A sajátos nevelési igényű fiatalok ellátását a középiskolákban a pedagógusok, 
a gyógypedagógusok, szükség esetén a pszichológusok és az iskolaorvosok team 
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munkában végzik. Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy megkapja a 
képességeinek megfelelő fejlesztést és rendelkezésre álljanak azok a pedagógiai 
feltételek, amelyek hozzásegítik őt a teljes személyiség kibontakoztatásához. 
Ennek érdekében az intézményeknek biztosítani kell a sajátos nevelési igényű 
tanulók egyéni sajátosságainak megfelelő gyógypedagógusi megsegítést.  

 
   A szakiskolában gyógypedagógus a következő szerepkörben jelenhet meg: 

1. Oktatói minősítésben: ebben az esetben a legtöbbször a pedagógus az 
alapszakja (pl. magyar vagy történelem tanári képesítés) mellett 
elvégzett a gyógypedagógusi minősítés birtokában van. Ez a forma lenne 
a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése szempontjából a leg-
ideálisabb helyzet, mivel ebben az esetben a speciálisan képzett 
gyógypedagógusok számára lehetőség nyílna, hogy a hivatásukból adódó 
speciális módszerek birtokában, az egyéni képességekhez igazodó, 
differenciált fejlesztést valósítsanak meg tantárgyi keretek között. 

2. Utazó gyógypedagógusként: az utazó gyógypedagógusi, utazó kon-
duktori hálózat keretében dolgozó gyógypedagógusként, a törvényben 
előírt módon és mennyiségben tartott fejlesztések biztosításával. 

   Emellett nem szabad elfelejteni a szintén hatékonynak bizonyuló, de ritkán 
alkalmazott (szakiskolában szinte meg sem jelenő) formát:  

3. Kéttanáros modellben: ebben az esetben a közismereti és a gyakorlati 
órák jelentős részében két pedagógus (jelen esetben az egyik 
gyógypedagógus végzettségű) áll a tanulók megsegítésében rendel-
kezésre (ez a modell különösen hatékony a tanulásban akadályozott 
fiatalok esetében). A modell lehetőséget ad a lemaradások, a megértési 
hibák és megakadások azonnali kezelésére, az egyéni tempó biztosítására 
csoportos keretek között is. 

   
  
   A 2020-as Szakképzési törvény. 293. § 2. pontja alapján a szakképző 
intézmény a Nemzeti Köznevelési törvény szerinti szakértői bizottság szakértői 
véleményére tekintettel a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a képzésben 
részt vevő fogyatékkal élő személy részére 

 
a) a sajátos nevelési igényéből, illetve fogyatékosságából eredő hátránya 
csökkentéséhez szükséges mértékben - egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitációs, rehabilitációs foglalkozást biztosít, 
b) biztosítja az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni 
előrehaladású nevelést és oktatást, valamint tanulmányok alatti vizsga 
letételét, továbbá 
c) segítséget nyújt ahhoz, hogy kötelezettségeit teljesíteni tudja. 
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   294. § (1) A 293. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja szerinti 
foglalkozást, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai 
oktatása a többi tanulóval (illetve képzésben részt vevő személlyel) együtt 
történik, akkor a kötelező foglalkozásokon, egyébként a kötelező foglal-
kozásokon felül egyéni fejlesztési terv alapján kell biztosítani.  
   Az egyéni fejlesztési tervet a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a 
képzésben résztvevő fogyatékossággal élő személy esetében az Nkt. szerinti 
együttnevelést segítő pedagógus közreműködésével kell elkészíteni, és évente 
legalább egy alkalommal a fejlesztés eredményét rögzíteni. Az egyéni fejlesztési 
terv tartalmáról és a fejlesztés eredményéről a kiskorú tanuló törvényes 
képviselőjét tájékoztatni kell. 
 
    
A bemutatottak alapján a szakiskolai képzésben a gyógypedagógusnak a képzés 
ideje alatt a következő feladatai lehetnek: 

 legfőbb feladata az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 
rehabilitációs foglalkozás tartása; 

 egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; 
 iskolai pedagógiai programok sajátos nevelési igényű tanulókra 

vonatkozó részének összeállítása; 
 a kerettanterv megismerése, a kerettantervben kijelölt tartalmak 

elsajátítását segítő módszerek ajánlása az oktatók számára, kéttanáros 
modellben, vagy egyéb pedagógusi (pl. történelem tanár, magyar nyelv 
és irodalom tanár) végzettség birtokában az oktatási tevékenységbe való 
bekapcsolódás, az előirányzott kerettantervi tartalmaknak megfelelő 
tanórák megtervezése és megtartása; 

 a gyakorlati képzésben oktatók szakmai megsegítése a sajátos nevelési 
igényű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatban. 
 
 

6.2.1.  Habilitációs, rehabilitációs órák tartása 
 

   A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet közvetlenül meghatározó 
jogszabályok: 

 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről 
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   A habilitációs, rehabilitációs órák megtartása a szakiskolában a gyógy-
pedagógus elsődleges feladatkörébe tartozik.  
 
Habilitáció: Latin eredetű kifejezés, képesítést, képessé, alkalmassá tételt jelent. 
Több jelentéssel bíró kifejezés. Az eredeti értelmében a képesítés, mint az 
egyetemi előre haladási rendszerben megszerezhető egyetemi oktatói minősítést 
foglalja magában. Egészségügyi, orvosi értelemben a habilitáció az az eljárás, 
amelynek célja az elveszett képességek pótlása (például képességfejlesztés, 
eszközzel való ellátás). A gyógypedagógiai megközelítésében a habilitációs 
tevékenység a társadalom által biztosított azon szervezett tevékenységek és 
támogatások rendszere, melyek a veleszületett ok, fejlődési rendellenesség vagy 
betegség miatt fejlődésükben megzavart és ezért a közösségi részvételben  
 
akadályozott személyekre irányul, és amelyek segítségével e személyeknek a 
közösségi életben való részvétele javítható, kiteljesíthető. A habilitáció során 
egy ki nem alakult képességről van szó, amelyeket a kompenzatorikus 
folyamatok révén alakítanak ki. 
 
Rehabilitáció: helyreállítást, visszaállítást jelent, a megmaradt képességek 
fejlesztésén alapul. Tágabb értelemben minden olyan szervezett társadalmi 
tevékenység, amely az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került személyek 
társadalmi újra beilleszkedését (integrációját) segíti elő. 
A rehabilitáció fogalma arra a folyamatra utal, amelyben a fogyatékossággal élő 
embereket képessé teszik arra, hogy elérjék és fenntartsák optimális fizikai, 
érzékszervi, értelmi, pszichiátriai illetve társadalmi funkciószintjüket (A 
fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségéről szóló alapvető szabályok - 
Standard Rules, 1994). 
A rehabilitáció célja egy már kialakult, de valamilyen oknál fogva elvesztett 
képesség helyreállítása, melynek során az egyén megmaradt képességeit 
kihasználva, azokra támaszkodva törekednek az egyén minél teljesebb 
képességstruktúrájának kialakítására, a társadalomba való sikeres beillesz-
kedésének támogatására. 
 
    
   A következőkben a 2020-as Nemzeti alaptantervben (Magyar Közlöny, 2020) 
megfogalmazottak alapján vizsgáljuk meg a gyógypedagógus feladatát a 
habilitációs, rehabilitációs órák tekintetében: 
   A habilitációs, rehabilitációs tevékenységek összeállítása során figyelembe 
kell venni:  
1) a sajátos nevelési igény típusát és súlyosságát;  
2) a sajátos nevelési igény kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának 
idejét;  
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3) a sajátos nevelési igényű tanuló korábbi és aktuális állapotára vonatkozó 
információkat;  
4) a társadalmi integráció kívánalmait (például az egyéni tanulási utak 
megtervezése és biztosítása, az átvezetés, a továbbtanulás, pályaválasztás, a 
lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés stb.).  
   Mindezekről a gyógypedagógus a tanuló korábbi és az aktuális szakvé-
leményéiből, állapotfelmérésekből és az aktuális rendeletekből, jogszabályokból 
tájékozódhat. 
   A habilitációs, rehabilitációs órák során a gyógypedagógusok egyéni és/vagy 
kiscsoportos fejlesztések által biztosítják a tanulók szakértői véleményében 
meghatározott fejlesztendő területeinek fejlesztését és megfelelő szinten tartását.  
 
 
A tevékenység végzéséhez a gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű fiatal 
fogyatékosságához igazodó egyéni fejlesztési tervet készít. 
 
   A habilitációs, rehabilitációs órák célja: 

 A tanuló egyéni állapotának és haladási tempójának megfelelő egyéni 
fejlesztés biztosítása. 

 A sajátos nevelési igény típusából fakadó hiányzó vagy sérült funkciók 
kialakítása, helyreállítása, a már kialakult képességek szinten tartása, 
fejlesztése, új képességterületek kialakítása, fejlesztése. 

 A méltányos és minőségi oktatása biztosítása, a nyílt munkaerőpiacra 
való bekapcsolódáshoz szükségek készségek, képességek és 
kompetenciák kialakítása. 

 
 
   A szakiskolai habilitációs, rehabilitációs órák tartalma lehet: 
   Tantárgyi alapkészségek fejlesztése (tantárgyi habilitáció, rehabilitáció) 

 A tanuló szakértői véleményében fejlesztendő területként meghatározott 
hiányos, vagy sérült részképességek, készségek, képességek – például 
az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros 
ügyesség, tájékozódás, gondolkodás, vizuo-motoros koordináció, 
tériorientáció, szerialitás stb. – kialakítása, fejlesztése, korrekciója.  

 Kommunikációs és beszédkészség fejlesztése, általános aktív-passzív  
 
szókincs bővítése. A beszédpercepció és a beszédkedv fokozása, a 
szóbeli kifejezés, beszédértés, kommunikáció fejlesztése. Az adott 
szakmacsoportoknak adekvát szakmai szókincs kialakítása, fejlesztése, 
bővítése, magyarázata és aktivizálása. 

  Az általános iskolában megalapozott kultúrtechnikák szinten tartása, 
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fejlesztése: íráskészség, helyesírás, nyelvhelyesség, különös tekintettel a 
szakmai nyelvezet írásbeli kommunikációjára. Olvasási készség, 
szövegértés fejlesztése, kiemelten a szakmai szövegek, nyelvezet 
megértése, szóbeli kommunikáció. Számolási készségek, matematikai 
logikai készségek, kauzális gondolkodásmód, ítéletalkotás, mérlegelés, 
érvelés technikáinak fejlesztése.  

 Szociális készségek, kompetenciák fejlesztése, különös tekintettel a 
munkavállaláshoz, a munkatevékenységek végzéséhez és a társadalmi 
integrációhoz szükséges ismeretek, kompetenciák kialakítására.  

 Tanulási technikák megismertetése és elsajátíttatása. Lásd: Mező (2011), 
Mező, Mező és Varga (2019)  

 Önálló életvezetéshez szükséges ismeretek biztosítása és gyakoroltatása. 
 

 Önismeret, reális önértékelés, viselkedésszabályozási metódusok 
kialakítása, erősítése, különös tekintettel a szakma által közvetített 
viselkedési alapszabályok begyakoroltatására. 

 
 
   Speciális terápiás foglalkozások  
   Amennyiben lehetőség van rá speciális, a fogyatékosság típusához igazodó 
terápiás lehetőségek igénybevétele például: lovasterápia, gyógy- vagy 
rehabilitációs úszás. 
 
 
  A habilitációs, rehabilitációs órák minőségbiztosítása 
   A habilitációs, rehabilitációs órák egyéni és/vagy kiscsoportos alapon szerve-
ződő fejlesztő programok.  „A fejlesztő program, olyan (pedagógiai, gyógype-
dagógiai, fejlesztőpedagógiai, pszichológiai orientációjú) beavatkozást jelent, 
mely tervszerűen (ideális esetben egy írásban rögzített fejlesztési terv alapján) 
igyekszik egy kedvezőtlenebbnek tartott értékről kedvezőbb irányba változtatni 
a program alanyainak valamely jól körülírt jellemzőjét (pl. figyelmét, 
önismeretét, tanulási stílusát stb.)” (Mező és tsai 2015, Mező, 2017). 
   E programokban/tervekben a fejlesztési cél lehet:  

a) konkrétabb cél: egy előre meghatározott kritériumszint (pl. ponthatár) 
elérése;  

b) általánosabb cél: a fejlesztés előtt és után végzett vizsgálat eredményei 
között különbség mutatkozzon az utóvizsgálat javára.  

  
  Valamennyi fejlesztésnek mondott tevékenység esetén kötelező érvénnyel 
legalább önkontrollos hatásvizsgálattal szükséges ellenőrizni a fejlesztés 
eredményességét (függetlenül attól, hogy gyógypedagógiai célú fejlesztésről, 
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vagy egyéb fejlesztésről van szó). A fejlesztőprogramok hatásának „önkon-
trollos” jellege arra utal, hogy a program alanyainak tekinthető személyek 
önmagukhoz képest mért fejlődésére fókuszálunk egy elővizsgálat-fejlesz-
tőprogram-utóvizsgálat jellegű folyamatban (2. ábra). 
 
    A gyógypedagógus annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű fiatalok 
fejlesztése a leginkább igazodjon az egyéni igényekhez folyamatos vagy 
időszaki pedagógiai diagnosztizálást végez. 
A diagnosztizálás formája: 

 a tanuló egyéni fejlettségi szintjének folyamatos mérése, monitorozása 
(és az ehhez igazodó egyéni fejlesztési tervek elkészítése).  

 az év eleji és év végi, kimeneti mérések végzése és elemzése. 
 
A diagnosztizálás előzménye és része is az egyéni fejlesztési folyamatnak. 
 
  
  2. ábra. Az önkontrollos hatásvizsgálat sémája (forrás: Mező és tsai, 2015, 
66.) 

 
 
 
   A habilitációs, rehabilitációs órák szakszerű kivitelezése érdekében a 
gyógypedagógus legalább két szintű dokumentációt végez: 
1. egyéni fejlesztési tervet készít, 
2. habilitációs, rehabilitációs óratervet készít. 
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   Az egyéni fejlesztési terv 
   Az egyéni fejlesztési terv a tanuló egyéni igényeihez igazodó fejlesztő 
program hosszabb egységét (többnyire 3 hónapot) átfogó, tervező dokumen-
tációja. Az egyéni fejlesztési terveket maximum 3 hónapos időintervallumra 
célszerű elkészíteni, majd három havonta felül kell vizsgálni.  A felülvizsgálás 
értékelését, tapasztalatait figyelembe kell venni a következő időszak, illetve a 
következő tanév megtervezésénél. Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a 
habilitációs, rehabilitációs órák konkrét céljait, illetve a célokhoz segítő 
lépéseket az egyéni haladási ütem tükrében. Az egyéni fejlesztési terv formája 
intézményenként változó lehet, azonban a belső tartalmában ugyanazok az 
elemek jelennek meg (példa egy egyéni fejlesztési terv sablonra – 3. ábra). 
 
 
 
  
  3. ábra. Egyéni fejlesztési terv sablon (forrás: Csányi, 2015, 79.) 

 
 
 
Az egyéni fejlesztési terv tartalma: 
 Első rész: alapadatok: a tanuló neve, intézmény/osztály, a fejlesztési ciklus 

(őszi, téli, tavaszi) és hónap, a fejlesztési időszak adatai. 
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 Második rész: a kiinduló állapot leírása és a diagnosztikus mérések 
eredményei. A fejlesztés céljának, a célállapotnak a meghatározása. A 
fejlesztendő területekhez igazodó fejlesztő tevékenység általános módsze-
reinek meghatározása. A konzultációk (pl. szülőkkel, oktatókkal való 
megbeszélés), tapasztalatok, megfigyelések leírásai. 

 Harmadik rész:  valamennyi fejlesztésre szoruló terület, részképesség 
feltüntetése, a fejlesztés konkrét tevékenységeinek és eszközeinek meg-
tervezése. Majd a három hónapos ciklus végén a fejlesztés eredmé-
nyességének értékelése. 
 

 
 
   Habilitációs, rehabilitációs óraterv 
   Az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazottaknak megfelelően készülnek el 
a konkrét, az adott órára vonatkozó óratervezetek. Az óraterv már sokkal 
részletesebb, az iskolai tanítási órák időkeretére jellemző, többnyire 45 perces 
(azon belül akár percenkénti) lebontásban elkészülő felkészülési folyamat, ahol 
a tanulói és pedagógusi tevékenységek, a tevékenységek céljainak, feladatainak, 
módszereinek, eszközeinek és a tanulói munkaformáknak részletes megter-
vezésére kerül sor (4. ábra). Az óratervek elkészítése segíti a napi szintű tudatos 
felkészülést az órákra.  
 
      4. ábra. Habilitációs, rehabilitációs óraterv sablon (minta). 
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6.2.2. Közismereti tárgyak tartása/bekapcsolódás a közismereti órák 

tartásába, osztályfőnöki feladatok ellátása 
 
   A szakiskola elsődleges feladata: 

 az alapfokon megszerzett műveltségi anyag szinten tartása és elmé-
lyítése, 

 a tervszerű nevelő-oktatómunka során az alapképességek fejlesztése 
mellett a mindennapi életben hasznosítható és továbbépíthető általános 
és szakmai ismeretek nyújtása, 

 tanulási esélyegyenlőség segítése – egyéni, kiscsoportos foglalkozá-
sokkal, 

 önálló tanulási technikák elsajátíttatása, 
 a tanórán kívüli személyiségfejlesztés: szociális készségek és maga-

tartásminták kialakítása az eltérő szociokulturális helyzetből adódó 
kommunikációs konfliktusok feloldása, magatartás-és teljesítményzavar 
kezelése pl: drámapedagógia módszereivel, 

 pályaorientáció, pályaválasztás segítése, tudatos előkészítése, szakmák 
ismertetése, 

 az eredményes munkába álláshoz szükséges hátránykompenzációs, fel-
zárkóztató, egyéni fejlesztési programok kidolgozása, 

 a tanulók felkészítése a munkavállalói szerepre, a munkahelyi, a szakmai 
közösségekbe való bekapcsolódásra, 

 az iskola érték- és normaközvetítő funkciójának érvényesítése a nevelés 
során a beilleszkedés elősegítése érdekében, 

 etikai, nemzeti értékek megjelenítése a tanórákon és a tanórán kívüli 
tevékenységekben egyaránt. 

 
 
   Közismereti tárgyak tanítása a szakiskolában 
   A gyógypedagógusok e feladatok megvalósításának aktív résztvevői a 
közismereti és szakmai, elméleti oktatókkal kialakított team munkában. A 
gyógypedagógus tevékenysége kiterjedhet arra is, hogy bizonyos esetekben a 
sajátos nevelési igényű tanulói csoportokban a közismereti tárgyakat önállóan 
és/vagy kéttanáros modellben tanítja, illetve szakmai tanácsadásokkal 
támogathatja az oktatók munkáját, a tanulók minél eredményesebb haladásának 
biztosítása érdekében. E feladat ellátáshoz viszont a gyógypedagógusoknak 
ismernie kell a szakiskolai képzést meghatározó irányadó dokumentumokat, 
különös tekintettel a Kerettantervet. 
   A sajátos nevelési igényű tanulók számára 2020-ban a NAT-hoz alkal-
mazkodó kerettantervet dolgoztak ki, mely irányadó dokumentum a szakiskolai 
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oktatás szempontjából.  A Kerettantervi dokumentumok az Oktatási Hivatal 
oldaláról érhetők el (lásd: https://www.oktatas.hu/kozneveles 
/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_tanulok): 

 Kerettantervek a szakiskolák számára (tájékoztató, a szakiskolában 
oktatható 2 és 4 évfolyamos képzések) 

 Közismereti kerettantervek a szakiskolák számára: 
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó 

szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyamának kerettanterve 
 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók két évfolyamos szakiskolai szakmai 

oktatásához, képzéséhez alkalmazandó 9–10. évfolyamos közismereti 
kerettanterv 

 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók négy évfolyamos szakiskolai 
szakmai oktatásához, képzéséhez alkalmazandó 9–12. évfolyamos 
közismereti kerettanterve 

 Két évfolyamos szakiskolai oktatás, képzés szakmai kerettantervei 
 Négy évfolyamos szakiskolai oktatás, képzés szakmai kerettantervei 

   A dokumentumok meghatározzák a közismereti és a szakmai tárgyak 
tartalmait és követelményeit, mely alapján kerül kidolgozásra az intézményi 
Pedagógiai Program. A kerettanterv a szakiskolában tanulók esetében az egyéni 
és társadalmi boldogulás szempontjából nélkülözhetetlen a személyiség-, 
készség- és képességfejlesztési tartalmakat prioritásként értelmezi, azzal a céllal, 
hogy a tanulókat minél alaposabban felkészítse az egész életen át tartó tanulásra, 
a munkaerőpiacon való eredményes részvételre, a sikeres munkaerő-piaci és 
társadalmi integrációra. 
   Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók közismereti tantervében a magyar nyelv 
és irodalom, a matematika, az idegen nyelv, a digitális kultúra, a testnevelés és 
osztályfőnöki tárgyak keretében elsősorban a kulcskompetenciák 
megalapozására, kialakítására és fejlesztésére kerül sor. 
   
   A kompetencia (latin eredetű szó) alkalmasságot, ügyességet jelent. A 
kompetencia általánosságban két értelemben használatos: egyrészt, mint 
illetékesség, hatáskör, jogosultság; másrészt, mint szakértelem, hozzáértés, 
alkalmasság. A OECD/DeSeCo (Defining and Selecting Key Competencies 
program 1997–2002) program ajánlásában a kompetencia, mint képesség a 
komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldására jelenik meg, 
s megfogalmazódik, hogy a fogalom összetett, mely magában foglalja az 
ismeretek mobilizálását, a kognitív és gyakorlati képességeket, a szociális és 
magatartási komponenseket és attitűdöket, az érzelmeket és az értékeket 
egyaránt. 
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   Az Európai Unió Tanácsa 2018-as ajánlásában a következő kompe-
tenciaértelmezést adták: 
Kompetencia = felkészültség 
Köznyelvi jelentés:  

• döntési illetékesség  
• hozzáértés valamely tevékenységi körben, szakmában, hivatásban 

A kompetencia ismeretek, készségek és attitűdök ötvözete, ahol: 
   a) az ismeret: a már meglévő, valamely terület vagy téma megértését elősegítő 
tények és számok, koncepciók, elképzelések és elméletek;  
   b) a készségek: az eredmények elérése érdekében a folyamatok 
végrehajtásához és a meglévő ismeretek felhasználásához szükséges 
képességek;  
   c) az attitűdök: az ötletekre, személyekre vagy helyzetekre irányuló 
cselekvésre vagy reakcióra vonatkozó hajlam vagy gondolkodásmód (Európai 
Unió Tanácsa, 2018, C/189/7.) 
 
   „A kulcskompetenciák: azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek 
szüksége van a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a foglal-
koztathatósághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és az aktív polgári szerep-
vállaláshoz (Európai Unió Tanácsa, 2018, C/189/7.). A kulcskompetenciák 
alakítása, fejlesztése egész életen át tartó folyamat, mely bármilyen formális, 
nem formális és informális környezetben megvalósulhat (családban, intézmé-
nyes nevelésben, munkahelyen stb.), az egész életen át tartó tanulás jegyében. 
 
   Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók közismereti kerettanterve alapján a 
szakiskolában tantárgyi keretek között kialakítandó és fejlesztendő 
kulcskompetenciák: 

 a tanulás kompetenciái: a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges 
alapvető készségek, képességek kialakítása az ehhez vezető tanulási 
stratégiák megismertetése által (javasolt metódus az OxIPO modellen 
alapuló tanulásfejlesztés – bővebben Mező, 2011, 2019; Mező és tsai., 
2019) 

 a kommunikációs kompetenciák: e területen az anyanyelvi és az idegen 
nyelvi fejlesztés kerül előtérbe. Az anyanyelvi kompetenciák 
használatának fejlesztése a sajátos nevelési igényű tanulók esetében 
elsősorban, a beszédnek mint összetett folyamatnak a fejlesztésére irá-
nyul, „s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló, felhívó) megfele-
lően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alap-
típusaiban (élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja” 
(Kerettanterv, bevezető 2020, 3.). Az idegen nyelv az alapvető közlések 
és kommunikáció elsajátítására irányul. 
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 a digitális kompetenciák: a minél önálóbb élet és a munka, szabadidő, 
tanulás hasznos eltöltéséhez szükséges digitális eszközhasználathoz 
szükséges kompetenciák kialakítására irányuló tevékenység. 

 a matematikai, gondolkodási kompetenciák: fejlesztése során a 
problémamegoldó gondolkodás, valamint a kognitív képességek szinten 
tartása, erősítése történik, kifejezetten a  konkrét cselekvésekhez, 
élethelyzetekhez és a munkatevékenységekhez kapcsolódó tapasztalat-
szerzés és matematikai tevékenység által. 

 személyes és társas kapcsolati kompetenciák: e kompetenciák  
kialakításának és fejlesztésének az elsődleges célja azon szociális 
kompetenciák erősítése, melyeknek a társadalmi viselkedésben és 
beilleszkedés elsajátításában van legnagyobb szerepe és elősegítik az 
interperszonális és interkulturális viszonyokból adódó különbségek 
megértését és kezelését. Nagyon összetett tevékenység, mely számos 
területet (önismerettel kapcsolatos kompetenciák, önszabályozás, énhaté-
konyság, szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek, 
társas kompetenciák) foglal magában. 

 a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 
kompetenciái: az originalitás (eredetiség), a fluencia (ötletgazdagság), a 
flexibilitás (hajlékony, rugalmas gondolkodás), a divergens gondolkodás 
a kreativitásfejlesztés alapvető feladata (bővebben: Mező, 2017). 

 munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: a szakiskolai 
képzés talán legfontosabb feladata a munkavégzésre való szocializálás, a 
munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók élettervezésének elősegí-
tése, az önálló életvezetés megalapozása, a társadalmi beilleszkedésre 
való alkalmassá válás kompetenciáinak kialakítása. 

   A közismereti tantárgyak tanítása során a szakiskolában a kompetencia-
fejlesztés hangsúlyosabb a tantárgyi tartalmak elsajátíttatásánál.  
 
 
   Osztályfőnöki tevékenység  
   Az osztályfőnöki tevékenység szabályzói: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 
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   Az osztályfőnök egy olyan, az adott iskolában tanító, pedagógiai végzettséggel 
rendelkező személy, aki az iskolai alapelvek és szabályzók betartása mentén 
felügyeli, szervezi, irányítja és segíti a rábízott osztály életét. Az osztályfőnökre 
(ahogyan valamennyi pedagógusra) a pedagógus etikai kódexben leírtak 
érvényesek, különös tekintettel az osztályába járó tanulókkal és szüleikkel 
kapcsolatos kapcsolatos információkezelési kötelezettségre (bővebben A 
Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexe, 2019). 
   
  A szakiskolai osztályfőnök feladatai széleskörűek: 
 Megismeri az osztályba járó tanulókat (anamnézis, szociokulturális háttér 

stb.), szükség esetén beszámolót, helyzetelemzést, esetleírást készít a 
tanulókra vagy a tanulók által végzett tevékenységekre vonatkozóan. 
Nyomon követi a tanulók fejlődését. 

 Év elején az első osztályfőnöki órán megismerteti a tanulókkal a 
házirendet, folyamatosan ügyel a házirendben foglaltak betartására, 
különösen a késésekre és a hiányzásokra. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulmányi munkát. Figyelemmel 
kíséri az egyéni tanulmányi teljesítményeket, az esetleges kudarcok 
esetében feltárja a kudarcok okát, megoldási tervet készít. 

 Kapcsolatot tart az osztályban tanító oktatókkal, szakoktatókkal, fo-
lyamatosan konzultál velük az osztályba járó tanulók tanulmányi 
teljesítményéről (különösen a félévi, évvégi értékelés előtt). 

 Ellátja a félévi, évvégi értékelési feladatokat és azok adminisztrációját, a 
félévi és év végi statisztikák tükrében értékeli az egyéni és az osztály-
teljesítményt. 

 Figyelemmel kíséri az osztályba járó tanulók magatartását, szorgalmát, az 
osztály közösségi életét; az osztállyal és az osztályban tanító tanárokkal 
történő megbeszélés után félévkor és év végén értékeli a tanulók maga-
tartását és szorgalmát. Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelő-
testület osztályozó értekezleten áttekinti és a pedagógus, az osztályfőnök, 
a gyakorlati képzés szervezője és oktatói által megállapított osztályzatok 
alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

 Adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végez: anyakönyvek 
kitöltése és vezetése; félévi értesítők, év végi bizonyítványok kitöltése, 
kiadása; a pótvizsgákkal, az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos admi-
nisztráció elvégzése; statisztikák, kimutatások készítése stb. 

 Folyamatosan tervezi, szervezi és irányítja az osztályban folyó nevelő 
munkát. 

 Koordinálja az osztály szabadidős és tanórán kívüli programjait. 
Osztálykirándulást szervez. 

 A diákönkormányzat segítése. 
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 Az osztályfőnöki órák tervezése, megtartása: az osztályfőnöki tanterv 
alapján összeállítja és elkészíti az osztályfőnöki órák tervezett tematikáját. 
A tervezett témákról beszélgetést folytat, illetve vitát vezet az osztály-
főnöki órákon, esetleg meghívott előadók segítségével vitatnak meg adott 
témákat. Az osztályfőnöki órák témáit tanmenetben rögzíti. 
 Szülőkkel való kapcsolattartás: évente legalább két szülői értekezletet 
megtartása, indokolt esetben rendkívüli szülői értekezletet összehívása. A 
szülőket tájékoztatja a házirendről, gyermekük iskolai teljesítményéről, 
viselkedéséről, az iskolai eseményekről és programokról. Szükség esetén 
mediátori feladatokat lát el az osztályban tanító oktatók, diákok és szülők 
között. 

 Képviseli az osztály érdekeit az iskolai és iskolán kívüli fórumokon. 
 Folyamatosan kapcsolatot tart az iskolaorvossal, az iskolapszichológussal, 

a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, a szakoktatókkal. A hátrányos és 
veszélyeztetett tanulók segítése érdekében együttműködik a gyermek-
védelmi felelőssel. Javaslatot tesz a rászoruló tanulók támogatásban való 
részesítésére. 

 Munkaorientációs feladatokat lát el. Segítséget nyújt az egyéni életút 
tervezésben.  

 Lehetőség szerint továbbtanulási, szakképzési tanácsadást tart. 
Közreműködik a munkaerőpiaci elhelyezkedés elősegítésében. 
 

 
 

6.2.3. Gyakorlati képzés segítése 
 

   A szakiskolákban folyó szakmai-gyakorlati képzést legtöbbször szakoktatók 
végzik, akik az adott szakma jeles képviselői. Természetesen az lenne a 
legelőnyösebb, ha nekik is lenne valamilyen gyógypedagógiai végzettségük, de 
ez nagyon ritkán megoldható. A gyógypedagógus a közvetlen szakmai képzésbe 
nem kapcsolódik be, ugyanakkor, időnként előfordulhat, hogy a gyakorlati 
képzés során is szükség van gyógypedagógusi segítségre, tanácsadásra. Az lenne 
a legideálisabb, ha a szakoktatók számára minden egyes új csoport esetében a 
gyógypedagógus tájékoztató konzultációt, értekezletet tartana a szakoktatók 
számára a képzésbe bekapcsolódó tanulói csoportok sajátosságaira vonatkozóan, 
és a szakmai képzés során folyamatos konzultáció biztosításával segítené a 
gyakorlati munkát. 
   A sajátos nevelési igényű tanulói csoportok esetében célszerű néhány, a 
gyakorlati tevékenység végzését befolyásoló tényezőt szem előtt tartani és az 
ehhez igazodó pedagógiai, módszertani struktúrát kibővíteni (4.táblázat). 
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   A szakmát tanuló tanulásban akadályozott fiatalok jelentős része speciális, 
szegregált iskolából érkezik a szakiskolába.  
 
 
   4. táblázat. Összefoglaló a gyakorlati képzés megvalósításához szükséges 
módszertani ajánlásokból (forrás: Nive.hu - a Nemzeti Szakképzési Hivatal 
korábbi Kerettantervei között megtalálható a gyártósori asszisztensi képzés 
kerettanterve alapján). 

Módszertani ajánlások a szakmai gyakorlat megvalósításához 

Motiválás Reális és elérhető célok kitűzése; a tanuló lássa a 
tevékenység hasznosságát és a továbblépést az előző 
tevékenységekhez képest. 

Szemléltetés A szemléletesség a tanulók konkrét gondolkodása miatt 
alapvető. Szemléltetetni szükséges az: 

 alapfogásokat, 
 helyes tartást és mozdulatot, 
 optimális ritmust és erőkifejtést, 
 szerszám- és géphasználatot, 
 a munka során felhasználásra kerülő anyagokat,  
 mintadarabot (amennyiben a tanított 

munkafázisban ez értelmezhető) 
 munkafolyamatot (elvonatkoztatási képesség 

szintjétől függően tárgyakkal, képekkel, rajzokkal) 
A 
munkafolyamatok 
részekre bontása 

A munkamozzanatok világosan különüljenek el egymástól, 
és a tanításukkal párhuzamosan kerüljenek bemutatásra a 
helyes mozdulatok, eszközfogás, eszköztartást. 

Az egyes munkafázisok és tevékenységek megtanulására, 
gyakorlására az átlagosnál hosszabb időt célszerű tervezni 
( 1:2:9 arányszám). 

A munkafolyamat tanulása során a pontosság 
megkövetelése lényegesebb, mint a tempó növelése. 

Munkafolyamat 
tanításának fázisa 

 

1.Mintadarab bemutatás/ végzett tevékenység céljának 
vázolása 
2.Szükséges anyagok, eszközök bemutatása – használatuk 
(ennek során az ismereteket az előzetes tudáshoz 
szükséges kötni) 
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3.Munkafolyamat bemutatása 

 Egész folyamat bemutatása, globálisan 
 Részmozzanatok rendes, majd lassú ütemű ismétlése 
 Egyéni ismétlése/gyakorlása az egyes 

részmozzanatoknak az oktató ellenőrző, segítő, 
irányító tevékenysége mellett. 

 Begyakorolt mozzanatok egymásba fűzése – ennek 
önálló végzéséhez segédeszközként fényképes vagy 
rajzolt folyamatábra készíthető. 

A tanulás kezdetén együttes munkavégzés ajánlott, majd 
az oktató fokozatos háttérbe húzódása a fiatal önállósodása 
érdekében. 

A munkafolyamat 
kivitelezési, 
ellenőrzési fázisa 

A gyakorlás folyamán elengedhetetlen a következetesség a 
cél világos megjelölésében, a hibák rendszeres javításában, 
a munkamozzanatok ellenőrzésében. 

Javításkor, segítéskor szükség van türelemre és 
alaposságra (többszöri magyarázat, egyéni és tipikus hibák 
javítása). 

 
 
   A szegregált iskolák nagy előnye az integráló iskolákkal szemben, hogy a 
speciális tanterv szerint a felnőttkori munkavégzésre különböző tantárgyak 
keretében készítik fel az ott tanulókat, így a tanulók számos előzetes ismeretet, 
tapasztalatot szereznek az általános iskolai években (önkiszolgálás, életvitel és 
gondozási ismeretek, szociális munkatevékenységek, környezet- és 
egészségvédelem stb.). Ezeknek az előzetes ismereteknek a birtoklása nagy 
előnyt jelent azokkal a tanulókkal szemben, akik az integráló iskolákban nem 
kapják meg ezeket a szakmai alapokat. 
   Az előzetes (általános iskolai) képzés során elsajátított szakmai, gyakorlati 
ismeretek eredményeként a tanulók képessé válnak arra, hogy a szakiskolába 
kerüléskor 3-4 órán keresztül folyamatos munkavégzést végezzenek; a tanulók 
többsége 3-4 munkamozzanatot képes áttekinteni; egyes munkafolyamatokat 
(pl. takarítás, mosogatás) képesek önállóan végrehajtani; a balesetek megelő-
zéséhez alapvető ismeretekkel már rendelkeznek; munkafegyelmük és 
feladattartásuk a legtöbb esetben kialakult az egyszerű munkafolyamatok 
esetében.  
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   Mindezek mellett a tanulásban akadályozott tanulók szakmai, gyakorlati 
képzése során is tisztában kell lenni a tanulók alapsajátosságaival (lásd. 3. 
fejezet), valamint azzal, hogy 

 a tanulás fázisában a tanulók munkateljesítménye ingadozó;  
 a munkaformák megválasztása függhet a társuló egyéb fogyatékosságtól, 

egészségügyi problémáktól;  
 a munkaalkalmasságot erősen befolyásolja a motorikus fejlettség, 

továbbá a munka iránti pozitív beállítódás.  
    
A munkatevékenységek megtervezéséhez is elengedhetetlen a tanuló egyéni 
sajátosságainak, személyiségének és képességeinek megismerése. A követke-
zőkben a gyakorlati képzésére vonatkozó néhány olyan általánosan, valamennyi 
szakmacsoportra vonatkoztatható, jól hasznosítható ajánlást emelünk ki, melyek 
a tanulásban akadályozott fiatalok szakmai oktatása során érvényesíthetők (4. 
táblázat). 
 
 

6.3. A sajátos nevelési igényű fiatalok segítése a szakiskolai képzésben 
maradásban és a szakiskolai képzés után 
 

   A sajátos nevelési igényű fiatalokat nemcsak a szakiskolai képzésbe történő 
bejutásban, hanem a bentmaradásban és a szakiskolai képzés utáni időszakban is 
segíthetjük. Tekintsük át a lehetőségeinket e területeken! 
 
 

6.3.1. Segítségnyújtás a szakiskolai képzésben maradáshoz 
 

    A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni igényekhez igazodó pedagógiai 
eljárásokat -a speciális képzettségükből adódóan- a gyógypedagógusok ismerik, 
ebből adódóan a gyógypedagógusi feladatok között az egyik legfontosabb 
feladat a szakiskolába járó fiatalok végig kísérése a teljes képzési idő alatt, a 
képzettség megszerzéséig. Ez a cél a megszokottaknál eltérőbb, többlet 
feladatokat is hárít a gyógypedagógusokra, mivel a fogyatékossággal élő tanulók 
mindig nagyobb eséllyel vannak kitéve a lemorzsolódásnak, a végzettség 
nélküli, korai iskolaelhagyásnak, mint a nem fogyatékos tanulók.  
     
   Zablocki és Krezmien (2013) nemzetközi vizsgálataiban arról számoltak be, 
hogy az értelmi fogyatékos tanulók 24,5%-át, a tanulási zavarokkal küzdő 
tanulók 26,8%-át, míg a nem fogyatékos tanulók  10%-át érintette a 
lemorzsolódás, bár ez az arány az Oktatási Hivatal 2020-as kimutatása szerint 
jelentősen javult, miután a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 
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csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk  is 
jelentős intézkedéssorozatba kezdett a tanulói arányszám 10%-ra csökkentését 
megcélozva (bővebben: I9). 
   
   A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2014. évi módosításának 4. § 37. 
pontjában definiálásra került a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
fogalma, valamint  a rendeletben szabályozza a lemorzsolódás megelőzését 
szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer (a továbbiakban: 
jelzőrendszer) kiépítését. 
 
     Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontja értelmében – az a 
tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes 
teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 
1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai 
intézkedések alkalmazása válik szükségessé. 
    A korai jelzőrendszer (A végzettség nélküli iskolalehagyás elleni középtávú 
stratégiában használt kifejezés, mely a Köznevelési törvényben korai jelző- és 
pedagógiai támogató rendszerként jelenik meg)  egy átfogó kifejezés az olyan 
adatokon és tényeken alapuló szisztematikus tevékenységek,  programok 
leírására, amely az iskolai lemorzsolódás előrejelző jeleinek a felismerésére és 
időben történő hatékony kezelésére szolgál (I10: ESL, 2014)  
 
    A lemorzsolódás megakadályozását szolgáló pedagógiai támogatás három 
fő típusa: 

 Prevenció (megelőzés): olyan intézkedések sorozata  melyek célja, hogy 
még a probléma kialakulása előtt csökkentse a korai iskolaelhagyás 
kockázatát. 

 Intervenció (beavatkozás): célzott – egyéni, csoportos vagy intézményi 
szintű – támogatások a lemorzsolódásban érintettek számára. 

 Kompenzáció (helyreállítás): olyan intézkedések, melyek célja, hogy az 
iskolarendszerbe visszavezetve, vagy alternatív tanulói útvonal 
biztosításával végzettséghez segítsék azokat a fiatalokat, akik az 
iskolarendszerű oktatást végzettség nélkül hagyták el - így segítve 
munkaerő-piaci, társadalmi integrációjukat. 

   
   A felsorolt támogatások közül a gyógypedagógusnak a prevencióban van 
legnagyobb szerepe, hiszen az egyéni és kiscsoportos fejlesztések folyamán 
nagy eséllyel fel tud figyelni a veszélyeztető tényezők megjelenésére (pl. a 
fegyelmi problémák - akiknek volt ilyen problémájuk, azok 3* nagyobb 
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valószínűséggel estek ki az oktatásból,  az évismétlés, a gyenge tanulmányi 
eredmény), és lehetősége van a „tanulói előrehaladást támogató tevékenységek”-
be való bekapcsolódásra.  
 
   A tanulói előrehaladást támogató tevékenységek típusai közül a 
gyógypedagógus által vagy részvételével megvalósítható tevékenységek 
(válogatás az ESL, 2014 ajánlásaiból) 

 Egyéni készség- és képességfejlesztés egyéni fejlesztési terv 
kidolgozásával 

 Egyéni tanácsadás biztosítása (pl. iskolapszichológus, szociális 
munkás, gyógypedagógus) 

 A hiányzó alapkompetenciákat pótló, fejlesztő programok 
 Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek 
 Tanulásmódszertani támogatás tanórai foglalkozásba ágyazottan 
 Integrációs felkészítés megszervezése (ld. 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 171-172. §) 
 Önismereti, szociális készségeket fejlesztő foglalkozások vezetése 
 A mindennapi életben való eligazodást segítő tevékenységek 

biztosítása 
 A munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat fejlesztő tevékeny-

ségek biztosítása 
 Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel 

(szülő/gyám) 
 Mentálhigiénés tevékenységek, foglalkozások biztosítása 
 Tantárgyi előrehaladás támogatása személyre szabott pedagógiai 

módszerekkel 
 Életút-támogató pályaorientációs szolgáltatás (pl. különböző 

munkahelyek megismerése, pályaválasztási tanácsadás) 
 Esetkonferencia szervezése (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő 

stb.) 
 Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás - 

veszélyeztetettség jelzése, külső támogató segítség (gyermekjóléti 
szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé. Szociális 
támogatás, segítség biztosítása, intézése 

 Mentorálás, patronálás biztosítása 
 Kortárssegítői támogatás/társaktól való tanulás biztosítása 
 Szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére irányuló 

tevékenységek, foglalkozások biztosítása 
 Konfliktuskezelési módszerek megismertetése, kommunikációs 

technikák fejlesztése 
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 Krízis csökkentésére irányuló tevékenység, krízistanácsadás 
 Bűnmegelőzési és/vagy egészségügyi előadás szervezése 
 Szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése 

 
   Az 5. táblázat az ezek mellett alkalmazható preventív technikákat mutatja be 
az Institute of Education Sciences (IES) ajánlásainak beépítésével. 
 
 
   5. táblázat. Preventív technikák (IES ajánlás alapján) 

Módszer Cél 
A leginkább 
veszélyeztetett 
tanulók 
azonosítására 
szolgáló adatbank 
létrehozása 

Életút nyomonkövetés, intézmények közötti átmenet 
biztosítása. Belső (iskolai) adatbázis létrehozása, amely 
segíti az átmenetet az általános iskolából a középiskola 
felé. Az adatbázisban (a titoktartási kötelezettség 
betartása mellett) rögzítésre kerülnek a tanulást, a 
képzésben való bent maradást nehezítő tényezők például 
évismétlések, a hiányzások száma, a teljesítmény és a 
jelentősebb viselkedési problémák (ahogyan jobb esetben 
a pozitív irányú cselekedetek is pl. dicséret, 
versenyeredmények stb.). A 2020-tól kialakításra került 
jelzőrendszer hasonló célt szolgál, azonban az iskolák 
közötti átadás továbbra sem megoldott.   

Egy felnőtt 
támogató személy 
biztosítása 

Személyi segítő, mentor vagy tutor biztosítása. Az egyéni 
igényeknek és szükségleteknek megfelelő módon segíti a 
tanulót az iskolai és az iskolán kívüli színtéren egyaránt. 
Kettejük közötti személyes, bizalmi kapcsolat segítheti a 
tanulási és a viselkedési problémák kezelését, az iskola 
és az otthon közelítését. Fontos, hogy ez a személy a 
tanulót körülvevő szociális közeg minden érintettjével 
kapcsolatot tartson (szülők, oktatók, szakoktatók, 
pedagógusok, tanulók, egyéb támogató személyzet). 

Viselkedési 
támogatás 

A tanárok a különböző viselkedési mintákhoz és szociális 
képességekhez modellként szolgáljanak. Fontos 
megtanítani a pozitív interakciók kiépítését, a célok 
megfogalmazását, a konkrét lépések megtervezését, a 
kihívások anticipálását, a megfelelő érzelmi válaszok 
kivitelezését. 

Személyre szabott 
oktatás 

Személyes kapcsolatok kialakítása a kortársakkal és a 
felnőttekkel, szabadidős tevékenységekbe való 
bekapcsolódás lehetősége, a diákok motiválása, a tanulási 
környezet személyessé tétele. 
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Releváns oktatás Olyan tanterveket kell alkalmazni, amely segíti a fiatalok 
későbbi munkába állását. A tanároknak segíteniük 
kellene a diákoknak abban, hogy meglássák a jövőbeli 
terveik és a középiskolai tantervek, programok közötti 
kapcsolatokat.  

 
 
 
 
 

6.3.2. Egyéni Átvezetési Terv (EÁT) – átmenet az iskolából a munka 
világába 
 

Az Egyéni Átvezetési Terv (EÁT) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolából a 
munka világába való átvezetését segítő stratégiai elképzelés (Soriano, 2005), 
melynek megvalósítása a feledés homályába merült, holott a benne foglaltak 
valós segítséget nyújthatnának a szakiskolát elvégző fiatalok és családtagjaik 
számára (Mező és Móré, 2021). 
   Az Egyéni Átvezetési Terv „olyan eszköz, egy dokumentum formájában, 
amelyben a fiatal múltját, jelenét és kívánt-elképzelt jövőjét jegyzik fel és 
dokumentálják (...) Az EÁT keretet ad, amely azt célozza, hogy a 
munkaerőpiacra történő belépés körülményei minél kedvezőbbek legyenek. 
Dinamikus folyamatot jelent, amely a következőkre terjed ki: 1) a fiatalok 
jellemző vonásai (készségek, képességek, kompetenciák és elvárások); 2) a 
foglalkoztatási szektor igényei és követelményei, valamint; 3) egy akcióterv 
állandó revíziója” (Soriano, 2005, 24.). 
    Az Egyéni Átvezetési terv célja, hogy a sajátos nevelési igényű fiatalok, 
támogatott, mentorált folyamat eredményeképpen, sikeresen tudjanak átkerülni 
az iskolából a felnőttkori munka világába. Egy keretet ad, amely azt célozza, 
hogy a munkaerőpiacra történő belépés körülményei minél kedvezőbbek 
legyenek. 
 
   Az Egyéni Átvezetési Terv (EÁT) és az Egyéni Fejlesztési Terv (EFT) 
viszonya: az Egyéni Átvezetési Terv szorosan kapcsolódik az Egyéni Fejlesztési 
Tervhez, de a kettő nem ugyanaz (6. táblázat). 
   
 
 Az EÁT része lehet az EFT, de a két dokumentum egymástól függetlenül is 
értelmezhető. 
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     6. táblázat. Az Egyéni Átvezetési Terv (EÁT) és az Egyéni Fejlesztési Terv 
(EFT) különbségei. Forrás: a Szerző.  

Egyéni Fejlesztési Terv Egyéni Átvezetési Terv 
Elsősorban a kevésbé jól működő, 
fejlesztendő területek (gyengeségek) és 
azok fejlesztési módjainak tervezete. 

A meglévő egyéni készségek, képes-
ségek, kompetenciák bemutatásáról 
szól, az erősségek kiemelésével. 

Folyamatosan készül, három havonta 
kerül felülbírálatra. 

Az átmenetek (különös tekintettel az 
iskola és munka világába való 
átmenet) megtervezésére szolgál.  

A fejlesztendő egyénre koncentrál.  Az egyén és az átmenetben résztvevők 
(a család, a pedagógusok, a gyógy-
pedagógusok, a munkaerőpiaci sze-
replők stb.) szerepének, feladatainak, 
céljainak meghatározása. 

A gyógypedagógus készíti. Az átmenetben szerepet játszók közös 
megállapodása, közös tervezése (team-
munka), melynek megalkotásában a 
legfontosabb szerepe a fiatalnak van. 

 
 
   Az Egyéni Átvezetési terv jellemzői (European Agency for Development in 
Special Needs Education, 2005 elveire támaszkodva): 

 A tankötelezettség megszűnését megelőzően már két vagy három évvel 
el kell készíteni, annak érdekében, hogy ne az utolsó évben kezdjen el 
kapkodva felkészülni a fiatal az előtte álló kihívásokra. A tudatos 
tervezés átláthatóvá és könnyen érthetővé teszi a fiatal számára a 
munkaerőpiaci helyzeteket. Mindez a szakiskolai képzés esetében azt 
jelenti, hogy a képzési szerkezet típusától függően előfordulhat, hogy 
már az első évben célszerű elkészíteni az EÁT-t. 

  Megfelelő elkészítése esetén egyfajta személyes portfólió készül el, 
mely a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, szakmakövetelmények 
mellett a fiatal teljes bemutatásáról szól, tartalmazza a fiatal helyzetére, 
motivációira, kívánságaira és képességeire vonatkozó információkat is. 

 A munkavállalással és a felnőtt élettel kapcsolatos átmenet kérdéseire 
összpontosít. 

 Figyelembe kell venni a munkalehetőségeket és munkakörülményeket, 
világos elemzést kell adnia a fiatal lehetőségeiről és az ezekből adódó 
karriertervekről, hogy a valódi munkakörülményekre lehessen felké-
szíteni a fiatalt. 

 A sajátos nevelési igényű fiatalnak aktívan részt kell vennie a saját EÁT- 
nek az elkészítésében. 
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 Az EÁT elkészítésébe be kell vonni a fiatal családját, valamint a 
képzésében részvevő tanárokat, oktatókat, külső szakértőket (szociális 
munkásokat, közösségi szolgáltatókat, munkaügyi központos 
szakembereket, EURES- Európai Foglalkoztatási Szolgálat) és a 
munkáltatókat (munkaadókat, szolgáltatókat). 

 Tartalmaznia kell azokat az eszközöket és módszereket, amelyek 
biztosítják és megkönnyítik az átmenet egyéni folyamatát, és lehetővé 
kell tennie, hogy a fiatal élni tudjon ezekkel az eszközökkel és 
módszerekkel. 

 Az esélyegyenlőség és esélyteremtés biztosításával kell elkészíteni. 
 Az EÁT egy tervezet, melynek rugalmasságát a fiatal egyéni 

szükségleteinek és motivációinak változásaihoz célszerű igazítani (azaz 
ezeket figyelembe kell venni és igényváltozás esetén módosítani kell az 
EÁT-ben leírtakat). 

 Biztosítani kell a folyamatos követésvizsgálatát egy erre kijelölt 
szakember által. 

 
Az Egyéni Átvezetési Terv elkészítése három fő szakaszból áll: 
1. szakasz: Információ, megfigyelés és orientáció szakasza – az előkészítés 
fázisa, melynek célja hozzásegíteni a fiatalt ahhoz, hogy egyénileg válasszon 
magának munkát és ehhez megtalálja a megfelelő helyszínt. 
2. szakasz: Képzés és képesítés szakasza. Ez a fázis a képzés folyamatában  a cél 
eléréséhez vezető konkrét tevékenységekről szól. A cél az, hogy a fiatal személy 
megfelelő képesítéseket, kompetenciákat és ezeknek megfelelő 
bizonyítványokat szerezzen. 
3. szakasz: “Felvértezés”, munkavállalás és nyomon követés szakasza:  Ez a 
fázis a szükséges eredményekre koncentrál. Cél, hogy a fiatalnak sikerüljön 
megszereznie és megtartania a kívánt állást, biztosítsa és állandósítsa 
munkaerőpiaci integrációját. 
 
  Az Egyéni Átvezetési Terv egy lehetséges formátuma (7. táblázat). Fontos 
kiemelni, hogy a különböző szakaszokba beírt tartalmak csak példák a benne 
lévő tartalmakat az egyénhez és az EÁT-ban résztvevőkhöz szükséges igazítani. 
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7. táblázat: Egyéni Átvezetési Terv egy lehetséges formátuma (a szerző 
összeállítása az IES ajánlás alapján). 
 

Egyéni Átvezetési Terv  
Az EÁT készítésének időpontja:………………. 
A terv időkerete:…………-tól……………..-ig. 

Terv- 
készítők 

Fiatal Szülő Iskolai 
szakember 

Külső 
szakértők 

Munkaadók 

Eddigi 
információk 

     

I. szakasz: 
Információ, 
megfigyelés, 
orientáció 

Az erősségek 
és gyenge-
ségek, 
valamint 
a közvetlen 
szükségletek 
azonosítása 
és megfogal-
mazása. 
Munkata-
pasztalatok 
leírása a 
végső döntés 
meghozatalá-
hoz. 
A munka-
szerződés 
megismerése
. 
 

Elkötelezett-
ség a fiatal 
támogatásába
n.  Munkával 
kapcsolatos 
elvárások 
megfogalma-
zása. 

A folyamatok 
koordinálása. A 
fiatal képessé-
geinek és 
lehetőségeinek 
megismerése és 
értékelése. 
Motiválás, 
segítségnyújtás 
és tanácsadás a 
döntéshez. A 
család és a fiatal 
támogatása. 
Képzési terv 
elkészítése  

Munkaerőpia
ci 
tájékoztatás. 
Munkalehe-
tőségek 
bemutatása, 
elemzése. 

Információcsere. 
Rövid gyakorló idő, 
tapasztalatszerzés, 
kipróbálás 
lehetőségének 
biztosítása.  

A munkaszerződés 
előkészítése.  
 

I. szakasz 
elérését 
támogató 
konkrét 
feladatok, 
tevékenység 

     

II. szakasz: 
Képzés és 
képesítés 

Részvétel a 
képzésben, 
illetve a 
képesítést 
támogató 
kompetencia
-erősítő 
programokba
n. Az iskolai 
és munka-
helyi teljesít-
mények 
értékelése. 

Támogató, 
segítő 
környezet 
biztosítása. 

A folyamatok 
koordinálása. 
Képzési és 
támogatási 
program 
készítése és 
kivitelezése a 
munkaerőpiaci 
belépés sikere 
érdekében.  

Álláskere-
sési 
felkészítés. 

Képzési és/vagy 
gyakorlati 
lehetőségek 
felkínálása.  
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II. szakasz 
elérését 
támogató 
konkrét 
feladatok, 
tevékenység
ek 

     

III. szakasz: 
„Felvértezés
”, 
munkavál-
lalás és nyo-
monkövetés 

Munkaszerző
-dés. Érezze, 
hogy tartozik 
egy munka-
helyhez és 
része a 
csapatnak. 
Munkába 
állás. Sikeres 
beilleszkedés
. 

A gyerek 
támogatása 
és 
függetlenné 
válásának 
elősegítése. 

A folyamatok 
koordinálása. A 
munkahelyi 
beilleszkedés 
biztosítása, 
illetve a 
munkaadó 
pozitív 
elkötelezettségén
ek kialakítása. 
Karriertanácsa-
dás. 
Kapcsolattartó 
személy 
megnevezése. 

Munkahely 
biztosítás 
(közvetítő 
szerep) 

Munkaajánlat 
Követésvizsgálatok
ban való 
együttműködés. 

Munkaszerződés 
aláírása. 

A végzettségnek 
megfelelő befogadó 
munkahely 
biztosítása. 

III. szakasz 
elérését 
támogató 
konkrét 
feladatok, 
tevékenysé-
gek 

     

Siker 
kritériumok 

     

Megjegyzés: a sorok és az oszlopok száma és tartalma igény szerint 
változtatható 
 
Dátum,………………………….. 
A tervezet elkészítésében és megvalósításában érdekelt személyek aláírása: 
……………………………………………………. 

 
 
Az EÁT felépítésének értelmezése: 
Tervkészítők: Ide mindazokat a személyeket kell beírni, akik részt vesznek és 
aktív szerepet az EÁT megalkotásában, az EÁT célkitűzéseinek elérésében, 
különös tekintettel a fiatal bevonására, hiszen a saját életét meghatározó 
döntések előkészítése történik meg az EÁT-ban. Az oszlopok száma, és a  
 
személyek attól függően változhatnak, hogy hányan és milyen minőségben 
vesznek részt az EÁT összeállításában. 
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Eddigi információk: A tervkészítők által az előre haladás szempontjából 
lényegesnek ítélt információk leírása. A fiatalok jellemző vonásai (készségek, 
képességek, kompetenciák), a fiatal múltjára és jelenére vonatkozó lényegi 
információk a tervkészítésbe bevont személyek (diák, szülők, oktatók stb…) 
egyéni megítélése és jellemzése alapján. A munkaerőpiac szereplői által 
közvetített egy-egy munkatevékenységre vonatkozó információk leírása.  
   I. szakasz: Megfigyelések, orientációk: egyén karrierelképzelések, motivációk, 
beállítódások, vágyak, munkaerőpiaci szektor elvárásainak megfogalmazása. 
(Megjegyzés: a táblázatba beírt, az I. szakaszra vonatkozó célok általá-
nosságokat  tartalmaznak - példák, a konkrét EÁT-ben az egyéni érdekekhez 
kell igazítani). 
  I. szakasz – Feladatok: Az I. szakaszban megfogalmazott célok eléréséhez 
szükséges konkrét feladatok megfogalmazása a tervkészítésben résztvevő 
minden szereplő számára a saját felelősség és hatáskör meghatározásával. 
Például már meglévő és megszerzendő iskolai-, szakképesítési- és személyes 
kompetenciák felmérése, cselekvési tervek kidolgozása, egyéni konzultációk, 
mérlegelés).  
   II. szakasz - Képzés és képesítés: annak leírása, hogy milyen képzések és 
képesítések birtokában vállalható a fiatal által kitűzött munkatevékenység és 
milyen képzési, képesítési és gyakorlati folyamatok elvégzése segítheti hozzá a 
fiatalt a céljai megvalósításához. (Megjegyzés: a táblázatba beírt, a  II. szakaszra 
vonatkozó célok általánosságokat  tartalmaznak - példák, a konkrét EÁT-ben az 
egyéni érdekekhez kell igazítani). 
   II. szakasz – Feladatok: A második szakaszban megjelenő képzések, 
képesítések eléréshez vezető konkrét utak megfogalmazása,  időbeli tervezése, 
akcióterv kidolgozása közösen (ide illeszthetők például az élethosszig tartó 
tanulás elősegítését felkínáló képzések bemutatása, pályaválasztási tanácsadás – 
pályafejlődési tanácsadás; kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló programok; 
kommunikáció fejlesztés; motivációs programok stb.). 
   III. szakasz– „Felvértezés”: A konkrét végcélok megfogalmazása, a 
munkaerőpiaci elhelyezkedés elővetítése, munkaszerződés aláírása és munkába 
állás. (Megjegyzés: a táblázatba beírt, a III. szakaszra vonatkozó célok 
általánosságokat  tartalmaznak - példák, a konkrét EÁT-ben az egyéni érdekek-
hez kell igazítani). 
    III. szakasz – Feladatok:  A munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez 
szükséges metódusok és feladatok részletes megfogalmazása. 
 
 
Sikerkritériumok: Minden fél részéről annak megfogalmazása, hogy mit tekin-
tenek végeredménynek, mit várnak el az EÁT megvalósulása esetén. 
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   Az EÁT megvalósulása felé vezető utat folyamatosan ellenőrizni szükséges és 
érdemes többször átbeszélni, szükség esetén korrigálni a benne található tartal-
mak megvalósulását. Az EÁT célja a fiatal minél jobb megismerése, az 
egyénben rejlő lehetőségek felszínre hozása, a fejlesztendő kompetenciák 
feltárása és elősegítése, annak érdekében, hogy a fiatalhoz leginkább illeszkedő 
munkahely megtalálásával biztosítsuk a munkaerőpiacon való elhelyezkedést, a 
hátránykompenzációt és az esélyegyenlőséget.  
 
 

 

ZÁRÓGONDOLATOK 
 

   Jelen kiadvány a középiskolai (elsődlegesen szakképzésbe, szakiskolai) 
képzésbe bekapcsolódó sajátos nevelési igényű tanulók egyéni igényeihez 
igazodó oktatás megvalósítási lehetőségeiről szólt. A szakiskola elvégzésének 
folyamatos támogatása, az újabb szakképzési lehetőségekbe való bekapcsolódás 
ösztönzése elősegítheti a tanulásban akadályozott fiatalok munkaerőpiaci 
aktivitásának növekedését, az egész életen át tartó tanulás (LLL) szellemének 
kialakulását. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a sajátos nevelési 
igényű fiatalok és felnőttek számára szervezendő továbbképzési programok 
kidolgozására és megvalósítására, hiszen a folyamatosan változó munkaerőpiac 
igényei miatt, valószínűsíthetően nem lesz elegendő egy szakma elvégzése 
életre szólóan. Ezt erősíti az is, hogy olyan jövőre kell felkészíteni a fiatalokat, 
amelyről fogalmunk sincs, hogy hogyan fog kinézni 10-20 év múlva.  
   A szakképzés átalakítása folyamatban van, ezzel együtt a szakiskola 
átalakításába is jelentős erőt kell fektetni, azért, hogy a fiatalok valóban 
piacképes szakképzettséghez/ részszakképesítéshez juthassanak. A szakképzési 
rendszer átalakításának automatikusan magával kell húznia a foglalkoztatási 
rendszer újragondolását és kialakítását, melynek eredményeként a munkahelyen 
való elhelyezkedés biztosításával minden tanulásban akadályozott fiatal számára 
valóban megtörténhet a  kezdeti hátrányok kompenzációja. 
 
 



        

58 
 

IRODALOM 

 

5/2020.(I.31.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 
és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról. 
Magyar Közlöny, 17.290-446. 

A Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexe (2019). Kiadó: Nemzeti Pedagógus 
Kar, Budapest. 

ALPEK B. Levente (2017): Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci-
területi esélyei. Disszertáció, Pécsi Tudományegyetem. 

BÁNFALVY Csaba (1991): A hazai munkanélküliség kistükre. Társadalmi 
Szemle, (46.) 6., pp. 67–74. 

CZIBERE Csilla, KISVÁRI Anna (2006): Ajánlások tanulásban akadályozott 
gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Sulinova, Debrecen. 
ISBN nélkül. 

CSÁNYI Mariann (2015): Rehabilitáció a gyakorlatban – egyéni fejlesztési terv. 
Különleges Bánásmód, 1 (4). pp. 77-100. doi: 10.18458/KB.2015.4.77 

GEREBEN Ferencné (2001): Tanulási zavar. Szócikk. In.: Mesterházi Zsuzsa 
/szerk./: Gyógypedagógiai lexikon. ELTE-BGGYFK, Budapest, 159-160. 

HATOS Gyula (1992). Felnőttképzés azoknak, akik értelmileg jelentősen 
akadályozottak. Szociális Munka 4 : 1 pp. 31-40. 

JÓSZAI Zoltán (1998): A munkanélküliség, a szociális ellátás, az ehhez 
kapcsolódó jogalkalmazás, valamint ezek financiális problémái a helyi 
önkormányzatoknál. Magyar Közigazgatás, (48.) 1., pp. 59–62. 

KORMOS József (2012). Nevelésfilozófia.  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
Budapest. 

MESTERHÁZI Zsuzsa, SZEKERES Ágnes (szerk.) (2019). A nehezen tanuló 
gyermekek iskolai nevelése. Budapest: ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar. ISBN 978 963 7155 70 3 

MESTERHÁZI Zsuzsa (2001): A tanulásban akadályozott gyermekek integrált 
nevelése és oktatása. In.: Csányi Yvonne /szerk./: Értelmileg és tanulásban 
akadályozott gyermekek integrált nevelése és oktatása. ELTE BGGyFK, 
Budapest, 55-74. 

MESTERHÁZI Zsuzsa (2006): A (gyógy)pedagógiai diagnosztikai munkát 
segítő alapfogalmak. In.: Zsoldos Márta /szerk./: (Gyógy)pedagógiai 
diagnosztika és tanácsadás. Oktatási Minisztérium, Fogyatékos Gyermekek, 
Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, 22-32. 

MEZŐ Ferenc (2021): A hátrányos helyzet kompenzációjának endogén és 
exogén változói, lehetőségei. Előadás, 2. Interdiszciplináris Konferencia, 
Debrecen. 



        

59 
 

 
MEZŐ Ferenc, MÁTH János, ABARI Kálmán, MEZŐ Katalin (2015): 

Fejlesztőprogramok önkontrollos hatásvizsgálatának matematikai statisztikai 
háttere. Különleges Bánásmód, I. évf. 2015/4. doi: 10.18458/KB.2015.4.65 

MEZŐ Ferenc (2011). Tanulás: diagnosztika és fejlesztés az IPOO modell 
alapján. K+F Stúdió Kft., Debrecen. ISBN 978-963-08-2434-7 

MEZŐ Ferenc (2017). Fejlesztőpedagógia. K+F Stúdió Kft., Debrecen. ISBN: 
9789638948540. 

MEZŐ Katalin (2015). Pályaorientáció, pályatanácsadás tehetségeseknek. 
Magiszter, 13. (2). 57-69. 

MEZŐ Katalin (2017). A kreativitás időbeli aspektusai. Doktori disszertáció, 
Debreceni Egyetem. 

MEZŐ Ferenc, MEZŐ Katalin (2019). Az OxIPO-modell – az 
interdiszciplináris kutatások egy lehetséges értelmezési kerete. OXIPO: 
Interdiszciplináris E-Folyóirat 1 : 1 pp. 9-21. doi: 10.35405/OXIPO.2019.1.9 

MEZŐ Katalin, MEZŐ Ferenc, VARGA Imre (2019). Az OxIPO-modell a 
speciál pedagógia aspektusából. Deliberationes 12 : 1 pp. 95-106.  

MEZŐ Katalin, MÓRÉ Mariann (2021). Életpálya-tervezés sajátos nevelési 
igényű fiatalok esetében. Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris 
folyóirat, 7(4), 21–30. doi 10.18458/KB.2021.4.21 

MOLNÁR Alexandra, MEZŐ Katalin (2021). Tanulásban akadályozott fiatalok 
jövőképének vizsgálata. Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 
7.(3), pp. 57–67. doi: 10.18458/KB.2021.3.57 

PAPP Gabriella, FARAGÓNÉ BIRCSÁK Márta (2007): Útmutató tanulásban 
akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi 
útmutató. Sulinova Kht., Budapest 

RÁKÓ Erzsébet (2012). Munkaerőpiac - foglalkoztatáspolitika 
Magyarországon. In: RÁKÓ Erzsébet; SZŰCS Enikő (szerk.). Munkaerő-
piaci helyzetkép Magyarországon és Romániában. Szeged, Magyarország: 
Belvedere Meridionale . pp. 9-102.  

SORIANO Victoria (Ed.) (2005). Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a 
munka világába való átmenet támogatása.European Agency for Development 
in Special Needs Education. https://www.european-
agency.org/sites/default/files/individual-transition-plans_itp_hu.pdf 

SORIANO Victoria (2005) /szerk./: Egyéni Átvezetési Tervek. Az iskolából a 
munka világába való átmenet támogatása. European Agency for 
Development in Special Needs Education 

Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with 
Disabilities (1994) 
https://www.un.org/disabilities/documents/gadocs/standardrules.pdf 

Szakképzés 4.0. (2019). Szakképzés 4.0-A szakképzés és felnőttképzés 
megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer 



        

60 
 

válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, Budapest.  

SZEKERES Ágota (2007): Szempontok a tanulásban akadályozott gyermekek 
(gyógy)pedagógiai segítéséhez. In. BOLLÓKNÉ PANYIK Ilona /szerk./: 
Gyermek – Nevelés - Pedagógusképzés 2007. Trezor Kiadó, Budapest, 51-64. 

ZABLOCKI, M., KREZMIEN, M. P. (2013): Drop-Out Predictors Among Students 
With High-Incidence Disabilities: A National Longitudinal and Transitional Study 2 
Analysis. Journal of Disability Policy Studies, 24 (1), 53-64. 

ZACHÁR László (2008): A korszerű képzés és képzettség jellemzői és 
rendszerei. In: BENEDEK András, KOLTAI Dénes, SZEKERES Tamás és 
VASS László (szerk.): A felnőttképzés módszertani kérdései. Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest. 19–65. 

 
Internetes hivatkozások: 
I1: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete (szerk) (1959). A 
Magyar Nyelv Értelmező Szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest. Web: 
https://ertelmezo.oszk.hu/kereses.php?kereses=hátrány Letöltés: 2021.06.28. 
I2: The Lisbon Strategy 2000-2010, European Parlaiment. 
https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT
24270/20110718ATT24270EN.pdf 
I3: A Memorandum on Lifelong Learning. Comission Staff Working Paper. 
Comission of the European Communities. Brussels,30.10.2000 SEC(2000) 
1832. link: 
https://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf 
I4: HÍD és SNI szakmai tantervi adaptációk link: 
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=443#tab
le2 
I5: Magyarország: Középfokú szakképzés szervezeti keretei. link: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-
vocational-secondary-education-4_hu 
I6: Oktatási adatok, 2020/2021 (előzetes adatok). link: 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas2021e/index.html 
I7: Kerettantervek. Oktatási Hivatal, 2020. Net: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettantervek_sni_
tanulok/sni_szakiskola 
I8: Tájékoztató a szakiskolai oktatásról, képzésről. Net: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/sni_szaki/Tajeko
ztato_a_szakiskolai_oktatasrol_kepzesrol.pdf) 
I9: Csökkent az iskolai lemorzsolódás veszélyeinek kitett tanulók száma. 
Oktatási Hivatal: link: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas/iskolai_le
morzsolodas 



        

61 
 

I10: ESL, 2014, A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia. 
link: 
https://eslplus.eu/documents/V%C3%A9gzetts%C3%A9g%20n%C3%A9lk%C
3%BCli%20iskolaelhagy%C3%A1s%20.pdf 
 
Jogszabályok, rendeletek:  

 1985. évi I. törvény az oktatásról 
http://jogiportal.hu/index.php?id=linibq1d8t60zopmx&state=19910723&
menu=view  

 1990. évi XXIII. törvény az oktatásról szóló 1985. évi I. 
törvény módosításáról 
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000023.TV  

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=9930
0079.TV  

 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről. 
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300076.TV 

 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról  
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv  

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100187.TV&txtreferer=A1300
326.KOR 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati 
intézmények működéséről 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor 

 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény módosításáról  
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500065.TV 

 2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó 
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600080.TV 



        

62 
 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, hatályba lépés: 
2020.01.01.;  
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv 

 A Kormány 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelete a szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról. Hatályba lépés: 2020.02.15. 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor 

 
 

  
 


