
“Már most is bennünk van az az erő, ami ahhoz kell, hogy megtegyük azokat a dolgokat, 

amelyekről el sem tudtuk képzelni, hogy lehetségesek. Ez az erő rögtön elérhetővé válik, 

amint a gondolkodásunkat/hitünket megváltoztatjuk.” (Maxwell Maltz) 

 

 

 

 

Utazó gyógypedagógusi hálózat 
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A TANÉV SORÁN ELLÁTANDÓ FOLYAMATOS SZAKMAI FELADATOK 

 

 Hatályos jogszabályok, törvények, rendeletek ismertetése. 

 A tanév során beérkező újabb szakértői vélemények értelmezése, gyermekek 

ellátásának megszervezése. 

 Alkalmazkodás a tanév során folyamatosan bővülő gyermeklétszámhoz: órarendek, 

csoportbeosztások, tantárgyfelosztás módosítása; szükség esetén helyettesítések 

elrendelése, SOFI belsős kollégák bevonása, külsős kollégák felkutatása és bevonása 

/szerződéssel/ az ellátásba. 

 

 Kapcsolattartás a befogadó intézmények vezetőivel, pedagógusaival. 

 Kapcsolattartás a szakértői bizottságokkal;  

 Kapcsolattartás az EGYMI-k képviselőivel. 

 Kapcsolattartás a gyógypedagógusokat képző felsőoktatási intézményekkel (szakmai 

gyakorlat lehetőségének megteremtése a hallgatók számára). 

 Kapcsolattartás a szülőkkel. 

 Kapcsolattartás a Külső Pesti Tankerület tanügyigazgatási referensével, valamint 

szükség esetén a tankerületi igazgatóval, Bak Ferenccel. 

 Kapcsolattartás a XVIII. kerületi Önkormányzat óvodai referensével. 

 XIX. – XX. kerületi EGYMI-vel kapcsolatépítés 

 

 Folyamatos szakmai tapasztalatcsere, egyeztetés, konzultáció, esetmegbeszélések a 

munkaközösségen belül.  

 Kapcsolattartás módjai a munkaközösségen belül:  

o tagozati értekezlet havi két alkalommal - minden hó első, harmadik 

csütörtökjén 13 órától a SOFI-Központban; 

o e-mailben: sofiutazohalozat@gmail.com 

o telefonon. 

 

 Együttgondolkodás, ötletbörze a folyamatos szakmai fejlődésért. 



 Törekszünk a minőségi ellátás lehetőségeinek, körülményeinek biztosítására, különös 

tekintettel a személyi állandóság és a tárgyi feltételek aktuális követelményeinek 

megfelelően. 

 A törvényi, jogszabályi háttér folyamatos nyomon követése, a változások ismertetése 

az érintettek felé 

 Ellátási/szolgáltatási protokoll megismertetése az integráló intézményekkel 

 Módszertani adatbank kidolgozása az utazó gyógypedagógusi hálózat részére 

 gyógypedagógiai problémák leírása 

 módszertani útmutatók 

 gyakorlattár létrehozása 

 érzékenyítés segítése a befogadó intézményekben 

 szülői programok segítése 

o előadások, bemutató órák, nyílt órák a differenciálás jegyében 

o szupervíziós, ill. tanácsadói tevékenység. 

 

 Gyakornokok mentorálása; felkészülésük segítése a minősítő vizsgára. 

 Segítségnyújtás a pedagógusok minősítési rendszerének zökkenőmentes 

lebonyolításában, az arra való felkészülésben (intézményi önértékelés, pedagógus 

önértékelése, minősítő eljárás/vizsga). 

 Rendszeres óralátogatások, óraelemzések team-munka keretében 

 Továbbképzési lehetőségek, tanfolyamok figyelemmel kísérése. 

 Pályázatok figyelemmel kísérése, pályázási lehetőségek megragadása. 

 Aktuális adminisztráció elkészítése, leadása minden hónap 1-ig. 

 Az aktuális problémák értekezleten történő megbeszélése (esetmegbeszélések, 

ötletbörze, tapasztalatok megosztása) 

 

 

 

 



MUNKATERV – HAVI ÖSSZESÍTÉS 

 

Szeptember 

 Kapcsolatfelvétel a kerületi intézményekkel, a sajátos nevelési igényű gyermekek 

adatainak begyűjtése, érvényes szakértői vélemények bekérése.  

 Szakvélemények értelmezése, azok alapján a fejlesztő szakemberek kijelölése, 

delegálása az adott intézményekbe. Ellátás megszervezése. 

 Egyeztetés a szülőkkel, befogadó intézmények vezetőivel, pedagógusaival a 

gyermekek habilitációs foglalkozásainak rendjéről (helyszín, időpont). A szülők 

tájékoztatása a speciális tennivalókról. 

 Órarendek elkészítése – leadási határidő: 2017. szeptember 15. 

 Adminisztratív tevékenységek elindítása:  

o év eleji megfigyelések, állapotfelmérések 

o egyéni fejlesztési tervek elkészítése,  

o egyéni fejlődési lapok (belívek) megnyitása, 

 Az utazó gyógypedagógusok tájékoztatása a hatályos jogszabályokról, a tanév 

rendjéről. 

 

 Részvétel az intézményvezetők (iskola) munkaközösségi értekezletén  

- témái:  

o SNI tanulók ellátásának körülményei a 2017/18-as 

tanévben: törvényi szabályozás, rendelkezésünkre álló lehetőségek, 

személyi feltételek; 

o együttműködési megállapodások aktualizálása (tárgyi feltételek, 

fejlesztés ideje, helye, adminisztráció, stb.); 

o munkatervünkről tájékoztatás az iskolák részére 

 

 Csapatépítő tréning 

 

 

 

 



Október 

 

 Év eleji adminisztráció leadási határideje: 2017. október 15. 

 Tapasztalatcsere: az év eleji megfigyelések, tapasztalatok megbeszélése. 

 

 Részvétel az óvodavezetők munkaközösségi értekezletén  

- témái:  

o SNI gyermekek ellátásának körülményei a 2017/18-as nevelési 

évben: törvényi szabályozás, rendelkezésünkre álló lehetőségek, 

személyi feltételek; 

o együttműködési megállapodások aktualizálása (tárgyi feltételek, 

fejlesztés ideje, helye, adminisztráció, stb.); 

o munkatervünkről tájékoztatás az óvodák részére 

 

 Októberi statisztika elkészítése 

 

 

November 

 

 Pedagógiai héten való részvétel, tapasztalatok megbeszélése 

 

December 

 

 Csapatépítő karácsony 

 Tantestületi karácsony 



 

Január 

 

 A félév során szerzett gyakorlati, szakmai tapasztalatok összegzése; 

estemegbeszélések. 

 Félévi beszámoló elkészítése; statisztikai adatok összegzése. 

 Adminisztráció: szükség szerint az egyéni fejlesztési tervek módosítása. 

 Félévi értekezlet 

 

Február 

 

 Félévi értekezlet 2017. február 3. 

 Eszközbemutató team-megbeszélés keretében 

 

 

Március 

 

 A tudástár megosztása a befogadó intézmények pedagógusaival – ötletbörze, interaktív 

foglalkozások formájában. 

 Részvétel a „Logopédia Európai Napja” rendezvényen 2017. március 6 

 

Április 

 2017. április 19-én a SOFI által szervezett konferencianapon való részvétel, workshop 

megszervezése  

 

 

 



Május 

 

 Igénybekérő kérdőívek kiküldése a befogadó intézmények számára – a 2017/18-as 

tanévre vonatkozó, SNI gyermekek/tanulók ellátásával kapcsolatos igények felmérése. 

 

 

 

 

Június 

 

 Év végi szöveges értékelések elkészítése, fejlődési lapok, belívek lezárása, leadása. 

 Év végi adminisztráció lezárása, leadása. 

 Egész éves adminisztráció rendszerezése, ellenőrzése. 

 Év végi statisztikák elkészítése. 

 Az éves szakmai munka értékelése, összegzése, tapasztalatok, javaslatok 

megfogalmazása. 

 A 2017/18-as tanév előkészítése: az erre a nevelési évre / tanévre várható SNI 

gyermekek/tanulók adatainak összegzése; előzetes intézményi órakeret kiszámítása; 

szakemberigény felmérése. 

 Tanév zárása 

 

Készítette: a SOFI utazó gyógypedagógusi hálózata 

 

Hajdú Viktória            Solymosi Erika 

munkaközösség-vezető        intézményegység-vezető 

 

Budapest, 2017.09.07. 

 

 


