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• Társas érintkezés szabályrendszere: viselkedéskultúra + 
szertartásrend + rendezvényszervezés

• A protokolloknak igen sok, és teljesen eltérő szemléletű 
formája létezik.

• Vannak olyan protokollok, melyek minden apró 
részletet definiálnak és vannak, amelyek sok technikai 
kérdést nyitva hagynak, és rábízzák az alkalmazóra

• az egészséges csecsemő táplálásáról (0-12 hónap) táplálásáról, (Védőnői Szakkollégium, 
2010. 26 o.)

• Rákszűrés protokoll – életkor, célcsoport, eszközök, előnyök-hátrányok, kockázatok 
(Radiológiai Szakmai Kollégium, 2010. 23 o.)



A PROTOKOLL SZAKMAI JELENTÉSE

Tapasztalat- és kritérium gyűjtemény 
a szakmai eredményességről és 
minőségről

Szakmai terület reflektív és ellenőrzött  
gyakorlatának összegzése

Kötött  és választható normák, 
lépéssorok összessége

Egységesített minimum és 
efölötti választhatóság

Létezhet a 10 szakszolgálati 
tevékenység 
alapprotokollja  +speciális 
protokollok?
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a minőségi és 
eredményes szakmai munka…
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a) a gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai 

fejlesztés, oktatás és 
gondozás, b) a fejlesztő nevelés,

c) szakértői bizottsági 
tevékenység,

d) a nevelési tanácsadás,

e) a logopédiai ellátás,
f) a továbbtanulási, 

pályaválasztási 
tanácsadás,

g) a konduktív pedagógiai ellátás,

h) a gyógytestnevelés,

i) az iskolapszichológiai, 
óvodapszichológiai ellátás,

j) a kiemelten tehetséges 
gyermekek, tanulók 

gondozása.

Szakszolgálati területek
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Kiknek szól a protokoll?

Kezdő és gyakorló 
szakembereknek (támpont-

akadály)

Társ szakembereknek 
10 szakszolgálati 

terület -
kompetenciahatárok

együttműködés

Tradicionális 
szemléletű 
köznevelési 

intézményeknek

Képző intézményeknek 
és szakmai 

szervezeteknek

A közigazgatás 
képviselőinek és a 

fenntartónak 
(indikátorok, 

minőségbiztosítás)

A mindenkori 
intézményvezetőknek 
és szakmai vezetőknek

A szülőknek és jogi 
képviselőiknek
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Képességek
Személyiségvonások

Biológiai jellemzők

Kompetencia: 
arra vonatkozó 
kapacitás, hogy 

megfelelően 
teljesítsünk egy 

feladatot. 



szakszolgálat

alacsony

egyéni foglalkozások, párok

(1-2) 

3-12 fős csoportok

személyesség, informális 
szabályok

Kellően értékes-e ez a 
tevékenység?

Iskolák (óvodák)

magas

20-35 fő

Osztályok (csoportok)

Szerepek szerinti kapcsolat 
(tanuló szerep, tanár szerep), 

formális szabályok



2.Helyiségek
szakszolgálat

kis alapterületű 
helyiségek

egyéni tanácsadásra, terápiára 
alkalmas

kiscsoportos foglalkozásra 
alkalmas

iskolák

tagolatlan nagy 
helyiségek

minden fő tevékenység 
osztályszinten zajlik

az osztály létszáma 
határozza meg

Vannak-e kis alapterületű 
helyiségek az iskolákban 

szaksz. feladatok ellátására?



3.Gondozottak jellemzői

szakszolgálat

kivételesség, 
különlegesség, 

stigma

szakértői bizottságnál 
diagnosztizált (3,2 % - 54 581) 

(KIR stat.)

+prevencióval ellátott létszám

19,4 % - 332 171

ez bővül a tehetségesek 
gondozásával

iskolák, óvodák

„normalitás”

életkori szempontból homogén 
képességhiedelmek,elvárások

96,8%  - 1 656 678

(KIR stat.)

fejlődési tempó nem egyedi, 
igazodás a többséghez

80,6 %- 1 379 088



4.Ellátás fókusza

szakszolgálat

kliensre irányul

kliens aktuális állapotát feltáró 
állapotfelmérés

kliens felmért állapotához 
igazodó program, adaptív 

fejlesztés (indikátor!!!)

iskolák

tantervre irányul

van tudásfelmérés, de 
tantervi célból levezetett 
program van (tanmenet)

tantervi célhoz igazodó 
tempó és fejlesztés



5.Bejósolhatóság
szakszolgálat

alacsony szintű 
tervezhetőség

kliensek érkezésének időpontja 
folyamatos

problémák súlyossága változó

(állapotfelmérés)

beavatkozás időtartama és 
programja csak részben 

tervezhető

iskolák
tervezhetőség 

fontosabb, mint az 
alkalmazkodás

tanulók érkezésének 
időpontja egységes 

(szeptember)

a problémák súlyossága 
esetén - néhány óra 

korrepetálás és fegyelmezés

a nevelési program tervezhető, 
- célelérés hiányában tanulók/ 

tanárok hibáztatása



6. Kapcsolat az ellátott 
és ellátó között
szakszolgálat

önkéntesség / kivéve a 
szakértői bizottság döntései

szülő hozzájárulása minden 
fontosabb változáshoz

a hiányzás nem büntethető, 
motivációs és választhatósági 

szempont (indikátor!!!)

alapvető elfogadás, 
kölcsönösség, kötődés

iskolák

kötelező, 
tankötelezettség

szülő hozzájárulása nem 
érinti az alapkapcsolatot

a hiányzás fegyelmi 
kérdéssé válik

motivációs és fegyelmi 
problémák



7.Értékelés módja
szakszolgálat

segítő értékelés

feltétel nélküli elfogadás, 
hitelesség, empátia 

(értékeléstől mentes 
kommunikáció)

ha értékelés van:- a kliens 
önmagához viszonyított 
változására irányul, nem 

célrendszerhez és nem az 
életkori többséghez viszonyít

iskolák

minősítő értékelés

Feltételhez kötött 
elfogadás – értékelő 

kommunikáció

Életkori kritériumhoz, 
tantervi programhoz 
képest jó vagy rossz 

minősítést kap



8.Eljárásrendek
szakszolgálat

speciális protokollok

kliens problémák 
megoldásához igazodó 

heurisztikák

vannak eredményes és 
nem eredményes 
eljárások egy-egy 

problématípus kezelésére

iskolák

foglalkozás vezetés 
forgatókönyve

tervhez, tananyaghoz 
kapcsolódó 
módszertan

eredményes tanárok 
vannak, de nincsenek 
eredményes eljárások



9.Ellátás közvetlensége
szakszolgálat

indirekt  szolgáltatás 
fontos

szülőkkel, 
hozzátartozókkal, 
családdal történő 

konzultáció

konzultáció a 
pedagógussal

iskolák

direkt szolgáltatás

kontakt órák 
tanulókkal

a szülőkkel folytatott 
kommunikáció inkább 

kötelezettség, nem 
elismert kontakt óra



10. Titoktartás
szakszolgálat

kliensre vonatkozó

magánszféra védelme

kommunikációs 
akadályok és 
félreértések

iskolák

intézményi, 
munkaköri jellegű

magánszféra 
védelme az 

adatvédelmi törvény 
erejéig

Közös felelősség és 
információmegosztás

hangsúlyozott



A szakmai  protokollban megjeleníthető 
területek

1) Elméleti alapvetés az adott szakszolgálati tevékenység 
jellemzőiről –
– az elmélet szemléletet tükröz, módszerpreferenciát

2) Definíció a szakmáról és a szakemberről, ki jogosult  az 
ilyen munkakör betöltésére?

3) A munkavégzés fizikai feltételrendszere, - szoba, 
bútorzat, eszközök, - helye, heti óraszáma, egyéni 
foglalkozások és csoportlétszámok

4) Kik a kliensek az adott szakterületen? – gyerekek, szülők, 
pedagógusok, csoportok,  a szervezet

5) A klienssel történő kapcsolatfelvétel és a kapcsolat 
fenntartásának szabályai, - önkéntesség, döntési 
képesség és életkor
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Képességek
Személyiségvonások

Biológiai jellemzők

Kompetencia: 
arra vonatkozó 
kapacitás, hogy 

megfelelően 
teljesítsünk egy 

feladatot. 



A protokollban megjelenített témák-2

6) Feladatok és kompetenciák
a) Állapotfelmérés / azonosítás/ diagnózis – egyéni/csoportos

• előtörténet és exploráció
• érzékszervi, szomatikus terület eszközei és eljárásrendje
• kognitív terület  --”--
• affektív, magatartásszabályozási terület --”—
• az eredmények írásos és szóbeli kommunikációja a kliensnek és más 

szakembernek (csoportoknak, egyéneknek)
b) Direkt beavatkozás /terápia /tanácsadás/ fejlesztés –egyéni/csoportos –

• terv/spontaneitás, - időtávlat, heti ülések száma, -
• problémához illő módszer, program –
• csoportlétszám, csoporttagok

c) Indirekt beavatkozás – konzultáció – egyéni, csoportos – módszerei, 
lépései

d) Szervezetfejlesztés – konfliktuskezelés, mediáció, munkahelyi 
mentálhigiéné -
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A protokollban megjelenített témák-3
7) A munka teljes profilját leíró tevékenység 

elemek- kódokkal (pl. szülői egyéni konz., egyéni

tanácsadás gyereknek, megfigyelés stb.)

8) Szakmai munka adminisztrációja és az 
adattárolás (napló, elektronikus adatok)

9) A szakmai munka ellenőrzése és 
minőségbiztosítása (indirekt ellenőrzés és indikátorok)

10)Munkaköri leírás javaslat és egyéniesítés

11)Titoktartás, információ megosztás
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Kompetencia határok
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Gyógypedagógiai teszt, 
teszthasználat

Tanácsadás

Gyógypedagógiai terápia

Állapotfelmérés

Gyógypedagógiai fejlesztés

A
Pszichológiai teszt, teszthasználat 
(MPT)

Terápia

Pszichoterápia

Diagnosztika

Fejlesztő pedagógiai fejlesztés

B
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