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F I G Y E L Õ

Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény

Túl az SNI ellenõrzésen

SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA*

vepsz@velencei-to.hu

A Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (VEPSZ) utazó gyógype-
dagógus hálózata látja el a térségben az integráltan nevelt, oktatott SNI gyermekek,
tanulók gyógypedagógiai kompetenciába tartozó feladatait.

Azért mondom ezt így ebben a megfogalmazásban, mert nemcsak a habilitációs,
rehabilitációs foglalkozásokat végzik szakembereink, hanem az integráció körébe tarto-
zó egyéb más feladatokat is.

Szemléletünk szerint az nem jelent integrációt, fõként nem inklúziót, ha egy külön-
leges ellátásra szoruló gyermek/tanuló heti 2-4, vagy akárhány órában habilitációs fog-
lalkozáson vesz részt.

Az igazi integráció, inklúzió az, amikor a gyermek, tanuló az egész napját egy be-
fogadó és elfogadó környezetben, elfogadó felnõttek és gyermekek között tölti, bele-
értve ebbe az intézményben dolgozó óvónõkön, tanítókon, tanárokon kívül a technikai
dolgozókat is.

Ahhoz, hogy ez az új attitûd a változás irányába elmozduljon, az utazó gyógype-
dagógusnak a rehabilitációs órákon kívül mást, többet is kell tennie tanítványáért.

Térségünkben a pedagógiai szakszolgálat a nevelési-oktatási intézménnyel kötött
szerzõdés alapján látja el az utazó gyógypedagógiai teendõket.

Ennek érdekében:
– Az emelt normatívát a nevelési-oktatási intézmények fenntartói hívják le, és a

szerzõdésnek megfelelõen a szakszolgálat felmerülõ költségeit ebbõl finanszíroz-
zák az óvodák, iskolák.

– A szakszolgálat SNI munkacsoportja minden településen, év végén összesíti a
következõ évre érvényes szakértõi véleményeket.

– Ennek megfelelõen, a közoktatási törvényben foglaltak szerint, megtörténik az
ellátáshoz szükséges pedagóguslétszám kiszámítása.

* A szerzõ a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény igazgatója.
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– A fenntartó engedélyezi a szakszolgálatban az utazó gyógypedagógus státu-
szokat.

Minden tanév elején ismételt gyermek/tanuló létszámegyeztetés történik – a nyár folya-
mán történt létszámváltozások regisztrálására – vezetõi szinten, és aktualizáljuk az adott
tanévre a szerzõdés óraszámát, az ellátottak létszámát és a finanszírozás összegét. 

A tanév közben keletkezõ új szakértõi véleményekrõl az iskolák, óvodák értesítik a
szakszolgálatot, és a szakértõi vélemény megérkezését követõen haladéktalanul meg-
kezdõdik a gyermek/tanuló gyógypedagógiai rehabilitációja.

Térségünkben az intézményvezetõk, pedagógusok, a család és gyermekvédelmi
szolgálat megismerte, elfogadta, megszokta, és már el is várja a 4 éve kialakított szak-
szolgálati irányítású SNI ellátási hálózat mûködését. Tudják, kit kell keresni SNI
gyermekkel kapcsolatos pénzügyi kérdésekkel, kihez fordulhatnak szakmai, jogszabályi
ismeretekért, tudják, hova küldhetik tanácsért a szülõket.

A Magyar Államkincstár 2009 õszén ellenõrizte térségünkben az SNI ellátás nor-
matíva igényének jogosságát.

Vizsgálatuk során ellenõrizték a szakértõi vélemények érvényességét, azaz azt, hogy
idõben megtörtént-e a kontroll vizsgálat, mert ha nem, akkor a szakértõi vélemény
érvényességének lejárta és az újabb szakértõi vélemény keletkezése közötti idõszakra
normatíva nem hívható le. 

Ellenõrzésük kiterjedt a szakértõi vélemények formai követelményeinek ellen-
õrzésére is. Mivel szakszolgálatunk szoros kapcsolatot tart fenn a szakértõi bizottsággal,
így év közben az általunk észlelt formai, tartalmi eltéréseket jeleztük, és a szakértõi
bizottság korrigálta azokat.

Vizsgálták, hogy a szakértõi véleményben foglaltaknak megfelelõ óraszámban
megkapta-e a megfelelõ fejlesztést a különleges gondozásra szoruló gyermek/tanuló.

Megnézték, hogy az óvodák, az iskolák alapító okiratában a jogszabálynak megfele-
lõen szerepel-e az SNI ellátás. Amennyiben a szövegezés nem követte a jogszabály-
változást, úgy arra felhívták a figyelmet, de nem szankcionáltak.

Ellenõrizték, hogy a megfelelõ dokumentációt vezetik-e a habilitáció, rehabilitáció
során, és hogy a habilitációs, rehabilitációs napló külívében megnevezett gyógypeda-
gógus kinek az alkalmazásában áll. Erre azért fontos odafigyelni, mert ha a gyógy-
pedagógus nem az anyaintézmény alkalmazásban áll, hanem „külsõs”, akkor meg kell
különböztetni a megbízási szerzõdéssel munkát vállalót és a jogi személyiségû
(közoktatási intézmény, Kft, Bt) feladatellátót. Az iskola, óvoda fenntartója csak abban
az esetben jogosult a normatíva lehívására, ha a jogi személyiségû (másik közoktatási
intézmény, pl. szakszolgálat, vagy Kft, Bt) a társasági szerzõdésében, alapító okiratában
a tevékenységei között szerepelteti a Sajátos Nevelési Igényûek gyógypedagógiai
ellátását. Ellenkezõ esetben az intézmény fenntartója nem jogosult a normatíva
lehívására.

Térségünk vizsgált intézményeiben a normatíva igénylést és felhasználást kivétel
nélkül minden SNI gyermek/tanuló esetében jogszerûnek ítélték, a fenntartónak nem
kellett visszafizetnie normatívát.

2010 januárjában a szakértõi bizottság tartott az iskolákban, óvodákban szakmai
ellenõrzést.

Ellenõrzésük során az alapító okiratokat, a személyi-tárgyi feltételek meglétét, a
pedagógiai programokat, a speciális tanterv meglétét, a fejlesztési naplók, fejlesztési
tervek formai, tartalmi megfelelését szakmai szempontok mentén vizsgálták.
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A szakértõi bizottság, mivel nem hatóság, szankcionálási joga nincs, ugyanakkor a
szakmai ellenõrzés számunkra és az iskolák, óvodák pedagógusai számára is a minden-
napi munkánk minõségét jelzi.

A személyi feltételek ellenõrzése során vizsgálták a gyógypedagógus szakkép-
zettségének megfelelõségét a külívek szerint, megnézték a Vereben mûködõ integrált
autista centrum fejlesztõ szobájának speciális bútorzatát, felszerelését.

Az iskolák pedagógiai programjában, az óvodák nevelési programjában ellenõrizték,
hogy az integráció elveit hogyan, milyen módon tartalmazzák a dokumentumok.

Elõforduló hiba lehet, hogy a pedagógiai/nevelési program csak kiegészítésként
tartalmazza az SNI gyermekek/tanulók nevelésének/oktatásának elveit. Ez már formai
tekintetben is elkülönítõ, szegregáló megoldás.

A nevelési/pedagógiai programnak formájában és tartalmában is szervesen, integ-
rálva kell tartalmaznia az SNI elveket.

Azok az intézmények, amelyeknél hiányosságokat tapasztal a szakmai ellenõrzés, ott
a megfelelõ elõkészítés után, a szorgalmi idõ végeztével, a dokumentum módosítandó.

Az ellenõrzés során áttekintették az egyéni fejlesztési terveket is.
Szakszolgáltunkban, a szakértõi bizottság javaslatainak megfelelõ tartalommal, egy-

séges sablon szerint készítjük a fejlesztési terveket. Az ezekre épülõ ütemtervek is
egységes sablon alapján, de individualizált tartalommal készülnek.

A fejlesztési napló belíveit digitalizáltuk, de nem tettük kötelezõvé ennek a hasz-
nálatát.

Vannak kollégák, akik számítógépen vezetik a belíveket és a kinyomtatottat kézzel
írják alá, vannak olyanok, akik a hagyományos, kézzel írott forma mellet döntöttek.

Szakszolgálatunk gyakorlata szerint az anyaintézménynek az év közben vezetett SNI
dokumentációt a tanév végén, az átadási naplóban, összegezve adjuk át. Ez az átadási
napló két példányban készül, így mindkét intézmény el tud számolni ezekkel a
dokumentumokkal.

Az átadási napló összesítve, gyermekenként tartalmazza az átadott dokumentumok
fajtáit (fejlesztési terv, ütemterv, külív, belív) és az átadott lapok darabszámát. 

A szakmai ellenõrzésrõl a szakértõi bizottság jegyzõkönyvet küld az óvodáknak,
iskoláknak, akik arról tájékoztatják a szakszolgálatot.

Térségünk hálózatában, a szakszolgálat koordinálásával és közremûködésével meg-
valósított SNI integrációs, inklúziós rendszer a pénzügyi, jogszabályi és szakmai
ellenõrzésen is kiválóan megállta helyét.

Szívesen adjuk át gyakorlatunkat, tapasztaltunkat az érdeklõdõknek, hozzánk látoga-
tóknak, bennünket megkeresõknek.

Velence, 2010. január 23.

Források

1993. évi LXXIX. törvény – a közoktatásról
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet – a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl.
Az aktuális év költségvetési törvénye
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Ismertetõ az Európai Unió
Logopédusainak Állandó Bizottságáról 
(CPLOL) és a szervezet honlapjáról

A CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l’Union
Européenne – az Európai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága) jelenleg 31 európai
ország logopédusszervezetébõl áll, és több mint 60 000 tagot számlál. A logopédiai
egyesületeknek/szervezeteknek a szövetséghez való csatlakozásáról a CPLOL kétéven-
ként összehívott közgyûlése dönt. 

Az egyesület honlapja (www.cplol.eu) folyamatos tájékoztatást nyújt a bizottsági
közgyûlésekrõl, informál a CPLOL életével kapcsolatos, a logopédus tagokat és
érdeklõdõket is érintõ kérdésekrõl, feladatokról, valamint betekintést enged a bizottság
által írt dokumentumokba, a tagországok szakmai kérdõíveibe. 

A CPLOL küldetése, megalakulásának okai és céljai
A CPLOL 1988. március 6-án alakult meg Párizsban. Az európai logopédusokat tömörítõ
egyesület elsõdleges célja a képzési-szakmai harmonizációs folyamatok, a szakmai és
tudományos ismeretcserék elõsegítése volt. Tagszervezetei eleinte az Európai Gazdasági
Közösség 12 tagországából álltak. Fõ feladatuknak a nemzetközi szakmai átjárhatóság
lehetõvé tételét tekintették, vagyis az egyes országok logopédus diplomáinak elfoga-
dását az egyesülethez csatlakozó országok között. (Az ezzel kapcsolatos megállapodás
1991-ben született meg.)

A bizottság hivatalos nyelve a francia és az angol. A szervezet végrehajtó szerve hét
fõbõl áll, az elnökséget kétévente választják, tagjait három alkalommal lehet újravá-
lasztani. Közgyûlést kétévente tartanak, ahol minden tagország delegáltjai szavazati
joggal rendelkeznek.

A CPLOL az alábbi célkitûzéseket fogalmazza meg honlapján:

– A tagszervezetek képviselete az európai és nemzetközi politikai, parlamentáris és
adminisztratív szervezetek felé.

– Az EU tagországokban elõsegíteni kívánja
– a szabad szakmai átjárhatóságot (vagyis azt a jogot, hogy a szakemberek az EU

tagországok bármelyikében dolgozhassanak),
– a logopédiai szakmai tevékenység feltételrendszerének összehangolását,
– a logopédusok munkavégzéséhez szükséges feltételek koordinációját,
– a képesítések egyenértékûsítését,
– a szakmai jogharmonizációt,
– a tudományos és kutatási ismeretek cseréjét,
– a minõségi sztenderdek harmonizációját az alap- és továbbképzések során.

– A logopédusok munkáját érintõ európai intézményi határozatok és rendeletek
tanulmányozása, valamint pályázatok írása.
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– A logopédiai szakmához kapcsolódó tudományterületek európai társaságaival való
közös munka elõsegítése.

– Támogatások biztosítása a tagszervezetek részére, amennyiben a projektjeik közös
érdeket elõsegítõ feladatot látnak el.

– Tudományos konferenciák szervezése az európai logopédusok számára.
– A CPLOL küldetését és a szakma érdekeit képviselõ tudományos és szakmai munkák

kiadása.
– Kapcsolattartás a logopédia nemzetközi (Európán kívüli) szakmai és tudományos

szervezeteivel.
– Az európai logopédiával kapcsolatos dokumentumok tanulmányozása és kiadása.
– Logopédiával kapcsolatos szakmai ismertnyújtás biztosítása bármilyen politikai,

parlamentáris vagy adminisztratív hivatal, vagy egyéb ezt igénylõ szervezet számára.
– A logopédus szakma fejlesztésének elõsegítése képzésekkel, valamint az újonnan

belépõ tagszervezetek megismerése és felvétele által.
A CPLOL számos kérdõívet készíttetett és készíttet tagszervezeteivel. Ezek segítségével
derült fény például arra, hogy az írott nyelv zavarainak diagnosztizálása és terápiája
nem minden országban tartozik a logopédiai kompetencia körébe. Mivel több tagszer-
vezetben nem létezett szakmai kompetencialeírás, a CPLOL megalkotta a közös európai
szakmai profilt, amely kiindulási támpontot adott/ad a nemzeti szabályok létre-
hozásához. Emellett a szakma egységes gondolkodásának érdekében 1992-ben elfogad-
ták a CPLOL szakmai etikai kódexét (ennek magyar fordítása a www.mlszsz.hu hon-
lapon is megtalálható).

Néhány információ a honlapról, érdekességek
Mivel a CPLOL hivatalos nyelve az angol és a francia, ezért a honlapot mindkét nyelven
olvashatjuk, mindkét verzió szinte ugyanazokat az anyagokat, menüpontokat tartalmazza. 

A nyitóoldalon, az állandó menüpontok mellett, általában az aktuális év logopédia
napjának témáját (http://www.cplol.eu/fra/journee_euro.htm), valamint a CPLOL soron
következõ közgyûlésének beharangozóját (http://www.cplolcongress2012.eu/) találjuk. 

A menüben a Szervezet (Organisation), a Szakma (Profession) és a Tagok
(Membres) fõcímek szerepelnek. A Szervezet menüpontban többek között a bizottság
mûködésével kapcsolatos, valamint kongresszusi dokumentumokat böngészhetünk,
megismerhetjük a végrehajtó bizottság tagjait, és elolvashatjuk a soros elnök, Hanneke
Kalf blogbejegyzéseit is. A Szakma menüpont a kompetencia leírásával, a képzéssel, a
szakmai gyakorlattal foglalkozik, míg a Tagok menüpont alatt a tagszervezetekrõl
olvashatunk. Itt kaptak helyet az aktuális hírek, közeli konferenciák, felhívások is.

A honlap hosszas ismertetése helyett inkább három izgalmas oldalra hívjuk fel a
figyelmet.

Az egyik egy érdekesség, mely a Szakmai gyakorlat (Pratique Professionnelle)
menüpont alatt található Európai logopédusok napja (Journée Européenne de
l’orthophonie) link. 

Az oldal ismerteti ennek a már hagyománnyá váló eseménynek a céljait, valamint
tanácsokat ad a szervezõknek. A CPLOL (a tagszervezetek) 2004 óta szervezi meg a
Logopédia Napját minden év márciusában azzal a céllal, hogy a szakmát közelebb
hozza a nyilvánossághoz. Minden évben kiválasztásra kerül egy logopédiai vonatkozású
téma, amit közelebbrõl is be szeretnének mutatni a közönségnek. 2010-ben a hang,
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a hangképzés került a figyelem középpontjába, 2011-ben pedig a hallássérülés.
Az európai logopédusok napján a tagszervezetek különbözõ tevékenységekkel
népszerûsítik a szakmát. Például telefonos ügyeletet tartanak, nyílt napot szerveznek,
sajtótájékoztatót tartanak az adott témáról, posztereket készítenek és állítanak ki,
elõadásokat szerveznek. (A kezdeményezésnek vannak már magyar vonatkozásai is:
ezért lett 2010-ben a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségének õszi konferenciáján
a fõ téma a hangképzés és zavarai; az ELTE BGGYK Fonetikai és Logopédiai Tan-
székének logopédus hallgatói pedig a Logopédia Napjára már évek óta fordításokat
készítenek a CPLOL szakmai anyagaiból, majd ezekbõl tájékoztató elõadásokat tartanak
hallgatótársaiknak és az érdeklõdõ oktatóknak. Ezek közül számos szakmai fordítás fel
is kerül a tanszék honlapjára, a www.logotanszek.fw.hu oldalra. Így például a honlap
Publikációk menüjében megtalálható a „CPLOL – tájékoztató a nyelv- és beszéd-
fejlõdésrõl”, amely mindenki számára szabadon hozzáférhetõ.)

A másik kiemelt oldal egy igen hasznos linket tartalmaz. A dokumentáció (Docu-
mentation) menüpont a tagországok logopédiai kiadványaihoz vezet minket, valamint
több olyan adatbázist is bemutat, amely szakmai cikkeket, írásokat tartalmaz. Mind-
emellett felkínál egy ingyenesen hozzáférhetõ adatbázist is (GLOSSA), amely kizárólag
logopédiai témájú kutatásokat, írásokat tartalmaz. Érdemes regisztrálni az oldalon, ha
francia nyelvû szakirodalmat szeretnénk olvasni.

Végül a harmadik oldal egy figyelemreméltó kezdeményezés bemutatása. Az aján-
lás csak az angol nyelvû felületen található meg.

A fõoldalon (http://www.cplol.eu/eng/index.htm), a három fent ismertetett menücím
alatt található egy negyedik, ami a Nyilvánosság (The Public) címet viseli. Az ez alatt
található linkek a gyermekkori nyelv- és beszédfejlõdéssel, valamint a prevencióval
foglalkoznak. Az itt található anyagok a nyilvánosság számára készültek, ezek több
nyelvre lefordított poszterek, szórólapok, kérdõívek. 

A poszterek (Posters) 6 életkori szakaszban (0-tól 54 hónapos korig) mutatják be
röviden a gyermekkori nyelv- és beszédfejlõdés lépéseit. Kiemelik azokat a
figyelmeztetõ jeleket, melyek észlelésekor érdemes a szülõnek logopédushoz fordulni. 

A szórólapok (Leaflets) négy életkori szakaszra lebontva (4 éves korig) mutatják be
a gyermekkori nyelv- és beszédfejlõdés menetét, valamint tanácsokkal látják el a
szülõket, hogy mit tehetnek a gyermekük megfelelõ beszédfejlõdésének megsegítése
érdekében.

A nyelv- és beszédfejlõdés megfigyeléséhez, 3 életkori szakaszra lebontva, gyors és
egyszerû kérdõív (Questionnaires) is készült. A kérdõívek útmutatójában tanácsokkal
látják el a szülõket, hova fordulhatnak, ha a válaszok alapján nem a megfelelõ
fejlõdésmenetet tapasztalják.

A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége a következõ, 2012-es CPLOL közgyûlés
alkalmával pályázik a tagsági felvételre. A bizottsági tagság lehetõvé teszi, hogy a
magyar logopédusok is részesei legyenek a fenti kezdeményezéseknek, ezáltal õk is
bekerülhessenek az európai szakmai vérkeringésbe.

Õrley Zita, az MLSZSZ fõtitkára
zita.orley@gmail.com
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