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Előszó 

 

A Diagnosztikai kézikönyvben az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által 

megvalósított „TÁMOP 3.1.1 – 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” kiemelt 

projekt SNI-programjának egyik legfontosabb fejlesztését bocsátjuk közre. A kiemelt projekt 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő 

hozzáférését biztosító tevékenységei keretében megkülönböztetett helyet kapott a 

diagnosztikus tevékenységet végző szakszolgálatok feladatainak támogatása és a 

diagnosztikus tevékenységet segítő eszközrendszer fejlesztése, hiszen a diagnosztikus 

tevékenység, illetve annak eredménye fogalmazza meg azt a véleményt és javaslatot, amely 

a gyermekeket nevelő, oktató és fejlesztő pedagógusok számára támpontként szolgál és 

hosszú távon befolyásolja a gyermek jövőjét. 

A diagnosztikai munkát támogató fejlesztések egyike volt az a kutatási program, 

amelynek keretében sor került egyrészt egy koncepció kialakítására a diagnosztikus 

ellátórendszer intézményi struktúrájának megújítására; másrészt megszületett a szakmai 

közvélemény által régóta várt, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók komplex 

vizsgálatát segítő diagnosztikus protokollokat, valamint a protokollok egységes alkalmazását 

támogató koncepciót tartalmazó ún. Diagnosztikai kézikönyv.  

A fenti feladatokat magában foglaló kutatási programot kutatás-fejlesztési pályázat 

nyerteseként az Eduweb Zrt. valósította meg konzorciumi partnerek bevonásával. Mivel a 

pályázat kiemelt célja a „Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való 

egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek támogatása” volt, így a kutatók és fejlesztők a 

gyógypedagógiai ellátás valamely területén dolgozó, korszerű és tudományosan 

megalapozott tudással, közvetlen gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek közül 

kerültek ki. Többségük a felsőoktatásban, a gyógypedagógusok képzésében bizonyított 

oktatói gyakorlattal rendelkezett, elsősorban a gyógypedagógiai diagnosztikai 

tevékenységhez kapcsolódóan, mások a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban 

szereztek diagnosztikai gyakorlottságot. A program megvalósításában jogász, minőségügyi, 

rendszerfejlesztő, informatikus szakember is közreműködött.  

 

A kutatási program abban az átmenetinek tekinthető időszakban zajlott, amikor a nemzeti 

köznevelési törvényből már ismert volt a pedagógiai szakszolgáltatatás új rendszere, de a 
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szakszolgálatok működése még a program megvalósítási idején (2012. január—február) 

hatályos, a pedagógiai szakszolgálatok működését meghatározó jogszabály alapján folyt. 

A kutatási program két fontos fejlesztéssel járul hozzá a diagnosztikai munka 

támogatásához. 

Az egyik a pedagógiai szakszolgálati intézményrendszer fejlesztési koncepciója az ágazati 

döntéshozók munkáját segítette. Egyfelől a szakszolgálatok és szakszolgálati tevékenységek 

helyzetelemzésével, másfelől az ideálisnak tekinthető működés modelljének kidolgozásával 

járult hozzá a jogszabály-változásokat követő szerkezeti és tartalmi változásokhoz.  

A pályázat egyik célja és feladata a diagnosztikus ellátórendszer intézményi 

struktúrájának megújítását elősegítő koncepció kidolgozása volt. Ennek keretében áttekintő 

látlelet készült az aktuális diagnosztikus szolgáltatás jellemzőiről, működésének erősségeiről 

és azokról a területeiről, melyek hiányosak vagy nem teljes körűen elérhetők a 

szolgáltatásban. Ennek keretében statisztikai adatok elemzése, kérdőíves adatgyűjtés és 

feldolgozás történt, interjúk készültek. A megállapításokra, tényekre és adatokra 

támaszkodva kezdődött meg annak az új szakszolgálati struktúrának a modellezése, amely 

országos, megyei és járási szinten megnevezi az ellátó intézményeket, leírja az egyes ellátási 

szintekhez kapcsolható feladat-, hatás- és kompetenciaköröket. A fejlesztők munkája a 

szakszolgálati hálózati szerveződés feltételrendszerének tervezésével zárult le. Ennek során 

valósult meg a hazai pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai diagnosztikai kapacitás 

paramétereinek tervezése, a szükséges személyi, tárgyi erőforrások és kompetenciák, a 

személyi kvalifikációs feltételek (tudás, tapasztalat) meghatározása és a bevezetendő 

protokollok tartalmának alapvetése.  

A pedagógiai szakszolgálati intézményrendszer tervezésének vezető szakértői Csepregi 

András gyógypedagógus–pedagógiai szakpszichológus, Hidvégi Márta gyógypedagógus–

pszichológus, Bass László gyógypedagógus–szociológus, az interjúkat készítették Bolla 

Veronika gyógypedagógus–pszichológus, Garai Dóra pszichológus, Hidvégi Márta 

gyógypedagógus–pszichológus; jogász szakértő Koller Edit, rendszerfejlesztő szakértő Váczy 

Zsuzsa, minőségfejlesztő szakértő Szívós Ágota, informatikus Fülöp Péter volt.  

 

A kutatás-fejlesztés második szakaszában a sajátos nevelési igény megállapítására vagy 

kizárására irányuló diagnosztikus munka protokolljainak elkészítése volt a pályázók feladata. 

Ehhez közvetlenül kapcsolódott azoknak a diagnosztikus eszközöknek és eljárásoknak a 
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felkutatása, megnevezése és bemutatása, melyek a nemzetközi gyakorlatban használatosak, 

és szükség lenne hazai alkalmazásukra is, de bevezetésüknek mindezidáig jogi, 

pszichometriai és anyagi akadályai voltak. Ismeretes, hogy a hazai diagnosztikai gyakorlatban 

az eszközök és eljárások hiányán túl az is nehezítette a munkát, hogy nem alakult ki egységes 

eljárási és mérési gyakorlat, nem volt egységes nyilvántartás a pedagógiai 

szakszolgálatokban történt vizsgálatokról, megállapításokról és javaslatokról. Ugyanakkor azt 

tapasztaljuk, hogy a diagnosztikus ellátás iránti igény egyre növekszik.  

A protokollok konkrét javaslatokat fogalmaznak meg a szükséges diagnosztikus 

eszközökre vonatkozóan, amelyek a következő pályázati ciklus tervezéséhez biztosítanak 

bemenetet. 

Az új diagnosztikai protokollok fejlesztését megelőzően arra kértük valamennyi országos 

hatókörű (a beszéd, látás, hallás és mozgás állapotát felmérő) és egy fővárosi, a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság munkaközösségeit, hogy mutassák 

be aktuálisan alkalmazott diagnosztikus gyakorlatukat, mely hosszú évek során folyamatos 

fejlődésben és változásban alakult ki. Célunk volt, hogy ennek a gyakorlatnak értékeit 

megőrizzük és ezekre építkezzünk, de azt is fontosnak tartottuk, hogy a megadott 

szempontokat követő összegzések későbbi kutatások, forrásfeldolgozások részére 

hozzáférhetőek legyenek.  

A program során fejlesztett diagnosztikus protokollok szerkezete minden diagnosztikus 

szakterületre vonatkozóan azonos. A protokollok első részében a szerzők összegyűjtötték, 

elemezték és bemutatták a nemzetközi gyakorlatot, hangsúlyossá téve azokat a megoldási 

módokat, melyek a hazai szakszolgálati környezetbe is jól beilleszthetők.  

A szakmai protokolltérképet a fejlesztő team tagjai, Mészáros Andrea gyógypedagógus–

neuropszichológus, Nagyné Réz Ilona gyógypedagógus–pszichológus, Torda Ágnes 

gyógypedagógus–klinikai gyermek-szakpszichológus vezető szakértők készítették. A 

protokolltérképek biztosították azt, hogy a fogyatékossági területenként dolgozó szakmai 

csoportok azonos szempontok alapján, azonos szerkezetet és azonos arányokat követve 

készítsék el a diagnosztikai mintaprotokollokat. Szempontok voltak a kliens életkora, életkori 

szakasza, problémájának jellege, a vizsgálat típusa, a vizsgálat jelenleg alkalmazott és 

bevezetésre ajánlott (a nemzetközi gyakorlatban jellemzően és gyakran használt) eszközei és 

eljárásrendje. Kértük a diagnosztikus folyamat bemutatását és javaslatot annak a szakmai 
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keretnek és feltételrendszernek a kialakításához, amely garantálja a diagnosztikai munka 

egységesítését.   

A kutatás-fejlesztés során készült kéziratok szakmai lektora Lányiné Engelmayer Ágnes 

gyógypedagógus–pszichológus volt, aki a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika elméletét és 

gyakorlatát hosszú évtizedeken át fejlesztette és tudományos igénnyel alakította, a kötet 

szerzőinek többségét erre a feladatra mint főiskolai tanár oktatta és mint munkatársait 

később gyakorlati tanácsaival is támogatta. Gondossága, igényessége és fáradhatatlan 

közreműködése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a tanulmányokban korszerű és hiteles 

tartalmak kaptak helyet. A kéziratok kontrollszerkesztője Bolla Veronika gyógypedagógus–

pszichológus volt, a kéziratok gondozásának és szerkesztésének feladatát Szerencsés 

Hajnalka gyógypedagógus végezte. Mindketten szakmai elkötelezettséggel és az ügy iránt 

érzett felelősséggel vettek részt a pályázati munkában. 

A kutatás-fejlesztési pályázatban vállalt feladatok Spangli Sándor, az Eduweb Zrt. 

programkoordinátora segítségével valósultak meg.   

 

Külön köszönet illeti Kapcsáné Németi Júlia gyógypedagógust, az Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. SNI-programjának szakmai vezetőjét és munkatársait fáradhatatlan 

szakmai munkájukért, amit a gyógypedagógiai ellátás és intézményrendszer, a 

gyógypedagógia fejlődéséért és gyarapodásáért végeznek. 

 

Torda Ágnes, 

a kutatási program szakmai vezetője és a 

Diagnosztikai kézikönyv 

alkotószerkesztője 

 


