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A konduktív nevelés jövője

A PAK és a KPK stratégiai céljaihoz az EKPMI 
életpályamodellt tud biztosítani a korai 
életkortól a konduktív általános iskolán át, 
az integrációt segítő utazókonduktori 
szolgáltatásával, kollégiumával, a konduktív 
szakiskolai képzésen keresztül a munka 
világába történő beilleszkedésig.

Fejlődésével minden terület innovatívan 
szolgálja a konduktorképzést
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5 éves visszatekintés
⮲ MAMÁS SZOLGÁLTATÁS ÚJRAINDUL
⮲ ÁGAZATKÖZI PROJEKT
⮲ MEGÁLLT AZ ISKOLA LÉTSZÁM CSÖKKENÉSE
⮲ KIALAKÍTOTTUK A KOLLÉGIUMI SZOBÁKBAN 

TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉST MINDEN DIÁKUNK 
SZÁMÁRA.

⮲ A DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉÉRT 
NAGYSZABÁSÚ DOLOGI ÉS HR FEJLESZTÉST 
HAJTOTTUNK VÉGRE

⮲ UTAZÓ SZOLGÁLTATÁST KIATRTÓ MUNKÁVAL 
MEGTARTOTTUK

⮲ MEGVALÓSÍTOTTUK A SZAKISKOLAI OKTATÁS 
BEVEZETÉSÉT
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Intézményi jövőkép
3 éven belül 
⮲ diagnosztikai centrum és bölcsődei ellátással valamint 

budapesti intenzív mamás csoportokkal készíti elő az óvodai 
jelentkezéseket

⮲ utazó egység eléri a 3x-ra növekedést (15 konduktorral /250-
300 nevelt)

⮲ tanítási gyakorlatok már korszerű digitális kompetencia alapú 
oktatást nyújt

⮲ akadálymentes kollégium
⮲ megfelelő mennyiségű helység kollégium és szakiskola 

részére
⮲ Szakiskolán új szakma tanítás + készségfejlesztő 

beindítása
⮲ infrastruktúra fejlesztés

⮩ okosszellőztető rendszer
⮩ tornaterem
⮩ érintésmentes csapok
⮩ légkondicionált helységek
⮩ sószoba
⮩ kamerarendszer



PETŐ ANDRÁS KAR

Intézményi jövőkép
10 ÉVEN BELÜL
⮲Villányi út 67. teljes ingatlan hasznosítása 

infrastruktúra fejlesztés Ideális környezetben a 
Villányi úton három intézményegység
⮩ Ált. Isk., Szak Isk., kollégium 
⮩ KGYI
⮩ KoKo - konduktív kollégium
⮩ KSZI – és készségfejlesztő iskola
⮩ Lakóotthon szolgáltatás
⮩ Oktatói terek bővülése
⮩ tanári szobák
⮩ könyvtár
⮩ öltözők
⮩ Raktárak – eszközkölcsönzés beindítása
⮩ konferencia terem
⮩ mérőszoba biometrikus mérés
⮩ Uszodai lehetőség megteremtése

⮲ pályakezdők bérrendezése érdekében lobbi 
tevékenység, saját forrás megteremtése
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⮲ PSZ bekapcsolódik a bővülő KARI képzési 
igények ellátásába 
⮩ videó rögzítés, élő közvetítés, előadások tartása, 

módszertani kézikönyvek készítése

⮲ UKSZ - bekapcsolódik a bővülő KARI képzési 
igények ellátásába budapesti és Pest megyei 
területeivel

⮲ Szinergia a felsőoktatás és a gyakorló erős THG 
programjai között

⮲ KSZI - középfokú köznevelési terület mint 
gyakorló környezet a képzés számára

⮲ KoKo – KP-i kompetenciáinak kihasználása a 
képzés részéről

A képzésben betöltött intézményi 
(egység) szerep, tervek
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Intézményi (PSZ egység) jövőkép

⮲ intenzív belső együttműködés 
�PAREO-val
�Óvodával
�2021 - diagnosztikai centrumban történő rész 

vétel
�bölcsődei  szakszolgálati tevékenység

⮲Ágazatközi kapcsolatokban a KP-a 
súlya, ismertsége, elismertsége és 
értékei megerősödnek – folyamatos 
szakmai képzések iránti igény 
megerősödik

⮲bővülő KARI képzési igények ellátása
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Intézményi (UKSZ egység) 
jövőkép

⮲Gyakorló területként részt vesz a kari 
képzési igények ellátásában

�2 éven belül 10 konduktor 150 nevelt
� 10 éven belül 15 fő konduktorral 250-300 fő 

nevelt közelébe emelheti az ellátottak számát

⮲ intenzív belső együttműködés 
�Óvodával
�Konduktív Általános Iskolával
�Konduktív Szakiskolával
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Intézményi (KGYIK egység) 
jövőkép

⮲ Ideális környezetben a Villányi úton 
három intézményegység
⮩ Ált. Isk., Szak Isk., kollégium

⮲Szinergia a konduktív PP és az erős 
THG programok között

⮲korszerű és vonzó iskola
⮩ digi kom, sport, thg, erasmus –

nyelvtanulás
⮲Diákok létszáma stabil, a felvételek és 

elbocsájtások aránya 
kiegyensúlyozott

⮲szakmai kapcsolat ( Mozgásjavítóval 
és lengyel testvér intézménnyel)
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Intézményi (KSZI egység) jövőkép

⮲ Ideális környezetben a Villányi úton 
konduktív szakiskola és konduktív 
készségfejlesztő iskola működtetése

⮲2021 szeptemberre megtörténik a 
szakiskolai képzés bővítés első lépése 
Készségfejlesztő moduláris képzés 
bevezetésével
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⮲ EKPMI – saját TÉR (teljesítmény értékelési rendszer) 
bevezetése és felülvizsgálata

⮲ EKPMI - pályakezdők megtartása
⮲ UKSZ 2021-re + 5 fő 2023-ra + 5 fő konduktori és 1-2 

gyógypedagógusi státuszbővítés
⮲ EKPMI - csoportvezetői célfeladat díjazása 

rendezése2021 szeptembertől ( 2004-ben a pótlék a bér 
18% volt 2007-ben pedig csoportvezetői célfeladat a bér 
7%-a)

⮲ KSZI - A kötelezettség vállalás alatt álló szakiskolai HR 
fejlesztés 2025-re fut ki

⮲ KoKo – Konduktív Kollégium – önálló intézményegységgé 
alakításának HR stratégiájának kialakítása

Emberi erőforrás tendenciák
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Megoldandó feladatok, kihívások

⮲ PSZ - Együttműködési protokoll készítés a PAREEO-
val történő szakmai együttműködéshez

⮲ PSZ - 2021 - diagnosztikai centrumban történő rész 
vételéhez

� Nkt 20. § (9) EGYMI módosítás
� célzott jogszabály lobbi tevékenység

⮲ EKPMI - ágazatközi konzorciumi partneri 
kapcsolatok alakítása  (CSBO,PSZOE,MAGYE…) 
szervezetekkel formális és szakmai kapcsolat, 
együttműködés
⮩ Bayley teszt programhoz csatlakozás
⮩ Társasági kapcsolatok: CSBO,PSZOE,MAGYE

⮲ EKPMI - pályakezdők bérrendezése érdekében lobbi 
tevékenység, saját forrás megteremtése
⮩ KK (Klebelsberg Központ) mintáját és az NPK ajánlását 

áttekinteni
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Megoldandó feladatok, kihívások

⮲UKSZ - Gyakorló területé válás egyik 
feltétele a nagyobb  méretű szakmai 
közösség (2019-ben 64 gyermeket 
látott el 5 fővel) a szakszolgálati 15 fő 
elérése esetén már közel 300 fő 
ellátására nyílhat lehetőség

⮲UKSZ - szerződéskötéseinek időben 
történő előkészítése

⮲EKPMI - pályakezdők bérrendezése 
érdekében lobbi tevékenység, saját 
forrás megteremtése

⮲UKSZ – szükséges eszközeinek 
fejlesztése
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Megoldandó feladatok, kihívások

⮲ EKPMI – ISKOLABUSZ szolgáltatás 
bevezetése, melyet az SE magas 
árképzés okán külső beszállítóval kell 
megoldani

⮲KoKo - önálló intézményegység, 
nevelői arányszámok átszervezése

⮲KoKo - a fejlesztések elmaradhatatlan 
része az épület teljes körű felújítása, 
mivel az épület az elmúlt évek során 
jelentősen amortizálódott, felújítása 
nem halasztható.

⮲Villányi úti átépítési igényeinek 
megbontása több részletre
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Megoldandó feladatok, kihívások

⮲KSZI – szakmai tanulmányutak V4-
ek országaiban

⮲KSZI – szakmai tanulmányutak 
Magyarországon

⮲KSZI – szakmai program 
kidolgozása karácsonyi szünetben

⮲Villányi úti ingatlan felújítása
Korm. rendelettel biztosított 
222/2017. (VIII. 11.) -



Köszönöm a figyelmet!


