
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és
gondozás

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás (a
továbbiakban: korai fejlesztés) feladata a komplex koragyermekkori
beavatkozás és megelőzés: az ellátásra való jogosultság megállapításának
időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család
kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi
befogadásának támogatása

Mi a korai fejlesztés célja?

Fő célunk, hogy a térségben élő, eltérő fejlődésmenetű (pl: megkésett mozgás-, beszéd-fejlődésű) a gyermekek a
lakóhelyükhöz legközelebb kaphassák meg az állapotuknak megfelelő szakszerű ellátást. A hangsúly a szakemberek
és a családok közös munkáján, együttműködésén van, ezáltal biztosított a gyermek megfelelő otthoni fejlődése.

Kik vehetnek részt korai fejlesztésben?

 0-5 éves korú gyermekek, akkor vehetnek részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság
szakértői vélemény alapján javasolja.

 A harmadik életévet betöltött gyermek - legfeljebb öt éves korig - akkor részesül a korai fejlesztésben és
gondozásban, ha nem jár óvodába. Ha a gyermek már óvodába jár, a korai fejlesztés és gondozás, mint ellátási
forma megszűnik, helyébe az óvodai nevelés lép. Ekkor az óvodai nevelés egészülhet ki mindazokkal a
foglalkozásokkal, melyeket addig a korai fejlesztés biztosított.

 A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a
gyermekneurológiai szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

Ki kezdeményezheti a korai fejlesztésben való részvételt?

 A védőnő és/vagy a gyermekorvos javaslatára a szülő önként kérheti a korai fejlesztést.

Kik foglalkoznak a gyermekekkel?
A korai fejlesztés és gondozás jelenlegi szakembergárdája egy fő konduktorból, valamint egy-két fő
gyógypedagógusból áll. Munkánkra jellemző a tervszerűség, a hatékony kommunikáció és rendszeres konzultáció.
Szükség esetén igénybe vesszük az intézményünk alkalmazásában álló más szakterületen dolgozó szakembereinek
munkáját is (pl.: logopédus, pszichológus).

Milyen tárgyi feltételek között végezzük a fejlesztő foglalkozásokat?

A korai fejlesztésre hozzánk érkező gyermekek és családjaik számára jól felszerelt tornaszoba és fejlesztőszoba áll
rendelkezésre.

Milyen formában zajlik a fejlesztés?

 Intézményünkben jelenleg egyéni fejlesztő órák folynak.
 Intézményünk egyik kiemelkedő szolgáltatása, az évek óta jól működő utazó tanári szolgálat is. Így nem csak

központhoz kötötten, hanem otthonukban is el tudjuk látni a hozzánk fejlesztésre kerülő gyermekeket. Az
utazó tanári szolgáltatás szükségességét a szakemberek döntik el.

Milyen tevékenységekből áll a korai fejlesztés és gondozás?

 komplex gyógypedagógiai fejlesztés,
 kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése,
 mozgásfejlesztés,
 pszichológiai segítségnyújtás,
 szülői tanácsadás.

Forduljanak hozzánk bizalommal!


