
Korai – konduktív diagnosztika a megyei szakértői bizottságban  

 

Bizottságunk korai diagnosztikai feladatának ellátásában szerepet kap a konduktív pedagógia 

szemlélete, programja, melynek célja az adott életkor és állapot figyelembevételével a testi, 

motoros, értelmi, érzelmi, szociális és kommunikációs képességek fejlesztése, ehhez 

biztosítva a szükséges nevelési-oktatási tartalmakat, melyek lehetővé teszik az egészséges 

személyiségfejlődést. 

A konduktor elsősorban központi idegrendszeri sérülések következtében, genetikai vagy 

egyéb okokból mozgássérültté vált, vagy mozgászavarral élő gyermekek nevelésére, 

oktatására, mozgásnevelésre képzett pedagógus, aki rendelkezik a segítő szakemberek 

általános kompetenciáin túl (szakértői bizottsági minőségben) speciális kompetenciákkal:  

 közreműködik a gyermekek mozgássérülésének, mozgásuk diszfunkcióinak 

azonosításában, mozgásállapotuk megismerésében 

 konduktív pedagógiai szempontból nevelési és fejlesztési szükségletek leírásában, 

továbbá a kapcsolódó konduktív pedagógiai javaslatok megalkotásában 

A köznevelési törvény rendelkezése értelmében a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, 

hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát a 

szakértői bizottság megállapította. Ennek az igényjogosultságnak a megállapítása 

Bizottságunk korai diagnosztikai tevékenységének feladata. 

A szakértői bizottság által végzett vizsgálat a szülő kérésére, illetve egyetértésével indul, s 

annak megkezdéséhez a szülő jelenléte szükséges. A vizsgálat átfogó, komplex, melyben a 

gyermek addigi élettörténetének megismerése, a probléma hátterének kiderítése az első lépés. 

Az anamnézist a szülők kikérdezése alapján vesszük fel, információt szerzünk a gyermek 

egészségügyi állapotáról, eddigi kezeléseiről, műtéteiről, gyógykezeléseiről, esetleges 

gyógyszereléséről. Mindezek alapján megfigyeljük spontán helyzetben a gyermek mozgását, 

játéktevékenységét, reakcióit, az anyával való kapcsolatát, érzékszervi működéseit, 

érdeklődését, spontán hely- és helyzetváltoztatását, figyelmét, idegenekkel való 

kapcsolatfelvételét. A konduktív pedagógiai vizsgálat játékos formában, a gyermek 

életkorának megfelelő motivációval történik. Vizsgáljuk a gyermek mozgásállapotát, 

nagymozgásainak kivitelezését a talajon (fordulások, felülés, lefekvés, körbefordulás, kúszás, 

mászás), felállás, megállás, járás módját, a testhelyzetet, deformitásokat, az izomtónus 

eloszlását, az egyensúlyt. Vizsgálatainkat különböző eszközök segítik: kisszékek, zsámolyok, 

emelkedők, labdák, karikák, pálcák. Megfigyeljük a manipulációt, a kézhasználatot, az ujjak 

és a csukló helyzetét. Folyamatosan vizsgáljuk a fej helyzetét, a gyermek mennyi ideig képes 

megtartani emelt helyzetben, illetve képes-e tárgy után fordítani. Megfigyeljük az 

eszközökkel való tevékenységét, nyúl-e tárgy után, megfogja-e, illetve képes-e megfelelően 

használni az adott eszközt. Megfigyeljük a gyermek motiválhatóságát és az együttműködési 

hajlandóságát. Fontos szempontunk az önellátás szintjének megismerése, a kommunikáció 

megfigyelése, egyszerű utasítások megértésének, teljesítésének szintje. Speciális vizsgálati 

szempontok alapján alátámasztjuk vagy kizárjuk a fejlődési elmaradás tényét. Az eredmények 

összegzését követő javaslatainkat a szülőkkel egyetértésben alakítjuk ki. A vizsgálatot 

követően írásos vizsgálati vélemény kerül átadásra, melyben rögzítjük a korai fejlesztéssel 

kapcsolatos javaslatainkat a fejlesztés helyszínére és módjára vonatkozóan (konkrét 

intézmény nevének és címének kijelölésével, a terápia jellegének és óraszámának, valamint az 

ellátó szakember végzettségének meghatározásával.)  

Szakszolgálatunk munkatársai elhívatottak a családok segítése, ezen belül az eltérő fejlédésű 

kisgyermekek minél hatékonyabb és eredményesebb fejlesztése iránt. Közös célunk a 



gyermek fejlődési elmaradásainak csökkentése, megszüntetése, és mielőbbi integrálása, 

beillesztése a környezetébe. 

 

Szakirodalom (Korai fejlesztés) 

Huba Judit: A pszichomotoros fejlesztés gyakorlati kézikönyve 

Sófalvi Sándor: A szenzomotoros integrációs terápiáról 

Hári Mária: A konduktív pedagógia története 

Dr. Borbély Sjoukje: Szülők és mi 

Dr.Borbély Sjoukje: Kezünkben a diagnózissal (Útmutatás sérült kisgyermeket nevelő 

családok számára) 

Beck Ferencné: Feladatsorok a konduktív nevelésben 

Gruiz Katalin: Megszülettél, hogyan tovább? 

Hári Mária: A humán alapelv a konduktív nevelésben 

Pauli, Sabine-Kisch, Andrea: Amíg nem késő (Hogyan ismerhető fel időben a figyelem- és 

mozgászavar) 

Kálmán Zsófia: Bánatkő (Sérült gyermek a családban) 

Balogh Margit: Bevezető a konduktív pedagógiába 

Fehérné Kovács Zsuzsa-Mácsainé Hajós Katalin-Szebényiné Nagy Éva: Együtt lenni jó 

(Mozgás-, ritmus-, és beszédfejlesztő feladatgyűjtemény) 

Berényi Marianne-Katona Ferenc: Fejlődésneurológia 

Dr Borbély Sjoukje: Fogyatékos gyermekek a bölcsődében 

Berszán Lídia: Fogyatékosság és családvilágok 

Fisher, Robert: Gondolkodásfejlesztő játékok 

Fournier Jean Louis: Hová megyünk, papa? 

Hartje Wipke C.: Lovasterápia 

Fung Emília-Kovács Andrea: Mackógyógytorna a beszédébresztésért 

Németh Erzsébet-S.Pintye Mária: Mozdul a szó… 

Huba Judit: Pszichomotoros fejlődés és fejlesztés 

Nyulász Péter: Zsubatta! Beszédfejlesztő mondókáskönyv 
 

 



 
 

Konduktív vizsgálati eszközök- Szakértői Bizottság 


