
Koragyermekkori diagnosztika a szakértői bizottságban 
 

Köztudott, hogy az emberi fejlődés üteme az élet első éveiben a leggyorsabb, ez az időszak 

különösen fontos a sérült, vagy valamilyen okból a normális fejlődésmenettől eltérő módon és 

ütemben fejlődő gyermekek számára. 

Ha ezt a legfogékonyabb időszakot nem használjuk ki, a gyermek sokkal nehezebben fog a 

későbbi időszakban bizonyos képességeket megszerezni, esetleg soha nem juthat el arra a 

szintre, amire egyébként a benne rejlő készségek lehetővé tennének. 

Ezért a korai fejlesztéssel célunk, hogy a még kialakulatlan vagy sérült, illetve lassabban 

fejlődő funkciók lehető legkorábban és minél hatékonyabban történő fejlesztésével a 

gyermekek életminőségét javítsuk, segítsük minél teljesebb beilleszkedésüket a társadalomba. 

Azonban egy sérült gyermek nevelése óriási lelki és fizikai terhet ró a családra. A korai 

fejlesztés támogatást nyújt számukra is, segíti őket sérült gyermekük elfogadásában, optimális 

családi kapcsolataik kialakításában, mintát nyújt a speciális, otthoni fejlesztő 

foglalkozásokhoz. 

Minél korábban kezdődik meg a korai fejlesztés, annál nagyobb a remény a másodlagos 

károsodások jelentkezésének megelőzésére, az állapotjavulásra. 

 

A korai fejlesztés a 0-3 éves időszakot öleli fel, de ezen ellátást a gyermek az 5. életévéig 

igénybe veheti, ha a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján nem kapcsolódhat be az 

óvodai nevelésbe, ezt a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet szabályozza. 

 

A fenti rendelet alapján a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

feladata a koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra vonatkozó jogosultság 

megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család 

kompetenciájának erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A 

korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, 

a társas, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a 

pszichológiai segítségnyújtás. 

 

A rendelet lehetővé teszi, hogy a 18 hónapnál fiatalabb gyermek szakértői véleményét a 

gyermek külön vizsgálata nélkül, gyermekneurológiai szakorvos által felállított diagnosztikai 

vélemény és terápiás javaslat alapján elkészítheti a szakértői bizottság. Ekkor a szülő az 

szakorvosi dokumentumokat eljuttatja Bizottságunk részére, melyek áttekintését követően – 

elegendő információ esetén – elkészíthető a szakértői vélemény. Fontos figyelembe venni azt 

a tényt, hogy a rendelet szakorvosi dokumentációt ír elő, tehát vizsgálatot a tagintézmények 

nem kezdeményezhetnek, mivel sem a rendelet nem teszi lehetővé, sem feladatellátási (3 éves 

kor alatti gyermekek vizsgálatára irányuló) kompetenciájuk nincs az előszűrésre. 

 

A szakértői vizsgálatot többségében a szülő kezdeményezi, aki saját korábbi tapasztalatai, 

vagy megfigyelései alapján észleli az elmaradást, vagy mert a védőnő, gyermekorvos jelzi a 

problémát. 

 

Bizottságunkban a szakértői vizsgálatokat mindig az arra kompetens szakember végzi 

(gyógypedagógus, szomatopedagógus, konduktor, pszichológus), törekedve arra, hogy a 

gyermek képességei az aktuális vizsgálatok alkalmával minél teljesebben kibontakozzanak. 

A fejlődés alapjait a mozgás képezi, mely által kinyílik számára a világ, s vonzza maga után a 

többi képességterület fejlődését. A korai időszakban legszembetűnőbb a mozgás terén 

tapasztalható elmaradások, sérülések, ezért a gyermekek komplex vizsgálatában a konduktor 

vagy a szomatopedagógus szakember megfigyelései, vizsgálatai kulcsfontosságúak. 



A szomatopedagógiai vizsgálat célja a gyermeket teljes megismerése a fejlődés folyamatában, 

állapotának, fejlettségi szintjének meghatározása. A szomatopedagógus a gyermeket 

globálisan szemléli, aki félelemmentes, biztonságos légkör teremtésével, játékos helyzetben 

törekszik a gyermek megismerésére. A vizsgálat középpontjában a motoros képességek 

fejlettségi szintjének feltérképezése áll, azonban ez kibővül a kommunikációs képességek, az 

érzékelés-észlelés, a prekognitív, kognitív képességek, a mindennapos tevékenységek, a 

szociabilitás és adaptációs képességek megismerésével is. A motoros funkciók 

sérülésspecifikus vizsgálata kiterjed az általános fizikai jellemzők, fiziológiás mozgásminták 

(testhelyzetek, hely – és helyzetváltoztatás), manipuláció, koordináció, egyensúly, testtartás, 

patológiás mozgások (fennmaradó primitív reflexek, kontraktúrák, deformitások, ízületi 

mozgáspálya, izomerő, izomtónus, mozgásterjedelem, kóros szinergizmusok), kompenzációs 

mozgások, valamint a mindennapos tevékenységhez szükséges mozgások elemzésére. 

A szakember a kikérdezés, megfigyelés és manuális vizsgálat módszereit alkalmazza a 

megismerés folyamatában. 

              

 
Vizsgálati eszközök – Szakértői Bizottság 

 

A pontos diagnózis felállítását a társterületek is támogatják, mint a pszichológiai és a 

szakorvosi vizsgálatok (neurológiai, ortopédiai, szemészeti, hallás) eredményei. 

A vizsgálatokat követően felállított vélemény, mindig egy esélydiagnózis, amely alapot ad a 

fejlesztő munka megkezdéséhez. 

Az így elkészített szakértői vélemény a fejlesztésre vonatkozó kereteket is pontosan 

megfogalmazza (ellátási formára: egyéni/csoportos, időkeretre, szakember végzettségére, 

fejlesztés szervezési és ellátási helyére). 

 

A fejlesztést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat lakhely szerint 

illetékes tagintézményei biztosítják, mely a szakszolgálat épületében, otthoni ellátás keretében 

vagy a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartójával infrastruktúra –használatra 

vonatkozó szerződést kötött intézményben kerül sor, illetve ha a gyermek bölcsődei 

nevelésben, gyermekotthoni ellátásban, fogyatékosok nappali intézményében, fogyatékosok 

ápoló-gondozó bentlakásos intézményében intézményi ellátásban részesül - amennyiben a 

feltételek adottak – az adott intézményben látják el a gyermeket. 



Bizottságunk fontosnak tartja a minél korábbi időpontban történő megsegítést, mely 

támogatás során különböző fejlesztési lehetőségek, alkalmazható eljárások, terápiák szükség 

szerinti megvalósulására van lehetőség: 

- Mozgásfejlesztés (korai időszakban: konduktív pedagógiai, szomatopedagógiai, 

DSGM szakgyógytorna; későbbiekben: különböző mozgásterápiák melyek az 

idegrendszer érését befolyásolják – szakember igényes) 

- Komplex gyógypedagógiai fejlesztés 

- Logopédiai terápia 

- Speciális megsegítés az érzékszervi fogyatékosság tekintetében (tiflopedagógiai, 

szurdopedagógiai megsegítés) 

- Pszichés megsegítés 

 

Szakirodalmi ajánló (a teljesség igénye nélkül): 

Szerk. Nagyné dr. Réz Ilona: A korai fejlesztés-gondozás és a fejlesztő felkészítés elméletét 

és gyakorlatát bemutató információhordozók gyűjteménye (Budapest, 2001) 

Peter Walker: Babatorna – A gyermek mozgását, tartását és egyensúlyozását fejlesztő 

tevékenységek és játékok 

Deákné B. Katalin: Így tanítsd a kisbabádat képekkel, kérdésekkel 

Dr. Gósy Mária – Gráf Rózsa: Beszélgessünk a kisbabával! 

Moira Pieterse, Robin Treloar, Sue Cairns: Apró lépések {korai fejlesztő program} 

Deákné B. Katalin: Anya, taníts engem! 

Kocsis Lászlóné – Rosta Katalin: Ez volnék én? – testséma fejlesztő feladatlap-gyűjtemény 

Rosta Katalin – Rudas Zsuzsanna – Kisházi Gergely: Hüvelykujjam…(A kézügyesség 

fejlesztésének játékos lehetőségei) 

Szabó Borbála: Mozdulj rá! Mozgással kísért vers - és mondókagyűjtemény 

Deákné B. Katalin: Háziállataink – Kártyakönyvek sorozat (6 hónapos kortól) 

Deákné B. Katalin: Legkisebbek játékai – Kártyakönyvek sorozat (6 hónapos kortól) 

Rosta Katalin (szerk.): Add a kezed! – A korai fejlesztés és speciális óvodai nevelés 

programja 

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

gyerekek korai integratív fejlesztése 

Moira Pieterse, Robin Treloar, Sue Cairns: Apró lépések {korai fejlesztő program} 

Nagyné dr. Réz Ilona (szerk.): Egyéni fejlesztése tervek gyűjteménye 

Csanádi Gabriella (szerk.): Bevezetés a korai fejlesztés témaköreibe 

 

Sérülés-specifikus szakirodalom (a teljesség igénye nélkül): 

Márkus Eszter: Képességfejlesztő eszközök a súlyosan és halmozottan sérült 

mozgásfogyatékos gyermekek gyógypedagógiai nevelésében 

Hatos Gyula – Krausz Éva: „Gólya, gólya, gilice…” (Hogyan nevelje értelmi fogyatékos 

gyermekét?) 

Kissné Haffner Éva – Alkonyi Mária: Ők és mi (Down szindrómás csecsemők és 

kisgyermekek korai fejlesztése) 

Kissné Haffner Éva – Szaffner Gyula: Ők és mi… Értelmileg akadályozott csecsemők és 

kisgyermekek korai fejlesztése. Videófilm 93 perc (zenés, szöveges) 

Bágya Ferencné – Borhy Ágnes – Fogarassy Eszter – Molnár Béláné – Schiffer Csilla – 

Újváry Istvánné – Zelenka Zsófia: Útmutató a 0-3 éves korú látássérült gyermekek korai 

fejlesztéséhez, Segédanyag 

Csányi Yvonne: A hallássérült gyermekek korai fejlesztése 

 

 



 

 

 
/Forrás: Berényi Marianne – Katona Ferenc: Fejlődésneurológia szerepe a szomatopedagógiában 

Gyógypedagógiai Szemle, 2011/2 / 

 

 

 


