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JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményének beszámolója az 

EFOP 3.1.6 projekt III. negyedévi megvalósításáról 

 

ÖLELJ ÁT! – SZUBAKVÁLIS MOZGÁSNEVELÉS A SZOLNOKI TAGINTÉZMÉNY 

KORAI FEJLESZTÉS FELADATELLÁTÁSÁBAN 

 

2018. szeptember 12-én Vízi program Huple® mozgás- és koordinációfejlesztő eszköz 

segítségével a szülői szerep erősítésére, az érintés fontosságának hangsúlyozására a 

kisgyermeknevelésben témakörben című szakmai nap valósult meg a Martfű Termál SPA 

konferenciaterem és uszoda, gyógyfürdő helyszínén. A regisztrációt követően a rendezvény 

moderátora, Antal Anita ismertette a nap programját, majd ezt követően Gleviczky Marianna 

tagintézmény-igazgató megnyitotta a szakmai napot.  

Az első előadást, videós esetbemutatást Szórád Zoltánné szomatopedagógus, Komplex 

fejlesztés a víz segítségével címmel tartotta. Az előadás a kezdetek bemutatásával indult, 

pillanatképeket láthattunk szolnoki Városmajor úti bölcsődében indított szubakvális 

mozgásnevelésről. Ezután a hidroterápia és a szubakvális mozgásnevelés fogalmait tisztázta az 

előadó, majd a víz jótékony hatásait ecsetelte a komplex fejlesztésben. Bemutatta a fejlesztések 

gazdag eszköztárát, beszélt a vízben végzett mozgás hatásairól. Az elmondottakat saját 

praxisból származó videókkal szemléltette. Az előadás végén kitért a víz pszichés és szociális 

hatásaira is. A teamben végzett fejlesztőmunkát szintén videós esetbemutatással támasztotta 

alá. 
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Muszkalay Hedvig, gyógypedagógus, lovasterapeuta és Tóth Lászlóné gyógypedagógus 

Alternatív terápiák a korai fejlesztésben címmel tartották előadásukat.  

Muszkalay Hedvig az állatasszisztált terápiáról számolt be hallgatóinak, nézőinek. 

Bevezetőjében tisztázta az állatasszisztált aktivitás és a terápia közti különbségeket. Ezután 

indokolta, gyönyörű képekkel illusztrálta, hogy miért a lovat választotta az állatasszisztált 

terápiában segítőjéül. Ismertette a lovas terápia ágait, felsorolta a gyógypedagógiai lovaglás és 

a lovastorna gyakorlatait a fejlesztés célja szerint. Végül a lovasterápia módszereit sorakoztatta 

fel rögtönzött bemutatóval, nagylabdás lovaglással és feladatokkal. 

 
 

Tóth Lászlóné az érzelmi tudatosság fontosságát hangsúlyozta előadásában. Nem egy konkrét 

alternatív terápiát mutatott be, hanem azt a fontosnak tartott közös elemet emelte ki és 

világította meg, ami a sokrétű és változatos terápiáknak, a komplex fejlesztésnek a lehető 

legmagasabb szintű hatékonyságát eredményezi. Ez az érzelmi tudatosság fontossága számára 

a korai fejlesztésben. Részletesen ismertette a szinteket az érzelmi tudatosságban, konkrét 

példákkal segítette a megértésüket fejlesztői tapasztalatából. 

A szakemberek előadásait követően Szürösné Perjési Zsuzsa szülői élménybeszámolót tartott. 

Személyes hangvételű beszámolója koraszülött gyermekének kálváriájáról szólt. A fejlesztésbe 

kerülés nehézségeit, az információhiányt nevezte meg legnagyobb problémaként. Miután 

rátaláltak az egészségügyi és a magán ellátók után az állami finanszírozású fejlesztések 

lehetőségére, akkor érezték, hogy valóban a gyermek és a család inklúzióját hivatott az ellátó 

rendszer támogatni, segíteni. Pozitív tapasztalatairól mesélt a szakszolgálat szakembereivel 

folytatott közös munka kapcsán, köszönetét fejezte ki a sokoldalú, hatékony támogatásért, amit 

a kollégáktól folyamatosan megkap. 
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Az ebédet követően Szórád Zoltánné és Varga Judit gyógypedagógusok 

módszerbemutatót tartottak Saját élmény a „vizes” mozgásfejlesztésről – Huple® segítségével 

és kipróbálásával címmel. A két kolléganő a vállalkozó szellemű résztvevőknek saját élményt 

biztosított a tanmedencében, a korai fejlesztés helyszínén. A gazdag eszköztárat a gyakorlatban 

is megismerték a vizes élményt kipróbálók, beleülhettek a Huple mozgásfejlesztő eszközbe, 

tapasztalhatták saját testükön, lelkükön jótékony hatásait. Magyarázattal kiegészített komplex 

fejlesztésben volt része a munkatársaknak, akik pedig nem a vízben próbálgatták az eszközöket, 

a partról figyelték ámulattal a korai fejlesztők izgalmas munkáját. 

 

 
 

 

A visszajelzések alapján a résztvevők és a szervezők egyaránt hasznosnak, sikeresnek ítélték 

meg a találkozás ezen lehetőségét. Kellemes, eredményes tapasztalásként élték meg a 

résztvevők a vizes saját élményt. 

 

Szolnok, 2018. szeptember 21.  Antal Anita, gyógypedagógus 

  szervező 


