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Az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is 
ékes!” A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki 
Tankerületi Központban c. projekt keretében 2018. október 15-én megrendezésre került a 
„Korai intervencióban történő ágazatközi együttműködés fejlesztésére irányuló 
szakmai műhely” a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi 
Tagintézményében, melynek témája „A korai életkorban történő fejlesztés 
biztosításának indokoltsága és lehetőségei a Törökszentmiklósi Járásban” volt. 
 
Az intézményt még nem ismerőknek a szakmai program előtt lehetőséget biztosítottunk a 
bejárásra, a Tagintézmény termeinek megtekintésére. A vendégek köszöntését Szabó Judit 

tagintézmény-igazgatója végezte, majd ezt 
követően bemutatta prezentációját és megtartotta 
előadását a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozásba való bekerülés 
jogszabályi feltételeiről, és eljárásrendjéről. 
Megfogalmazta a gyógypedagógia tanácsadás, 
korai fejlesztés feladatait, valamint az ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket. A kora gyermekkori 
intervenció alapfeltételeivel párhuzamosan, 
bemutatta, hogy miért is fontos az ágazatközi 
együttműködés, milyen területeket szükséges 
bevonni (egészségügyi, köznevelési, szociális, 

családügyi), ezen területek hogyan kapcsolódnak össze. Elmondta, hogy a jogszabályi 
változások egyértelműen azt a célt szolgálják, hogy minél korábbi életszakaszban, minél 
közelebb a lakóhelyhez, alanyi jogon legyen elérhető a gyermekek és szülők számára a 
magas színvonalú szakmai ellátás a korai fejlesztésben.  
A következő előadást „Figyelemfelhívó jelek korai (0-3 év) korban” címmel Gácsi Margit 
gyógypedagógus tartotta, aki a Pedagógiai Szakszolgálatban korai fejlesztést végez. 
Elmondta, hogy az egészséges csecsemők 
fejlődése is eltérő lehet, nincs két egyformán fejlődő 
baba. A gyermek életének első 3 évében a 
mozgásfejlődés a leghangsúlyosabb, ennek 
elmaradása vagy eltérő, atipikus volta a 
legszembetűnőbb. Szabályos fejlődés nincs, de az 
idegrendszeri problémák általában megmutatkoznak 
a gyermek mozgás- és beszédfejlődésében, 
viselkedésében. Ismertette, hogy melyek azok a 
jelek, melyek a szülőket, szakembereket arra 
figyelmeztetik, hogy az életkor szerint elvárható 
szinttől elmarad a kisgyermek teljesítménye. A 
minél korábbi felismerés és a szenzitív 
szakaszban való megsegítés, beavatkozás 
segíthet a gyermek megfelelő korai 
fejlesztésében, a megakadás elhárításában.  
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A szakmai műhely zárásaként Dr. Bartháné Molnár Edit, a Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ vezetője bemutatta a Biztos Kezdet Gyerekházat, a program hitvallását, hogy a 

társadalmi kirekesztődés megelőzésének 
kulcsa a kora gyermekkori (0-5 éves korban 
történő) integrált, komplex fejlesztés a család 
és a tágabb környezet aktív részvételével.  
A Gyerekházak általában hátrányos helyzetű 
térségben, településen, vagy nagyobb 
település szegregátumában vannak. 
A Gyerekház a 0-5 éves gyereket nevelő 
családok felkutatására és a szolgáltatásokba 
történő bevonására törekszik a település 
legrosszabb helyzetben lévő családjainak 
elérése és a szolgáltatás igénybe vételéhez 
szükséges motiváció kialakítása révén. A 
kötelező óvodáztatás kezdetének 

leszállításával, a Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban a 3 év alatt gyerekekre koncentrál, 
hiszen egyik célja az óvodára való felkészülés támogatása. 
 
A programon magas létszámmal vettek részt a 
partnerintézmények képviselői. A meghívottak 
mindvégig aktív figyelemmel voltak jelen, 
kérdések feltevésére az előadások közben is 
lehetőséget biztosítottunk, melyet maximálisan 
kihasználtak. A téma elgondolkodtató volt 
számukra, melyet az is bizonyít, hogy az 
előadások zárása után kötetlen formában 
szakmai beszélgetések alakultak ki a különböző 
településekről, illetve intézményekből érkező 
szakemberek között.  
 
 
 
Törökszentmiklós, 2018. 10. 19. 
 
         Szabó Judit 
        Tagintézmény-igazgató 
 


