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NEGYEDÉVI 32. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ  

JÁSZAPÁTI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 32. programelemeként „A Korai 

intervencióban történő ágazatközi együttműködés (védőnő, egészségügy, szociális szféra, 

szakszolgálat) címmel kerekasztal beszélgetést szervezett tagintézményünk. 

A koragyermekkori intervenció, valamint a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 

oktatás és gondozás szakszolgálati protokolljában megfogalmazódik: „A koragyermekkori 

intervenciós ellátás több ágazatot is érint; a köznevelési, az egészségügyi, a szociális és 

társadalmi felzárkózásért felelős területet, de a család- és ifjúságügyet, az igazgatást is. A 

rendezvény a korgyermekkori intervencióban részesülő gyermekek ellátásában, nevelésében 

részt vevő szakemberekkel, partnerintézményekkel kívánt kapcsolatba lépni. A kerekasztal 

megbeszélésen védőnő, ápolónő, gyógypedagógus és a családsegítő munkatársa vett részt. 

A szakmai rendezvény helyszínét a JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézménye, az étkezést, kávét, 

ásványvizet pedig egy jászberényi vendéglátó egység (Katt-too Kft) biztosította.  

A rendezvény Bartusné Major Ágnes tagintézmény-igazgató megnyitóját követően Béres 

Lászlóné előadásával kezdődött a korai fejlesztés jelentőségéről. Elmondta, hogy miért 

nagyon fontos ez a korai életszakasz a fejlesztés és a „rizikóbabák” szempontjából. 

Hallhattunk a jogszabályi háttérről, arról, hogy mi a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés, oktatás és gondozás, milyen tevékenységet foglal magába, mik a fejlesztés 

alapelvei.   

Második előadóként Vargáné Kerti Anikó, a JNSZMPSZ Karcagi Tagintézmény 

gyógypedagógusa gyakorlati tanácsokat adott a mozgásfejlesztéshez. Beszélt a 

szakszolgálatnál használt eszközökről, illetve a játszótéren található játékok sokoldalú 

használhatóságáról az otthoni fejlesztéshez.  

Járominé Németh Eszter „Az idegrendszeri éretlenség hatásáról a koragyermekkori 

fejlődésre” című előadásából megtudhattuk, hogy mi az idegrendszeri éretlenség és mi nem 

az, kik a rizikócsoport. Megismertük a primitív csecsemőkori reflex fogalmát, valamint az 

3idegrendszeri éretlenség felismerését a primitív csecsemőkori reflexek által. Egyéb 

reflexekről, eltérő érzékelésről, észlelésről is hallhattunk pl. a KISS szindróma okáról, 

kiváltójáról, tüneteiről, következményeiről, amely nem idegrendszeri éretlenségből fakad. 

Végül a terápiás lehetőségekről is szó esett. 

A rendezvény elérte a célját, előre lendítette az ágazatok közötti együttműködés 

megerősítését. Nagyon jó hangulatban telt, az előadások sok információt közvetítettek a 

hallgatóságnak, melyeket hasznosíthatnak a mindennapi munkájuk során. Mind a helyszín, 

mind az étkezés minősége emelte a rendezvény 

színvonalát.  

Az előadások végén lehetőség volt a kötetlen 

beszélgetésre, mely révén valódi szakmaközi 

közeledések voltak megfigyelhetők.  

A programon 20 fő vett részt. A kitöltött kérdőívek 

szerint maximálisan megfelelt a program az 
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előzetes elvárásaiknak. Hasznosnak találták a rendezvényt. Teljes mértékben alkalmazhatónak 

találták az itt hallottakat a mindennapokban. Segítségükre volt a rendezvény új kapcsolatok 

kialakításában. Maximálisan elégedettek voltak a rendezvény szervezésével és a szakemberek 

munkájával. 

Néhány megjegyzés: „Jó volt, tömör, értelmes, gyakorlatias.” Jól felépített, rendezett előadást 

hallottam minden előadótól. Köszönöm szépen!” 
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Jászapáti, 2020. június 29. 

 

 

 

 

           Bartusné Major Ágnes 

mb.tagintézmény - igazgató 

 

    

 


