
Korai fejlesztés és 

gondozás

Siktárné Aczél Zsuzsanna



A sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók 

OECD kezdeményezésére: 

 A kategória: fogyatékos,

 B kategória: tanulási, magatartási 

nehézségeket mutató  

 C kategória: hátrányos helyzetű gyermekek, 

tanulók.



Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:

 testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzd,

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra vissza NEM 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;



Az SNI gyermeknek, tanulónak joga: 

különleges gondozás keretében állapotának 

megfelelő pedagógiai,

gyógypedagógiai,

konduktív pedagógiai

ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították. 



A különleges gondozást:

 a korai fejlesztés és gondozás, 

 az óvodai nevelés, 

 az iskolai nevelés és oktatás, 

 a fejlesztő felkészítés keretében kell 

biztosítani.



A korai fejlesztés és gondozás 

megvalósítható 

 otthoni ellátás, 

 bölcsődei gondozás,

 fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában, 

 gyermekotthonban , 

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás keretében biztosított fejlesztés és 

gondozás, 

 konduktív pedagógiai ellátás keretében.



Ha az SNI gyermek súlyos és halmozottan 

fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben 

az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési 

év első napjától kezdődően fejlesztő 

felkészítésben vesz részt.



Szakértői bizottságok

Feladatai:

 a fogyatékosságok szűrése

 különleges gondozás keretében történő ellátás 
módjára,formájára, helyére

 Beszélt és írott nyelvi képesség

 Értelmi és személyiség vizsgálata

Tagjai:

 gyógypedagógusok

 pszichológusok

 szakorvosok   



A szakértői és rehabilitációs 

tevékenység
Pedagógiai szakszolgálat:

a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;

b) fejlesztő felkészítés;

c) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
tevékenység, továbbá az országos szakértői és rehabilitációs 
tevékenység; 

d) a nevelési tanácsadás;

e) a logopédiai ellátás;

f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;

g) a konduktív pedagógiai ellátás;

h) a gyógytestnevelés



A szakértői bizottság tagjai az ötéves 

kornál fiatalabb gyermekek szüleinek 

csupán javaslatokat tehetnek.



Korai fejlesztés és gondozás

Átfogja az akadályozott vagy akadályozottságtól 

veszélyeztetett kisgyermekek és szüleik számára 

szervezett intézkedéseket, a születés utáni 

legkorábbi időponttól kezdve. 



Korai 

multidimenzionális 

intervenció



A fejlesztés elvei

Gyerek:

 komplex kivizsgálás után

 egyéni segítség nyújtás

 stimulációra, kondicionálásra

 érzelmileg



Anya:

 központi szereplője

 meleg, kölcsönös interakció

 motiválja

 partner



Fejlesztés:

 folyamatosság

 kis lépések elvét

 szociális tanulás eszközei

 ellenőrzések, segítségek

 szakemberek csoportmunkájában



A csecsemők és kisgyermekek 

fejlődéséről

A gyermekeket ért korai károsodások nagy 

változatosságot mutatnak:

 a tünetek megjelenésének idejét

 sokféleségét

 halmozott előfordulását tekintve



 Az alacsonyabb pszichés aktivizációs szint miatt 

minden területen nehezen induló és lassú a fejlődésük.

 Kihagynak vagy csak kevésbé gyakorolnak be 

mozgásfejlődési fázisokat. Mert motivációszegények, 

nem próbálkoznak személyek, tárgyak elérésével, nincs 

késztetésük közelítő mozgásokra:hasra fordulás, kúszás, 

mászás, nyúlás, fogás.

 Ez nemcsak érdeklődés hiányával, hanem a magasabb 

ingerküszöbbel is magyarázható. 



Képesség Épen fejlődő gyermek Down-szindrómás gyermek

Átlagos életkor

hónap

Határérték

hónap

Átlagos életkor

hónap

Határérték

hónap

Átfordul 5. 2.-10. 8. 4.-22.

Ül 7. 3.-9. 10. 6.-28.

Áll 11. 8.-16. 20. 11.-42.

Jár 13. 8.-18. 24. 12.-65.

Kanállal eszik 13. 8.-20. 20. 12.-40.

WC-bilibe ürít 29. 16.-48. 42. 28.-90.

Levetkőzik 32. 22.-42. 40. 29.-72.

Felöltözik 47. 34.-58. 58. 38.-98.



Bárczi Gusztáv Általános Iskola

Nyíregyháza



1993. év LXXIX. Törvény a 

közoktatásról 35.§(1):

 „korai fejlesztés és gondozás feladata a sajátos 
nevelési igény megállapításának időpontjától 
kezdődően a gyermek korai fejlesztése és 
gondozása a szülő bevonásával, a szülő részére 
tanácsadás nyújtása. 

 Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, 
akkor vehet részt korai fejlesztésben és 
gondozásban, ha nem kapcsolódhat be az 
óvodai nevelésbe.”



Ellátás helyszíne

 Bárczi Gusztáv Általános Iskola

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő 

településeken

 Otthoni ellátás szükség szerint

Ellátás célcsoportja
 Születéstől ötéves korig sajátos nevelési igényű 

gyermekek számára.



Személyi feltételei

 Sérülés specifikus szakemberek, 

gyógypedagógusok

 Gyógytestnevelő

 Logopédus

 Óvodapdagógus



Ellátás formája

egyéni

0-3 év 2 óra/hét

3-5 év 4 óra/hét

csoportos

0-3 év 4 óra/hét

3-5 év 6 óra/hét



Alkalmazott módszerek, terápiák

 Alapozó terápia

 Mozgásfejlesztő terápiák

 Korai fejlesztési terápiák sérülésspecifikusság 

alapján

 Szenzoros integrációs terápiák/Ayres/

 Megkésett beszédfejlődés terápia

 Dyslexia prevenció



Ellátás Tervezése

A Tanulási Képességet Vizsgáló és/vagy Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményét 

figyelembe véve:

 Egyéni fejlesztési terv alapján (3-6 hónap)

 Az ellátás a fejlesztési év közben is megkezdhető. Az 

igényjogosultság alapja érvényes szakértői vélemény.

 Az ellátás – a tanév rendjéhez igazodó- fejlesztési év.



Felülvizsgálat

 18 hónapnál fiatalabb gyermek nem

 Szülő vagy az intézmény kezdeményezésére 

évente 1 alkalommal 

 A gyermek, amelyben 5. életévét eléri



Tankötelezettség

 Ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, 
legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, 
legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, 
tankötelessé válik. 

 A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján 
kezdődik.

 A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, 
amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. Az 
SNI tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható 
legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 
huszadik életévét betölti.



Támogatások

Fogyatékosság okán járó támogatások (a család vagyoni és 
jövedelmi helyzetétől függetlenül)

 Gyermekgondozási segély: a gyermekgondozási segély tartósan 
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10.életévének 
betöltéséig jár.

 Magasabb összegű családi pótlék:Jogosult az a 18 évesnél 
fiatalabb gyermek, aki a rendeletben meghatározott betegsége, 
illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, 
gondozásra szorul.

Joghely: A családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV.tv.6-18.§.; 223/1998. (XII.30.) 
Korm.rendelet, 1998.évi LXXXIV.tv.44.§.



 Ápolási díj:Jogosult rá az a nagykorú hozzátartozó, aki állandó 
és tartós gondozásra szoruló súlyos fogyatékos, vagy tartósan 
beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

 Közgyógyellátás:Közgyógyellátásra az jogosult, aki vagy aki 
után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban, 
vagy fogyatékossági támogatásban részesül. 

Joghely: 1993.évi a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm.rendelet; 

 Parkolási igazolvány:Parkolási igazolványra az jogosult, aki 
súlyos mozgáskorlátozott, vagy látási, értelmi, mozgásszervi 
fogyatékos vagy autista.

Joghely: 218/2003.(XII.11.)Korm.rendelet; 1957.évi IV.tv.62-67.§.; 1999.évi LXXXIV.tv.6.§.



Fogyatékossággal összefüggő támogatások, kedvezmények
(jövedelmi, vagyoni helyzettől függetlenül)

 személyi jövedelemadó kedvezmény (Joghely: A személyi jövedelemadóról 
szóló 1995.évi CXVII.tv.40.§.)

 akadálymentesítési támogatás (Joghely: A lakáscélú állami támogatásokról 
szóló 12/2001.(I.31.)Korm.rendelet 9.§.)

 utazási kedvezmények (Joghely: A közforgalmú személyszállítási utazási 
kedvezményekről szóló 139/2006. (VI.29.)Korm.rendelet)

 egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez nyújtott 
támogatás (Joghely: A szociálisan rászorult előfizetők részére az egyetemes 
elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez nyújtható támogatásra 
vonatkozó szabályokról szóló 19/2004.(VI.12.) IHM rendelet)



Köszönöm figyelmüket!

barczisuli@freemail.hu


