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„MINÔSÉG A KORAI FEJLESZTÉSBEN”
SZAKMAI KONFERENCIA
KEMÉNY GABRIELLA

Több, mint 200 magyarországi szakember részvételével került megrendezésre
a Budapesti Korai Fejlesztô Központ
„Minôség a korai fejlesztésben” címû
országos szakmai konferenciája 2009.
április 16-án a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona nevet viselô intézmény
méltán híres, a magyar szecesszió egyik
legszebb architektúrájú belsô terében,
a kiváló akusztikájú Nádor teremben.
A szervezôk hitvallása szerint a kora
gyermekkori intervenció szolgáltatásai
minden érintett gyermek és családja
számára alanyi jogon, magas színvonalú minôségben az ország minden
pontján elérhetôk kell legyenek. E vezérelv alapján a nemzetközi elôadókat
is felvonultató konferencia alapvetô
célja, hogy betekintést adjon a kora
gyermekkori intervenció magyarországi
helyzetébe és átfogó képet nyújtson az
európai gyakorlatokról, valamint bemutassa a Budapesti Korai Fejlesztô
Központ eddig elért eredményeit.
Emellett tájékoztatást kaphattunk az
újonnan megalakított, a szakma összefogására létrehozott, Kora Gyermekkori
Intervenció Magyarországi Egyesületének céljairól, jövôbeli terveirôl.
A plenáris ülést a rendezvény háziasszonya, Sárosdi Eszter nyitotta meg,
majd rövid bevezetôt mondott a konferenciának helyet adó intézmény igazgatója, Somogyi D. Veronika.
Az ország különbözô pontjáról érkezô, a kora gyermekkori intervencióban jártas, vagy jártassá válni kívánó
gyógypedagógus, mozgásterapeuta,
pszichológus, gyermekorvos hallgató-

ság a konferencia fôvédnökét, Arató
Gergelyt, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkárát hallgathatta
meg, aki röviden arról beszélt, hogy kifejezetten örül az ilyen önszervezôdô
szakmai fórumoknak, hiszen az ilyen
helyeken születô minden javaslatot szívesen megfontolnak. Üdvözölte az
Egyesület létrehozását is, mely alkalmas lehet arra, hogy a korai fejlesztésre
vonatkozó módosítandó törvényeket
véleményezze.
Ezt követôen Czeizel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztô Központ intézményvezetôje beszélt a szakma múltjáról, jelenérôl. Az európai elvárásoknak
megfelelôen felvázolta a kora gyermekkori intervenció remélt jövôjét,
amikor minden magyarországi rászoruló családnak elérhetôvé válik majd, a
szakma interdiszciplináris együttmûködése nyomán, a lakóhelye közelében
egy ingyenes, változatos szolgáltatásokból álló, magas színvonalú „segítségcsomag”, azaz a kora gyermekkori intervenció.
A TÁRKI-TUDOK Zrt. A Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlôségéért Közalapítvány felkérésére készítette el a
magyarországi kora gyermekkori intervenció helyzetét felvázoló tanulmányt.
A kutatás eredményeit, a magyarországi ellátórendszer hiányosságait Lannert Judit mutatta be.
A külföldi elôadók sorát az ausztriai
Dr. Manfred Pretis, az International Society on Early Intervention (A Kora
Gyermekkori Intervenció Nemzetközi
Társasága) elnökségi tagja nyitotta meg.
Dr. Pretis külsô tanácsadóként irányította a Budapesti Korai Fejlesztô Központ kétéves minôségirányítási folya-

matát. Elôadásában a minôség mibenlétét, a különbözô – elvi, strukturális,
folyamati, eredmény- és fenntarthatósági szinteken történô megjelenését
taglalta. Az ebédszünet elôtt betekinthettünk a litván és spanyol példákba
is. Dr. Stefanija Alisauskiene, a siauliui
egyetem tanára, és Dr. Climent Giné
Giné, a barcelonai egyetem pszichológiai karának dékánja segítségével.
A délutáni ülést a worcesteri egyetem professzora, Chris Robertson nyitotta meg, aki bemutatta a Nagy-Britanniában lezajlott folyamatokat, a
német példát a nordhauseni egyetem
professzorának, Prof. Armin Sohns-nak
segítségével ismerhettük meg. A Törökországból érkezô Dr. Ibrahim Diken, az Anadolu Egyetem tanára a távoktatás szerepét mutatta be a korai
interventorok képzésében.
Topolánszky-Zsindely Katalin, a Budapesti Korai Fejlesztô Központ munkatársa elôadásában rámutatott, hogy
ahányan a teremben ülnek, annyiféle
módon juthattak el oda, hogy magukat korai fejlesztésben, intervencióban
jártasnak vallhassák. Bemutatott továbbá egy, a Leonando Da Vinci projekten belül megvalósuló projektet,
melynek célja, hogy egységes sztenderd (EBIFF) alapján, a szakmai múlt
és a képzések különbözôsége ellenére
felmérje egyes európai szakemberek
korai intervencióban való jártasságát,
alkalmasságát az intervenció különbözô kulcsterületeinek (felmérés és diagnosztika, a családra hangolódás, teamben történô együttmûködés, az egyéni
fejlesztési módszerek, a speciális funkcionális kompetenciák, a személyes
kompetenciák, a gyakorlatok, illetve
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tapasztalati tudás, a diplomamunka) fényében.
A következô elôadópár elôadásában
is megnyilvánult a kora gyermekkori
intervenció legfontosabb eleme: a családközpontúság. Az eltérô fejlôdésû
gyermeket nevelô Gajdosné Szabó
Márta érzékeltette dilemmáit, gondjait
a hallgatósággal a probléma felismerésétôl kezdve a terápiák megkezdéséig.
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Boros Krisztina Boglárka pedig végigkísérte Mártát ezen a folyamaton: képekkel illusztrálva mutatta be, milyen
„válaszokat” ad a Budapesti Korai Fejlesztô Központ a szülôkben megfogalmazódó kérdésekre.
A plenáris ülés záróakkordjaként ismét
Dr. Manfred Pretis állt mikrofonhoz. Átadta a Budapesti Korai Fejlesztô Központ
minôségirányítási tanúsítványát az intéz-

mény vezetôjének, Czeizel Barbarának,
aki megköszönte munkatársai segítségét
ebben a kétéves folyamatban. Ezt követôen az igazgató átvette a Központ munkatársainak EBIFF diplomáját is.
A délután utolsó részében a BRAVIA
teremben egy közel ötvenfôs csapat beszélgetett az alakuló Kora Gyermekkori
Intervenció Magyarországi Egyesületének céljairól, tervezett mûködésérôl.

A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ
MÚLTJA, JELENE ÉS REMÉLT JÖVÔJE
CZEIZEL BARBARA
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A gyermeklélektani kutatások bebizonyították, hogy az emberi fejlôdés üteme az
élet elsô éveiben a leggyorsabb. Ez az
idôszak különösen fontos azon gyermekek számára, akik valamilyen ok miatt a
„normálistól” eltérô módon és ütemben
fejlôdnek. Ha ezt a legfogékonyabb idôszakot nem használjuk ki, a gyermek
sokkal nehezebben fog bizonyos képességeket megszerezni a késôbbi idôszakban és esetleg soha nem jut el arra a
szintre, amit egyébként a benne rejlô képességek lehetôvé tennének.
A kora gyermekkori intervenció a
0–5 (6) éves korú eltérô fejlôdésû gyermekek tervszerûen felépített programja; a család segítése, mely
– szûrést,
– komplex diagnosztikai vizsgálatot,
– gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást
– és különbözô terápiás szolgáltatásokat
foglal magában a gyermek állapotát és
a család körülményeit, valamint egyedi
igényeit figyelembe véve.
Korai intervencióban, fejlesztésben –
a habilitáció részeként – részesülhetnek

a 0–(5) 6 éves korú, értelmi, érzékszervi, mozgás- és halmozottan sérült, valamint viselkedészavarral küzdô gyermekek. A korai intervenciós, fejlesztô
programok célja a sérült, fogyatékos kisgyermekeket nevelô családok segítése, a
gyermek sérült, vagy lassabban kialakuló készségeinek fejlesztése, a jobb életminôség és a szociális kapcsolatok támogatása.
A hazai és külföldi fejlesztéssel foglalkozó szakemberek tapasztalatai, és a
sérült gyermekek szülei által megfogalmazott igények alapján egyértelmûvé
vált, hogy a korai fejlesztés akkor a leghatékonyabb, ha a gyermeknek pontos
és minél korábbi életkorban megállapított diagnózisa van, ha a korai fejlesztô program komplex és folyamatos,
valamint, ha az ellátás a család és a lakókörzet igényeihez alkalmazkodik.
A kora gyermekkori intervenció, fejlesztés szolgáltatásaira jogosultak azok
a gyermekek, akik megfelelô diagnosztikai vizsgálómódszerrel jelentôs elmaradást mutatnak az alább felsoroltak
közül egy vagy több fejlôdési területen:
– mozgásfejlôdés,
– értelmi fejlôdés,
– hallás-, látásfejlôdés,
– kommunikáció-, beszédfejlôdés,

– szociális, érzelmi fejlôdés, viselkedésbeli eltérés,
– valamint olyan diagnosztizált állapotokban, amelyek nagy valószínûséggel fejlôdési elmaradást eredményeznek, valamint akik megfelelô
diagnosztikai folyamatot követôen,
nagy valószínûséggel fejlôdésükben
tartós elmaradást mutatnak, fognak
mutatni.

KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ
SZOLGÁLTATÁSAI

A gyermek komplex vizsgálata, fejlôdési szintjének felmérése
Minden fejlôdési területre kiterjedô, átfogó – gyermekorvos, gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus által
végzett – vizsgálat célja a gyermek fejlôdési diagnózisának megállapítása,
fejlôdési állapotának és a család szükségleteinek felmérése. A vizsgálat eredményeit figyelembe véve tudunk javaslatot tenni az esetleges további
vizsgálatokra, illetve a szükséges fejlesztési formákra. Az évente elvégzett
kontrollvizsgálatok célja a gyermekek
fejlôdési ütemének felmérése, ami a
fejlesztés további irányvonalát is meghatározza.

