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1 Bevezetés 

 

Előzmények 

 

Mórahalom Városi Önkormányzat 2018. évben támogatási kérelmet nyújtott be, majd ehhez 

kapcsolódóan 2019. év első negyedévében az erre vonatkozó kormányhatározat előkészítését 

szakmailag támogatta, amely kapcsán egy olyan központ létrehozásának lehetőségét dolgozták 

ki (Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum: MKFC), amely a területen tapasztalható 

szakember és ezzel szorosan összefüggő infrastrukturális hiányosságok kiküszöbölését célozza 

meg nem csak helyi, de országos szinten is egyedülálló módon. A központ célja a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek optimális fejlődéséhez szükséges minőségi, széleskörű 

szolgáltatások minél korábbi életkorban történő eljuttatása a célcsoporthoz, mint például a 

szárazföldi torna, vizes torna, lovas fejlesztés, valamint szakemberek számára továbbképzések 

és képzések biztosítása. 

 

Szakmai programterv 

 

Jelen tanulmányt indikáló projekt célja a fejlődésbeli lemaradással küzdő, sajátos nevelési 

igényű gyermekek számára az említett Fejlesztő Centrum szakmai tevékenységeinek 

megalapozása, amely a köznevelési, egészségügyi és szociális ellátási területek újszerű 

ötvözéseként segítené a korai intervenciót, a minél korábbi életszakaszban történő 

szolgáltatásokhoz jutás lehetőségét. 

 

A projekt keretében a mórahalmi járás 11 településén olyan széleskörű igényfelmérés, kutatás 

került elvégzésre, amely alátámasztja a térség korai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásainak 

túlterheltségét, bizonyos szolgáltatási formák szükségességét és ennek következtében a 

fogyatékkal vagy annak gyanújával élő gyermekek korszerű ellátásának hiányát. 

 

Az igényfelmérésre és az azt követő helyzetértékelésre építve egy olyan innovatív 

szolgáltatásfejlesztési koncepció kialakítása történt, amely támogató szolgáltatásaival 

születéstől felnőttkorig tudja segíteni a fogyatékkal élő személyeket. 

 

A szolgáltatásfejlesztés célja a térségben élő sajátos nevelési igényű gyermekek egyénre 

szabott, célirányos, speciális segítségnyújtási rendszerének megalapozása. A korai intervenciót 
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segítő szolgáltatások szükségességét igazoló jelen megalkotott helyzetértékelés pontos, 

számszerűsíthető adatokkal, tényekkel támasztja alá a mórahalmi járás területén 

fogyatékossággal vagy annak gyanújával élő gyerekek ellátásának hiányát. 

 

A projekt során egy olyan helyi és térségi problémákon túlmutató határainkon átívelő, valós 

igényeken alapuló, komplex tanulmány készült, amely bemeneti egységét képezi az MKFC 

módszertani dokumentációjának, ami az országban páratlan módon kívánja ötvözni a helyi 

meglévő, és a rövidesen induló köznevelési, egészségügyi és szociális ellátási területek 

szolgáltatásait. 

 

 

2 Alapfogalmak 

 

2.1 A (gyógy)pedagógiai diagnosztika fogalma, tárgya és területei 

Fogalma: 

A diagnosztika ismeretek, módszerek, eszközök összessége, melyek a diagnosztizálás során 

alkalmazásra kerülnek. A (gyógy)pedagógiai diagnosztika indirekt és direkt megismerési 

folyamat, a gyógypedagógiai képzés tartalmához tartozó tevékenység. A személyiség 

folyamatos fejlődési elvéhez igazodva feltérképezi a mért személy készségeit, képességeit, 

azok fejlődését. A kapott adatok alapján tervezi a habilitációs, rehabilitációs gyógypedagógiai 

tevékenységet. 

 

2.2 A gyógypedagógiai diagnosztika típusai a diagnózis célja szerint 

 

A diagnózis típusait a vizsgálat célja határozza meg. Ennek értelmében az alábbi 

diagnózistípusok fordulnak elő: 

 

Oksági (kauzális) diagnózis: célja a komplex okok feltárása. Tanulásban akadályozott 

gyermekeknél az organikus és a környezeti tényezők pontos feltárása team munkát igényel. Az 

oksági diagnózis differenciáldiagnózis is, mert a státus meghatározásakor az okokat veszi alapul 

és kizárja a többi tényezőt. 
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Szelekciós diagnózis: célja a gyermek további sorsának meghatározása. Javaslat vagy döntés 

arról, hogy a gyermek hol, milyen formában, milyen támogatással vagy különleges gondozási 

igényének megfelelő keretek között hogyan folytassa tanulmányait. 

 

Típusalkotó diagnózis: célja az elhelyezési mód és a gyermek megsegítéséi módjának 

konkretizálása a gyermek állapotának pontos meghatározásával. 

 

Nevelhetőségi, fejlesztő diagnózis: célja a folyamatdiagnózis segítségével megállapítani a 

gyermek taníthatóságának területeit, pozitív tulajdonságait a mentális és az affektív, valamint a 

szociális összetevőkben. 

 

Integrációs diagnózis: célja a tanuló további nevelésének-oktatásának optimalizálása az 

integráció tárgyi és személyi feltételeinek pontos meghatározásával. 

 

2.3 A gyógypedagógiai diagnosztika típusai a diagnózis jellege szerint 

 

Státusdiagnózis: egyszeri alkalommal végzett állapotleírás a gyermek aktuális állapotának 

feltérképezésére. A további tervezés alapjául szolgál, a kontroll méréseknél a viszonyítási 

alapot teremti meg. Veszélye, hogy egyetlen vizsgálattal a gyermek egész életét befolyásoló 

döntést hozhat.  

 

Folyamatdiagnózis: fejlődést követő vizsgálati mód. Ugyanazon képességterületek, tanulási 

teljesítmények (többször) megismételt mérése. A mérőeszköz lehet más is, de a teljesítmény 

összehasonlításához célszerűbb ugyanazzal a mérőeszközzel elvégezni a kontrollvizsgálatot is. 

 

Differenciáldiagnosztikai diagnózis: a tünetek alapján felmerülő hasonló, mégis az adekvát 

terápia szempontjából igencsak eltérő különbségek megállapítása révén felállított 

diagnosztizálási mód. A hasonlóságok és az eltérések pontos ismeretét feltételezi a vizsgálatot 

vezetőtől. 
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2.4 A sajátos nevelési igény 

 

A „sajátos nevelési igény” (továbbiakban SNI) nem diagnosztikus kategória, hanem olyan 

gyűjtőfogalom, amely többletjogokat biztosít. A jelenleg hatályos köznevelési törvény a 

nemzetközi gyakorlat szerint jogi értelemében használja az SNI fogalmát.  

 

A nemzetközi definíció szerint a SNI gyermekek csoportjának tagjai: 

 

fogyatékosok (disability): rendellenességük jellemzően organikus eredetű, az ok egyértelműen 

diagnosztizálható: hallássérülés, látássérülés, mozgássérülés, az enyhe, a középsúlyos, vagy 

súlyos értelmi fogyatékosság, a halmozott fogyatékosság. Az érintett tanulók teljesítményeit 

különböző szociális helyzetük befolyásolhatja. 

 

tanulási nehézségeik vannak (learningdifficulty): a tanulók sajátos nevelési igényei nem 

tartoznak dominánsan sem a fogyatékosság, sem a hátrányos helyzet körébe. Átmeneti 

állapotnak tekinthető elmaradásuk, ezek korrekciója nem igényel gyógypedagógiai metodikát. 

 

hátrányos helyzetűek (disadvantaged): a tanulók sajátos nevelési igényei elsődlegesen 

szociális-gazdasági, kulturális és/vagy nyelvi faktoroknak köszönhetőek. 

 

Magyarországon a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény megfogalmazása szerint a 

főfogalom a különleges bánásmódot igénylő gyermek. Ezen a kategórián belül az alábbi 

csoportokat találhatjuk: 

 

Sajátos nevelési igényű tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek: az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
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személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek. 

 

Kiemelten tehetséges gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki életkora 

mentális motoros vagy pszichés állapotához képest átlagon felüli teljesítményre képes. 

Harmonikus személyiségfejlődéséhez, támogatásához kiemelt figyelmet és metodikai 

eljárásokat igényel. 

 

2.5 Fejlődési zavarok 

Az újszülött érkezése nagy esemény minden család életében. 

A szülők csodálattal, óvó szeretettel figyelik, segítik felcseperedését. A gyermekek fejlődése 

rendkívül összetett folyamat, amire sok, különféle tényező van hatással.  

2.5.1 A fejlődési zavarok csoportosítása a megjelenő terület szerint 

 

1, Idegrendszeri működés zavarai 

Mindennemű szellemi tevékenység hiányossága, romlása mögött álló tényezők már 

fogantatáskor, a magzati életben, születés közben, után és az élet bármely szakaszában 

megtalálhatók. Mihamarabbi felismerésük, kiderítésük a megfelelő habilitáció, gyógyítás 

szempontjából elengedhetetlen. Megfelelő körülmények között minden gyermek a rá jellemző 

egyéni ütemben fejlődik – ki lassabban, ki gyorsabban. Jelentős számuk fejlődése megkésve 

indul, kórosan alakul. Különösen oda kell figyelni a koraszülöttekre, hogy a bennük rejlő 

képességek felszínre kerülhessenek. 

Az idegrendszeri zavarokra utaló korai tünetek két csoportra oszthatóak: a csecsemők kóros 

magatartás tüneteire és reflex zavarokra. 

Újszülöttek magatartását, viselkedését uralja az új környezet iránti „érdeklődés”, valamint a 

táplálkozás, a védekezés és a „kapcsolat-keresés” ösztöne. Ezek az ún. primitív reflexek, amik 

a túlélést szolgálják, de az idegrendszer érésével integrálódnak és az agykéreg irányítása alá 

kerülnek. A csecsemőknél számos reflex ismert, mind-mind másfajta célt szolgál. Ha ezek nem 

jelennek meg és integrálódnak időben, annak oka az agyi működés rendellenességeiben, vagy 

a gerincvelő károsodásban keresendőek. 

Újszülöttek, csecsemők idegrendszeri tünetei 
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Születés után 

A 3. hónapig feltűnő a csecsemő nyugtalansága, nehezen lehet megnyugtatni, sokat sír, 

keveset alszik. Ennek ellenkezőjét tapasztaljuk, ha aluszékony, aluszékonysága annyira 

kifejezett lehet, hogy etetéshez is alig ébreszthető. Görcsök észlelése még erőteljesebben 

felhívja a figyelmet az apróság idegrendszerének betegségére. 

3-4. hónapban 

Nem figyel, ha szónak hozzá vagy környezetéből érkező más hangokra. Nem jelent neki 

ingert a fény változása. („Nem figyel hangra, fényre.”) Semmivel sem, vagy alig kelthető 

fel és köthető le a figyelme, ami kiegészül azzal, hogy nem nézelődik, nem nézegeti az 

eléje tett tárgyakat. Tekintetével nem követi a mozgó embereket, tárgyakat. Változatlanul 

fennáll korábbi aluszékonysága, illetve nyugtalansága. Sztereotip mimikája ingerekre nem 

változik. Hátán vagy oldalán fekszik, ölbe véve nem tartja a fejét. 

5-6. hónapban 

Az ismertetett tünetek folytatódnak, továbbra sem figyel a körülötte lévő vagy neki adott 

tárgyakra. Amit a kezébe adnak, görcsösen fogja. Hozzátartozói semmit sem jelentenek 

neki. Hangadása kifejezéstelen (nem kommunikáló, sztereotip). Késik a mosoly, kacagás, 

hangadás.       

Fél évet betöltve (a 7-9. hónapban) 

Figyelme csak komfortértékű helyzetekben (pl. etetés, tisztába rakás) nyilvánul meg, 

továbbra sem nyúl tárgyak után, kezébe adott tárgyakat kíváncsiság, érdeklődés nélkül – 

passzívan – fogja. Nem játszik, legfeljebb dobálja a játékot. Vele foglalkozó, körülötte 

sürgölődő, mozgó személyek nem érdeklik. 

10-12 hónapos korban 

A baba figyelmetlen, semmi iránt sem nyilvánít érdeklődést, nem keres kapcsolatot, már 

észrevehető tudatának beszűkülése, e korban meglévő tanulási képesség hiánya. Érzelmi 

zavarai feltűnőek. Keveset mozog, e korra jellemző mozgásokat (gurulást, fordulást, 

kúszást, mászást, felülést) nem produkálja. Kezét céltalanul használja, elmaradnak a 

beszéd fejlődés jelei. 
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Az idegrendszeri fejlődés rendellenességek egyik csoportját képviselik a pervazív zavarok, 

amelyek több területet érintő, átfogó rendellenességeket jelentenek. Ennek egyik legismertebb 

betegsége az autizmus.  

Az autizmus egy idegi-fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi 

kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési 

mintázatokban nyilvánul meg. Bár a rendellenesség etiológiája (eredete) ismeretlen, a genetikai 

tényezők fontosnak tűnnek. Okait jelenleg is kutatják. Definíció szerint (DSM-IV) az 

autizmusban „késés figyelhető meg a szociális interakcióban, a kommunikációs nyelvben, a 

szimbolikus és imaginatív játékban”, és a tünetek 3 éves kor előtt megjelennek.  

Típus szerint ma már csak autisztikus zavart, illetve az Asperger-szindrómát különböztetik 

meg. Az autizmus úgynevezett spektrumzavar (ASD), ahol nincs éles határ: az átmenetek 

folytonosak a különböző kategóriák között. Az autizmus ritkán fordul elő magában; jellemzően 

együtt jár más rendellenességekkel, például értelmi fogyatékossággal. 

Asperger-szindróma  

Az érintett személyek jól képes szavakkal komunikálni, de hiányzik belőlük a 

metakommunikáció, nincs empátiájuk. Testbeszédük zavart, kerülik a szemkontaktust, 

helytelenül alkalmazzák a gesztusokat. Fejletlen a kapcsolatteremtő képességük, nem 

vágyakoznak arra, hogy másokkal együtt cselekdjenek, vagy érzelmi, társas kapcsolatot 

teremtsenek. De nem zárkóznak el attól, hogy érdeklődési körük témájáról hosszan beszédbe 

elegyedjen valakivel. Mind az iskolában, mind a munkahelyen ebből kifolyólag nehézségeik 

támadnak, mert a beszédben gyakran nem található logika vagy összefüggés. Eltelik jó néhány 

év, mire környezetük felismeri, hogy gondok adódnak. 

Autizmus spektrum zavar 

A betegség tünetei több területen jelentkeznek. Nyelvi és kommunikációs készségek sérültek, 

egy éves korában a kisded nem gagyog, nincsenek gesztusai (rámutatás), kétévesen még 

hiányoznak a kétszavas mondatok. Sikertelen a párbeszéd kezdeményezése és fenntartása, 

jellemző a repetitív beszéd, pl. echolália, sztereotípiák. Gyenge a közös figyelem és zavartak a 

kétirányú szociális kapcsolatok. Viselkedés és érdeklődés terén uralkodó a korlátozott 

érdeklődés és az állandósághoz ragaszkodás. Érzelmek területén jellemzi a túlérzékenység, az 

érzelmi szabályozás zavarai (komfort keresése, önsértés, düh, stb.) Jellemzők még az egyszerű, 

ismétlődő mozgások (mint például a test előre-hátra ringatása, vagy a kézfej rázása 

stresszhatásra), az állandóan visszatérő gondolatok, a kényszeresnek tűnő, de látszólag céltalan 

és körülményes foglalatosságok és a végletesen beszűkült érdeklődési kör, valamint az 

érzékelés normálistól eltérő működése (például csökkent vagy túlzott érzékenység bizonyos 
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egyszerű vagy összetett ingerekkel: hangokkal, érintéssel, vizuális mintázatokkal vagy szociális 

gesztusokkal szemben). Gyakoriak az alvászavarok, a fóbiák, az evészavarok, dühkitörések, 

autoagresszió. Nehezen értenek meg általános élethelyzeteket.. Kognitív és értelmi 

képességeikben nagy a szórás. 

 

2, Beszéd és nyelvfejlődés zavarai 

A beszéd rendkívül bonyolult, összerendezett funkció, amiben az agykéreg, a kéreg alatti 

magvak, az agytörzs, az extrapyramidális rendszer, a perifériás idegek, közel száz izom vesz 

részt, nem szólva a „végrehajtásban” elengedhetetlen „nem mozgó” anatómiai egységekről. 

Bármelyik kiesése, anomáliája, működési zavara a beszédet, annak tisztaságát, egységét, 

folyamatosságát, érthetőségét akadályozhatja. 

Iskoláskorúak 3-10%-a küszködik valamilyen beszédzavarral, aminek következtében tanulási 

képességeik, eredményeik elmaradnak a korosztálybeli gyerekekétől. 

A zavarok besorolására többféle nézet is létezik, eredete szerint lehet 

organikus vagy funkcionális, időtartamát nézve pedig állapot és folyamat. 

A zavarok lehetnek impresszívek, ide tartozik a beszéd, írás, olvasás megértése, a „dekódolás” 

folyamata. Lehetnek expresszívek, ami a beszélt nyelv gyengeségét jelenti. Benne foglaltatik a 

korlátozott aktív szókincs, a diszgrammatizmus, előtérben állhatnak az artikulációs anomáliák. 

Artikulációs zavar a lassult hangzó elsajátítást jelenti. Jellemzik a kihagyások, hangzó 

torzulások, hangzó pótlások, amik a beszédet hallgatónak nehézséget okoz(hat) a megértésben. 

Az artikulációs zavarok kezelhetők, jók a kilátások. Receptív beszédzavar a beszéd 

megértésének fejlődési zavara, prognózisa viszonylag kedvezőtlen, általában társul szociális 

érzelmi és magatartási rendellenességekkel. 

3, Magatartási és viselkedés zavar 

Ezen területeken megjelenő zavarokkal hazai viszonylatban egyre komolyabban foglalkoznak 

a gyermekgyógyászok. Mind a köztudatban, mind a szakemberek körében nehezen fogadják el, 

hogy már csecsemő és kisgyermek korban felléphetnek nem organikus eredetű viselkedési 

nehézségek, lelki gondok, amik tulajdonképpen pszichés vagy pszichoszomatikus betegségek, 

ún. regulációs zavarok. Azaz a kisded nehezen szabályozza hogylétét, viselkedését és élettani 

folyamatait érzékelési, figyelmi, mozgásos és érzelmi területen.  
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Tünetei: tartós, kimerítő sírás, tartós nyugtalanság, alvás zavara, a táplálkozás és a gyarapadás 

rendellenességei. Ezek mellett feltűnnek érzelmi és kötődési gondok, a játékok iránti 

érdektelenség, elmaradnak a fejlődésben. Második életévükben már a gondok kiterjednek a 

gyermek-szülő kapcsolatra, a testvér rivalizációra. Nem kerülheti el a figyelmet a túlzott 

dacosság, az elválástól (bölcsődébe, óvodába menés, stb.) való félelem, a szabadjára engedett 

dühroham, szokatlan mértékű (személyekre, tárgyakra, önmagára irányuló) agresszivitás, 

játékokra nézve kedvetlenség, koncentrálási zavar, motorikus nyugtalanság, hiprkinetikus 

figyelemzavar. 

A zavar kialakulásának okai nem ismertek, okozhatja a perinatális szakaszban ért stressz, kémia 

hatás vagy születés alatti, utáni hatás. 

Amennyiben ezeket a tüneteket nem szervi eltérés, hanem idegrendszeri éretlenség okozza, 

TMST terápiával és más idegrendszert érlelő terápiával jól fejleszthető. 

A később megjelenő magatartás és figyelemzavar formái és okai igen változatosak lehetnek. 

Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos éretlensége, de kialakulhat másodlagos tünetként, 

mintegy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot 

okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel, vagy a társai ellen 

irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például: a nem 

megfelelő anya-gyerek kapcsolat, érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak, hospitalizáció 

is. 

Manapság az egyik leggyakoribb viselkedési nehézség az ADHD. Hátterében genetikai és 

környezeti tényezők húzódnak meg, melyek befolyásolják, hogyan fejlődjön és működjön az 

agy. Megjelenését uralhatja a figyelemhiány, vagy a túlzott mozgás igény és impulzivitás 

kifejeződése, vagy mindkettő együtt van jelen a gyermek viselkedésében. 

Az ADHD-nak több típusa van, a tünetek meghatározása alapján történő besorolás és kezelés 

kialakítása a szakember feladata. 

Legjellemzőbb tünetei: gyakran babrál, fészkelődik, elhagyja a helyét, rohangál, vagy ugrál. 

Nehézségei adódnak az önálló, nyugodt játékban, izeg-mozog, ha kell, ha nem, túlzottan sokat 

beszél, félbe szakít másokat, gondja van a várakozással. 

 

4, Értelmi és tanulási zavarok 

Számos esetben az érintetteke értelmi működési rendellenessége, tanulási zavara hátterében a 

rendelkezésünkre álló vizsgálati módszerek ellenére nem könnyű sem orvosilag, sem 

genetikailag, sem pedagógiailag, sem pszichológiailag jól körülhatárolt oki-okozati 

összefüggést meghatározni. Az eltérések hátterében prenatális (pl. szülők életkora, magzati 
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fejlődési rendellenességek, koraszülöttség), perinatális (pl. hipoxia, császármetszés, 

köldökzsinór, méhlepény problémák) és posztnatális tényezők (pl. sárgaság, fertőzések, 

sérülések) is közrejátszhatnak, az okok konkért meghatározása általában nem lehetséges.  

 

Értelmi képességek zavarai (mentális retardáció) 

A mentális retardáció a szellemi működés lelassulásából vagy inkomplett fejlődéséből kialakult 

állapot. Jellemzi a különböző készségek és az intelligencia minden területén megfigyelhető 

károsodás, amely a fejlődési időszak alatt manifesztálódik. 

Jelentkezhet más elme- vagy testi betegségekkel vagy anélkül; mentálisan retardált egyéneken 

az elmebetegségek prevalenciája három-négyszer nagyobb, mint a normál populációban. Az 

alkalmazkodó viselkedés mindig károsodott. 

 

Enyhe mentális retardáció (50-69 közötti IQ) 

Az enyhén retardált személy késéssel kezd beszélni, de eléri a mindennapi élethez szükséges 

beszédkészséget. Eléri a teljes függetlenséget az önellátásban, a gyakorlati és háztartás körüli 

készségekben, bár fejlődése sokkal lassúbb a normálisnál. Az írás és az olvasás gondot okoz. A 

specifikusan a hiányosságok kompenzálására fejlesztett képzés sokat segíthet. Gyakorlati 

munkát képes elvégezni, szellemit kevésbé. Ha a betegség észrevehető érzelmi és szociális 

éretlenséggel párosul, nyilvánvalóvá válik. Magatartási, érzelmi és szociális nehézségei és az 

állapotából következő kezelés és támogatás közelebb áll a normál intelligenciájú emberekéhez, 

mint a közepesen és súlyosan retardáltakéhoz. Organikus etiológiai tényező ritkán (bár növekvő 

arányban) diagnosztizálható. Autizmus, más fejlődési rendellenesség, epilepszia, 

magatartászavar vagy hátrányos testi állapot gyakran társul, de ezeket külön kell kódolni. 

 

Mérsékelt mentális retardáció (35-49 közötti IQ) 

A mérsékelten retardált személy nyelvi és értelmi fejlődése lassú, és az ezeken a területeken 

elérhető szintje behatárolt. Önellátási és mozgáskészségük visszamaradott, sokan egész 

életükön át felügyeletre szorulnak. Az iskolai munkában behatárolt az előrehaladásuk, bár 

néhányan képesek az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges ismeretek elsajátítására. A 

képzési programok náluk is fontosak. Felnőttként egyszerű, gyakorlati munkavégzésre képesek, 

ha feladatuk pontosan meghatározott és irányítást kapnak. Teljesen önálló életvitelre nagyon 

ritkán képesek, általában mozgékonyak, aktívak, a többség képességének megfelelő szintű 

szociális fejlődést mutat, megkísérel kapcsolatot teremteni másokkal. 
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A képességek profilja eltéréseket mutat. Egyesek jobb vizuális-térbeli és rosszabb nyelvi 

képességekkel rendelkeznek, mások ügyetlenek, de élvezik a szociális interakciót. Vannak, 

akik nem tanulnak meg beszélni, vannak, akik csak az alapvető szükségleteket fejezik ki, és 

vannak, akik egyszerű társalgásra is képesek. 

A többségnél organikus etiológia kimutatható. Gyermekkori autizmus vagy más pervazív 

fejlődési zavar jelen lehet. Epilepszia, neurológiai és testi hátrányos állapot is gyakori, de a 

többség képes segítség nélkül járni. Más pszichiátriai betegségeket a nehéz beszédkészség miatt 

nehéz diagnosztizálni. 

 

Súlyos mentális retardáció (20-34 közötti IQ) 

Nagyon hasonlít a mérsékelt mentális retardációhoz. A betegek többsége motorosan károsodott, 

vagy más deficitje is van, ami jelentős központi idegrendszeri károsodásra vagy fejlődési 

rendellenességre utal. Ide tartozik a súlyos mentális szubnormalitás és a súlyos oligofrénia. 

 

Nagyon súlyos mentális retardáció (20 alatti IQ) 

A beteg komolyan korlátozott értelmi készséggel bír, kevés utasítást ért meg. Legtöbbjük 

mozgásképtelen vagy mozgásában súlyosan korlátozott, inkontinens, és csak a nonverbális 

kommunikációs formák legalapvetőbb szintjére képes. Alapvető szükségleteik kielégítésére 

alig vagy egyáltalán nem képesek, állandó segítségre és felügyeletre szorulnak. A 

legegyszerűbb vizuális és térbeli készségeket elsajátíthatják, egy kicsit részt tudnak venni a 

gyakorlati munkában. Az organikus etiológia a legtöbb esetben kimutatható. Súlyos neurológiai 

vagy más testi fogyatékosságok, atípusos autizmus gyakoriak. 

 

Nem specifikus mentális retardáció 

A mentális retardáció fennáll, de nincs elég információ ahhoz, hogy a fenti kategóriákba 

besoroljuk. 

 

Az értelmi fogyatékosság habilitációja és rehabilitációja 

A rehabilitáció során a károsodott kognitív funkciók miatt számolni kell az emocionális élet 

differenciálatlanságával, az adaptációs készségek beszűkülésével, az önálló életvitel 

lehetőségének csökkenésével. 

A habilitáció célja: közösségbe való integrálás, képességeknek megfelelő munkavégzés, 

biztonságos, elfogadó környezet biztosítása. A korai fejlesztő programok 3 éves kortól 
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alkalmazhatóak. A speciális kisegítő-iskolai oktatás 16 éves korig történik. Fontos a szülők 

nevelési attitűdjének alakítása, a nevelési problémák megoldásának segítése. 

Jó képességű értelmi fogyatékosok ipari tanuló iskolába járhatnak, szakmát szerezhetnek. A 

középsúlyos értelmi fogyatékosok bentlakásos intézetekben végezhetnek egyénre szabott, 

könnyen megtanulható munkát. Gyógypedagógia és kreatív foglalkozásokat is biztosítanak 

számukra. Súlyos értelmi fogyatékosok általánba családban vagy egészségügyi 

gyermekotthonokban élnek. 

 

Tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) 

Tanulási zavarnak röviden összefoglalva azt a jelenséget nevezhetjük, amikor egy gyerek 

normális, átlagos oktatási körülmények között nem tud megtanulni írni, olvasni, vagy számolni, 

ha ezeken a területeken iskolai teljesítménye jelentôsen elmarad az intelligencia szintje alapján 

elvárható teljesítménytôl. 

A tanulási zavarok tünetei két fô csoportba sorolhatóak, teljesítmény- és viselkedésbeli 

jellegzetességeket különíthetünk el. A tanulási nehézségekkel küzdô gyermek figyelmetlen, 

könnyen elterelhetô, munkái rendetlenek, rajzai csúnyák, összerendezetlen, ügyetlen a 

mozgása. Teljesítménye ingadozó. A viselkedésbeli tünetek nagyrészt másodlagosan, a 

teljesítménydeficit nyomán fejlôdnek ki. A sok kudarc, megnemfelelés, a környezet felôl érkezô 

negatív értékelés az amúgyis nyughatatlan, szétszórt gyermeket agresszívvé teheti. Más esetben 

szorongóvá, visszahúzódóvá válhat, tétova és bizonytalan lesz. 

A tanulási rendellenességeket legtöbbször részképességkiesések, egyes területeken történt 

fejlôdésbeli elmaradások okozzák. Sok esetben valóban csak megkésett fejlôdésrôl van szó, de 

gyakran igazi deficit áll az olvasás, írás, helyesírás vagy számolás terén mutatott gyenge 

teljesítmény mögött. 

Már az óvodáskorban felfigyelhet a környezet a gyermek hiányosságaira: 

1.)   Rendezetlen, bizonytalan mozgás - egyensúly, térorientációs és testséma problémák. 

2.)   Kialakulatlan oldaliság - testséma és térorientációs zavar. 

3.)   A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat, még akkor sem, ha 

bemutatják neki - testséma, térorientációs zavar, elmaradás a nagymozgások szintjében. 

4.)   Figyelmetlenség - belsô rendezetlenség, az egymásutániság felfogásának nehézsége, 

elterelhetôség, összefüggésben lehet az egyensúlyrendszer gyengeségével. 

5.)   Rossz ceruzafogás - testsémazavar, finommozgási nehézségek. 
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6.)   Kusza rajzok, elmaradott rajzszint, a rajzolás elutasítása - térorientációs zavarok, a 

finommozgás fejletlensége. 

7.)   Artikulációs problémák - beszédhang-megkülönböztetési nehézségek, sorbarendezési 

problémák. 

A tanulási zavarok tekintetében igen fontos szerepe van a megelőzésnek. Lehetőség szerint 

biztosítani kell a kisgyermekek észlelési és mozgási, úgynevezett szenzomotoros 

képességeinek fejlődését. Ingergazdag környezettel, a gyermeknek minél sokfélébb apró 

kihívással teli elfoglaltság biztosításával a legtöbb esetben megelőzhetjük a tanulási nehézség 

kialkulását, vagy csökkenthetjük annak súlyosságát. Az egyik legfontosabb eleme a tanulási 

zavarok megelôzésének a felolvasás. A felolvasások másik nagy fejlesztő hatása, hogy a 

gyermeknek sorban kell követnie az eseményeket, vizuális ingerek nélkül saját képzetet 

alakítva a történet minden egyes elemérôl. Ezzel a sorbarendezéssel, és saját képzet 

kialakításával az olvasáshoz szükséges alapvetô képességei fejlődnek. A tanulási zavarok 

kialakulásának megelőzésében kulcsfontosságú a széleskörű mozgásfejlesztés. A gyermeknek 

minél több lehetősége legyen testének megismerésére, mozdulatainak próbálgatására, téri 

tapasztalatok megszerzésére.  

5, Érzékelő szervrendszerek zavarai 

Az ember a külvilágből érkező ingereket az érzékszervein keresztül veszi fel. Az érzékszervek 

közül a látás, hallás működésében bekövetkező zavarok azok, amelyek nagyban meghatározzák 

az egyén életminőségét és lehetőségeit. Ezen rendszerek zavarai szintén visszavezethetőek 

prenatális, perinatális és posztnatális tényezőkre is, de később kialakuló tényezőkre is.  

Korai felismerésük és fejlesztésük elengedhetetlen a bejövő ingerek felismeréséhez, 

feldolgozásához, adaptálásához. 

3 Hazai helyzet  

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti 

a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő integrált oktatásuk. Az együttnevelést 

megvalósító intézménnyel szembeni elvárás a tanuló beilleszkedésének, a többi tanulóval való 

együtt haladásának megvalósítása.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelvét a 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet szabályozza.  

Az integrált nevelésben/oktatásban részt vállaló köznevelési intézmények igénybe vehetik az 

egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (EGYMI-k) szak- és pedagógiai 
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szakmai szolgáltatását, az utazó gyógypedagógusi és utazó konduktori hálózat működtetésére 

kijelölt intézmények segítségét. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

(EGYMI) a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók többi gyermekkel/tanulóval együtt 

történő nevelésének, oktatásának segítése céljából hozható létre. Az EGYMI – céljaival 

összhangban – a szakértői bizottsági feladatokon kívül pedagógiai szakszolgálati feladatokat, 

továbbá a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás feladatait is elláthatja. Fontos, 

hogy az intézmény keretén belül óvodai, általános iskolai vagy középiskolai feladatot ellátó 

intézményegységnek kell működnie. Az EGYMI-ben ellátott feladatokra külön-külön 

szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeket kell létrehozni. 

4 Mórahalmi-járás helyzet 

4.1 A Mórahalmi járás települései:  

 

Mórahalom, Ásotthalom, Bordány, Csólyospálos, Forráskút, Pusztamérges, Öttömös, Ruzsa, 

Zákányszék, Üllés, Zsombó. A települések elszórtan helyezkednek el a járás területén. Több 

település nehezen közelíthető meg tömegközlekedéssel a ritkán közlekedő járatok miatt. 

 

A járás területén az integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a települési 

óvodákban és iskolákban történik. A speciális szükségletű gyermekek oktatása a járás területén 

nem megoldott. A járáshoz legközölebb eső ilyen intézmény(ek) Szegeden találhatóak.  

Ezen intézmények az alábbiak: 

4.2 GEMMA KÖZPONT  

 

(Cím: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 50.,tel: 06 62/891-800, gemmaiskolakft@gmail.com) 

 

Fogyatékossággal élő gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmények összessége. 

A GEMMA Központ 2010-ben jött létre, néhány szakember kezdeményezésére, akik az addigi 

munkájuk során szembesültek azzal az óriási igénnyel és ugyanakkor hiányossággal is, amely 

a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családokat érintette. 

Amíg egy ép gyermeket nevelő család több tucat óvoda, iskola, egyéb intézmény közül 

választhat lakóhelyéhez közel, addig a fogyatékossággal, különösen a súlyos halmozott 

fogyatékossággal élő gyermekeknek nem sok lehetőségük van, még nagyobb vidéki városokban 

mailto:gemmaiskolakft@gmail.com
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sem. Így volt ez Szegeden is, ahol a helyzetet felismerve és felvállalva, pár szakember és néhány 

érintett szülő összefogásával alakult meg a „GEMMA”. 

Az Intézmény Fenntartója a kezdetekben a Szivárvány Autizmus Egyesület volt, majd ahogy 

nőtt, fejlődött a központ, szükségessé vált a fenntartóváltás, így 2015-ben létre hozásra került a 

GEMMA ISKOLA Nonprofit Közhasznú Kft., amely jelenleg is a központ fenntartója. 

A GEMMA ellátási területe egész Csongrád-Csanád megye, így számos településéről érkeznek 

diákok, ellátottak a központba. 

A kezdeti 12 fős gyermeklétszám és a Szőregi 230 nm2-es romos épület helyett, ma már több 

mint 1500 nm2-en, egyre modernebb környezetben, több mint 100 család életében van napi 

szinten jelen a GEMMA 50 fős munkatársi gárdája. 

2010-ben kétféle szolgáltatást tudott nyújtani az igénybevevők számára az intézmény, fejlesztő 

iskolai oktatást és szociális nappali ellátást. 

Fejlesztés színterei 

Fejlesztő iskola 

 Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek tankötelezettségük megkezdésétől egész 

23 éves korig tudnak részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban. 

Speciális általános iskola 

 Összevont alsó illetve összevont felső tagozaton várják mindazokat a gyerekeket, akik 

középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő illetve halmozottan 

fogyatékossággal élő diagnózissal rendelkeznek. 

 6 éves kortól a 8. osztály befejezéséig tanulhatnak itt a gyerekek, után a készségfejlesztő 

iskola osztályaiban folytathatják tanulmányaikat. 

Készségfejlesztő Iskola 

 A készségfejlesztő Iskolába felvételt nyerhet az a középsúlyos, enyhe és autizmus 

spektrumzavarral küzdő tanuló, aki sikeresen befejezte a speciális általános iskola 8. 

évfolyamát. 

 A tanulók 25-27 éves korukig maradhatnak az oktatási rendszerben, különböző 

modulok elvégzésével. 

 9-10. évfolyam a közismereti évfolyam, ahol az általános iskola tananyagának 

folytatása, folyamatos bővítése mellett, fokozatosan történik az egyszerű 

munkatevékenységek tanításának bevezetése. 

 11-12. évfolyam a gyakorlati évfolyam, ahol modulrendszerben különböző szakmák 

egy-egy részterületének elsajátítása történik.  

2019-től a központ a következő feladatokat tudja már ellátni: 
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 Fejlesztő iskolai oktatás 

 Speciális általános iskolai oktatás 

 Készségfejlesztő iskolai oktatás 

 Fogyatékossággal élő személyek nappali ellátása 

 Támogató szolgáltatás (szállítás, gondozás) 

 AAK központ 

 Komplex gyermekfejlesztő, rehabilitációs szolgáltatásunk bevezetés alatt van, külsősök 

számára is elérhető lesz. (gyógypedagógia, logopédia, gyógytorna) 

 Az akkreditált foglalkoztatásba is bekapcsolódtak, mint a Mécses Szolgáló Közösség 

Egyesületének a telephelye 

 Fejlesztő foglalkoztatásuk 2019 ősszel indult, a Mécses Szolgáló Közösség 

Egyesületének a telephelyeként. 

 Közfoglalkoztatott munkavállalókat is fogadnak évek óta, akik közül több személy 

foglalkoztatását is átvették már rendes munkaszerződéssel. 

 Gyakorlati képzőhely az SZTE több karának 

 Önkénteseket is fogadnak 

 Közösségi Szolgálat kapcsán több középiskolával is van együttműködési szerződésük 

 

4.3 Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

 

(6723 Szeged, Sólyom u. 4. Tel.: (62) 547-078 Fax.:(62) 547-078 

www.barcziszeged.sulinet.hu)  

Intézményegységek:  

 Óvoda  

 Általános Iskola:  

o Tanulásban akadályozott tagozat 

o Értelmileg akadályozott tagozat 

o Autista tagozat 

 Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola 

 Utazó gyógypedagógiai hálózat 
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Óvoda: Három csoportban fogadja a 3-7 éves életkorú gyermekeket, akik a Szakértői Bizottság 

véleménye alapján kerülhetnek az óvodába. A bizottság által megállapított diagnózis és a 

gyógypedagógus saját megfigyelésén alapul a fejlesztő tevékenység, melynek során figyelembe 

veszik az egyéni fejlődési különbségeket és életkori sajátosságokat is. A nevelési program 

alapján készített foglalkozási terv szerint gyógypedagógus, logopédus foglalkozik a 

gyermekekkel. A fejlesztés egyéni, kiscsoportos és csoportos formában történik, a gyermekek 

fejlődési ritmusához alkalmazkodó, játékos formában.  

Foglalkozási formák: Önkiszolgálásra nevelés, Mozgásfejlesztés, Anyanyelvi nevelés, 

Vizuomotoros készség fejlesztése, Játékra nevelés, Zenei nevelés, Egyéni fejlesztés.  

A három óvodai csoport eltérő arculattal rendelkezik – Zoo-ovi, Öko-Ovi és Élménypedagógia 

szerepel programjukban.  

Általános Iskola:   

Tanulásban akadályozottak pedagógiája tagozaton 1-8. évfolyamon történik az oktatás 

osztálykeretben a NAT és a speciális kerettantervi elvárásoknak, valamint az Irányelveknek 

megfelelően. Kiemelt cél a pályaválasztásra felkészítés. A tanulók képességeit magas 

színvonalú tehetséggondozás és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások 

keretében fejlesztik ennek köszönhetően tanulók sikerrel szerepelnek a megyei, regionális és 

országos versenyeken.  

Értelmileg akadályozottak pedagógiája tagozaton négy összevont csoportban tanulnak a 

diákok. Főbb fejlesztési irányvonalak a területen: kommunikációs és szociális képességek 

fejlesztése, a praktikus képességek megszerzése, fejlesztése. Elősegíteni a tanulók 

képességeinek megfelelően a szakmaválasztást, súlyosabb esetben a védő-óvó elhelyezésre 

nyújtanak tanácsot.  

Autizmus spektrumzavar diagnózissal rendelkező diákjaik 3 osztályban tanulnak strukturált 

környezetben. A kommunikációs és szociális készségek eltérő fejlődése miatt e tanulók 

esetében olyan speciális módszerek alkalmazására van szükség, mint pl. a PECS (képcserés) 

módszer, a rugalmas viselkedésszervezés elősegítése, vizuális segédeszközök és promptok 

alkalmazása. Ezeket a módszereket csoportos és egyéni órák keretében is alkalmazzák. 

Szülőklub működtetésével nyújtanak terápiás tanácsokat a szülők számára az otthoni és iskolai 

szabályok egységesítése érdekében.  
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Utazó gyógypedagógus hálózat: Utazó Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység 2016 óta 

az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. Utazó Gyógypedagógus Hálózat keretében 33 fő 

gyógypedagógussal végzik azoknak a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, tanulóknak az 

ellátását, akiket az óvoda, általános és középiskola integráltan nevel, oktat 

Gyógypedagógiai módszertani intézményként – igény esetén - felkészítést nyújt befogadó 

óvodák, iskolák tantestülete számára előadás, továbbképzés keretében. Az Utazó 

Gyógypedagógus Hálózat 2015-ben tárta ki kapuit a hallgatók előtt, ezzel teljes körű terepet és 

rálátást biztosítva a gyógypedagógus hivatásra. 

Kiemelten fontosnak tartják, a módszertani intézmények tudásátadó szerepét, a szakmai 

szolgáltatások széles körét, hogy a speciális kompetenciák az együttnevelés minden színterén 

jelen legyenek.  

Fejlesztő nevelő-oktatást végző iskola: A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő 

iskolája a tanköteles korú, súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok ellátására 

jött létre. A tanulók a Waltner Károly Otthon lakói. A Fejlesztő Iskola pedagógusai a sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását a Rehabilitációs Pedagógiai Program 

és az egyéni fejlesztési tervek alapján csoportközösségekben, kiscsoportos, egyéni keretek 

között végzik. Az Iskola kiemelt célja a tanulók pedagógiai kísérés melletti minél önállóbb 

életvitelre történő felkészítése és eredményesebb szocializációja.  

 

4.4 Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület 

 

(Elérhetőség: cím: 6771 Szeged, Szerb u. 192. tel: +36 20 484 1028 e-mail: 

szivarvanyauti@gmail.com web: https://aosz.hu/tagszervezet/szivarvany-autizmus-egyesulet/) 

 

A Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület 2003-ban alakult Szegeden azzal a céllal, hogy 

az autista személyek érdekeit képviselje, számukra szolgáltatásokat nyújtson, ill. konstruktívan 

együttműködjön az őket ellátó rendszerrel az életminőségük javítása érdekében. Az utóbbi 

években más akadályozottsággal küzdő személyek is igénybe veszik szervezetünk 

szolgáltatásait.  

Fő törekvésük: A fogyatékos emberekkel szembeni diszkrimináció csökkentése, illetve segíteni 

a fogyatékos embereket a másokkal egyenlő mértékű társadalmi részvételben.  

Tevékenységeik: 

https://aosz.hu/tagszervezet/szivarvany-autizmus-egyesulet/
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• Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása 

• Információs iroda működtetése 

• Nyári napközis tábor autista gyerekeknek 

• Széleskörű felvilágosító tevékenységet folytatunk a társadalmi elfogadás érdekében 

• Szakkönyvtár működtetése 

• Képzések, tréningek szervezése szülőknek, szakembereknek 

• Jogi tanácsadás 

• Közfoglalkoztatás 

• Családi és információs napok szervezése 

• Iskolai Közösségi Szolgálat fogadó hely vagyunk 

 

Jelenleg 22 fő alkalmazottuk van, melyből 13 fő megváltozott munkaképességű személy 

(autista, értelmileg akadályozott, sclerosis multiplexes beteg, hallás- és látássérült). 2018-ban 

megkapták a „védett munkahely” címet. 

 

4.5 A Mórahalmi járás iskolái 

 

A Mórahalmi járás minden településén található óvoda és általános iskola. A 11 óvodából 2 

egyházi fenntartású, 9-et pedig a helyi önkormányzatok tartanak fenn. Összesen 12 általános 

iskola működik a járás területén, melyből négy egyházi, nyolc pedig állami fenntartású.  

A Mórahalmi járásban, az állami fenntartású iskolákban 420, az egyházi fenntartású iskolákban 

pedig 58 sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermek, tanuló integrált ellátása 

történik. Ezeknek a gyermekeknek több, mint 90 %-a egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

kategóriába tartozik és 10% alatt van a tanulásban akadályozottak aránya. Mozgásszervi, és 

érzékszervi fogyatékos, valamint autista gyermekek integrált ellátása nem történik a Mórahalmi 

járás állami fenntartású iskoláiban, az egyházi fenntartású iskolákban is csak 3 mozgássérült és 

1 érzékszervi fogyatékos gyermek esetében. Az SNI kategóriákba tartozó gyerekek iskolai 

ellátását a szegedi iskolák végzik integrált és szegregált formában. A Szeged és Térsége Bárczi 

Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe 25 SNI gyermek utaztatása 

történt a 2019/2020-as tanévben. A Mórahalmi járásban integráltan tanuló SNI gyermekek 

gyógypedagógiai ellátását az iskolák saját gyógypedagógusai (9 iskola esetében), valamint 

megbízási szerződéssel rendelkező gyógypedagógusok végzik. 
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4.6 Pedagógiai Szakszolgálat 

 

2007 szeptember 1-ejétől a székhelyintézmény pályaválasztási tanácsadó szakembere új 

szolgáltatásként látja el a Mórahalmi járás pályaválasztás előtt álló tanulóit. 

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat valamennyi tankerületi pedagógiai 

szakszolgálati feladatot ellátja, melyek a következők: 

• gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 

• szakértői bizottsági tevékenység, 

• nevelési tanácsadás, 

• logopédiai ellátás, 

• konduktív pedagógiai ellátás, 

• gyógytestnevelés, 

• iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

• kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézményében az utóbbi 

években nagy mértékű fejlesztések voltak a szakemberek és a szakmai, módszertani munka 

területén. A pedagógus munkakörben dolgozó szakemberek (gyógypedagógus, pszichológus, 

logopédus, gyógytestnevelő) státuszainak száma az utóbbi egy évben 16-ról 19,5-re növekedett. 

A tapasztalatok szerint az intézmény pozitív megítélése növekedett az utóbbi időszakban, 

melynek jelzője, hogy az idén nyáron közétett álláshirdetésekre több szakember jelentkezett, 

mint ahányat az intézmény fel tudott venni, míg a megyeszékhelytől hasonló távolságra levő 

más tagintézmények esetében nem volt elég jelentkező az üres álláshelyek betöltésére. A 

különböző pedagógiai szakszolgálati feladat-ellátási területek közül legnagyobb fejlődés a 

korai fejlesztés területén történt az elmúlt években. A pedagógiai szakszolgálati rendszer 

átszervezése kezdetén még egyáltalán nem működött ez a szolgáltatás a járásban. Jelenleg a 

korai ellátásban (korai fejlesztés és 0-3 éves gyermekek nevelési tanácsadása) részt vevő 

gyermekek száma meghaladja a 70 főt. A fejlődési problémák jelzése már nagyon korán 

megtörténik, ami többek között a védőnői hálózattal történő szoros kapcsolat kiépítésének 

köszönhető.  

 

Korai ellátásra már Bács-Kiskun megyéből és a határon túlról is jelentkezett igény. A 

Tagintézmény szakemberei a korlátozott infrastrukturális feltételek miatt jelenleg nem tudják 

ezeknek a gyermekeknek az ellátását felvállalni.  



 

 
21 

 

A jelenlegi ellátáshoz, ennek bővítéséhez, a szolgáltatások fejlesztéséhez nem biztosítottak 

megfelelő infrastrukturális feltételek. Az intézmény súlyos helyhiánnyal küzd. A pedagógiai 

szakszolgálati feladatellátás kitelepített formában is történik a járásban. Kis településeken, 

különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében csak helyben történő, kitelepült formában 

működő szolgáltatásokkal lehetséges biztosítani a szükséges ellátást. A települések 

tömegközlekedéssel történő elérhetőségének nehezítettsége miatt szükség lenne hivatali 

gépjárműre, hogy a kitelepült szolgáltatások zökkenőmentesen biztosíthatóak legyenek. A nagy 

eszközigényű, speciális körülményeket igénylő ellátási formák esetében a gyerekek 

Mórahalomra történő szervezett szállítása is megoldást jelenthet. Gyógytestnevelés esetében a 

heti egy uszoda foglalkozásokhoz a vidéki gyermekek beutaztatását a szülők csak 

alkalomszerűen tudják vállalni. Szervezett szállításra az ő esetükben is szükség lenne.  

 

Mórahalom, a határ menti elhelyezkedése miatt, sajátos szerepet tölt be Szerbia Vajdasági 

részében kialakult szolgáltatási hiányok pótlásában. Szerbia Vajdasági területének lakossága 

2011-ben közel 2 000 000 fő volt, melynek 13%-a vallotta magát magyar nemzetiségűnek. 

Szerbiában a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásának nincs egységes, 

jogszabályok által szabályozott rendszere. Speciális iskola csak Újvidéken és Szabadkán 

található. Kisebb településeken a sajátos nevelési igényű gyermekeket a többségi általános 

iskolákban helyezik el, ahol részükre a gyógypedagógiai segítésnyújtás esetleges. Az általános 

iskolákban dolgozó pedagógusok pedig nem rendelkeznek speciális módszertani ismeretekkel 

a sajátos nevelési igényű gyermekek segítéséhez. A különleges gondozáshoz való jogosultságot 

egy bizottság („Tárcaközi Bizottság”) állapítja meg. A döntéshez azonban a gyermek állapotát 

leíró vizsgálatok nem szükségesek. Nincs a diagnosztikai folyamatnak meghatározott 

protokollja. A gyermekek többsége reguláris óvodába, vagy általános iskolába kerül, ahol 

egyéni tanterv szerint halad. Az egyéni tanterv kidolgozása az iskola feladata. Az iskolában 

dolgozó pedagógusok megfelelő módszertani képzés és gyógypedagógusok segítsége nélkül 

készítik el ezeket a tanterveket. A gyermek ellátásához is csak alkalomszerűen kapnak 

gyógypedagógiai segítséget. Nincs államilag támogatott korai fejlesztés. Ezért, az olyan szülők, 

akiknek lehetőségük van rá, gyakran fordulnak az elérhető távolságban levő magyarországi 

szakemberekhez. Magyar ajkú többségi pedagógusok pedig gyakran keresnek továbbképzési 

lehetőségeket, gyakran vesznek részt magyarországi szakmai konferenciákon.  
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4.7 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

A családsegítés szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. A Szolgálat figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek problémáit, 

életkörülményeit, szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 

A Homokháti Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának szolgáltatásait 

önkéntesen, a jelzőrendszer jelzését követően a Szolgálat családsegítői kezdeményezik a 

kapcsolatfelvételt, a hatóság (gyámhivatal) kötelezi az egyént, a gyermeket, a szülőt a 

szolgáltatás igénybevételére.  

 

4.7.1 Családkonzultációs szolgáltatás 

 

A családi élet mindennapjaiban folyamatosan hatást gyakorlunk egymásra. Boldog 

pillanatainkban és nehézségeinkben is osztozunk. A családkonzultáció lehetőséget ad arra, 

hogy áttekintsük, és jobban megértsük a problémáinkat, saját működésünket, a családtagjainkat 

és azt, hogyan hatunk egymásra. A lehetőségeket, megoldásokat együtt keressük. 

Ilyen és ehhez hasonló élethelyzetekben érdemes igénybe venni a szolgáltatást: 

• Sok veszekedés van a családban 

• Nem értjük meg egymást, nem találjuk a közös hangot; érzelmi elhidegülés 

• A szülők azt veszik észre vagy az iskola/óvoda jelzi, hogy valamilyen nehézsége van a 

gyermeknek 

• Érzelmileg megterhelő élethelyzetben (pl.: gyász, válás, munkahely elvesztése, 

betegség, stb.) 

• Gyermekét egyedül nevelő szülő gondjai 

• Új család kialakításának a nehézségei (nevelőszülő, mostohatestvér, stb.) 

• Bizalomvesztés a kapcsolatban, pl. megcsalás; szexuális problémák 

• A gyermekkori család hatásait, mintáit szeretné jobban megérteni, esetleges traumákat 

feldolgozni, megbékélni a családtagokkal 

 

4.8 A Gyermekorvosi ellátás 

 

Mórahalmon a 3 felnőtt háziorvosi praxis mellett a település nagysága miatt külön 

gyermekgyógyász szakorvos is elérhető az itt élő családok gyermekei számára. 
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A rendelőben a „kis betegek" ellátásán túl a gyermekek gondozására is sor kerül. Rendszeres 

szűrések zajlanak, szükség szerint laborvizsgálatok készülnek, és megtörténik a szakellátásra 

való irányítás is, amennyiben az indokolt. A Móra-Vitál Kft. szakrendelései között fellelhetők 

gyermekgyógyászati vonatkozásúak is, ami könnyebbséget jelent az itt élők számára, mivel 

nem kell 20-25 km távolságra lévő közeli nagyvárosba utazni és hosszasan várakozni egy-egy 

szakvizsgálatért. 

Szoros együttműködésben a védőnőkkel a családok gondozása személyes jellegű, a panaszok 

értékelése és a visszajelzés ennek a szakmai és bizalmi kapcsolatnak köszönhetően gyors, ami 

nagy segítséget nyújt adott esetben a fiatal szülők számára. 

Az iskolaorvosi ellátás is ebben a rendelőben zajlik Mórahalmon, így az osztályvizsgálatok, 

védőoltások során a 6-18 éves korosztály egészségi állapotának figyelemmel kísérésére további 

lehetőség nyílik. A rendelési idő lehetővé teszi, hogy délelőtt és délután is gyermekorvosi 

ellátáshoz jussanak azok, akinek ezt állapotuk indokolja. 

 

4.9 Védőnői szolgálat 

 

A védőnői hálózat feladatai közé tartozik:  

- a nővédelem, ezen belül  

- a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,  

- az anyaságra való felkészülés segítése,  

- a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel,  

- a várandós anyák gondozása, 

- a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az 

életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;  

- az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ennek 

során: gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében célzott és 

szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat 

kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának segítése, valamint a gyermek 

fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,  

- az újszülöttek, a koraszülöttek, a kissúllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti 

ok miatt saját kompetencia keretében fokozottan gondozott vagy már jelzést igénylő 

veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott 

figyelemmel kísérése és segítése,  
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- a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a 

gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és 

családjának fokozott gondozásba vétele,  

- a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására,  

- az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. 

§-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő 

gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve a 

háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,  

- a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról,  

- az óvodában a védőnői feladatok végzése, 

- az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;  

- családgondozás keretében,  

- a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 

megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, 

szerető családi környezet kialakításához,  

- a család- és gyermekjóléti szolgálat, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala és a háziorvos, házi gyermekorvos 

írásos értesítése, ha a várandós anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 

kiskorú gondozója és törvényes képviselője a védőnővel nem működik együtt az feladatai 

ellátása során, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos 

elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy 

egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,  

- tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes 

képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről,  

 

Tevékenységük középpontjában a gondozott családok egészségvédelme, a betegségek 

kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll. Szakmai feladataikat elsősorban 

önállóan látják el, de rendszeresen konzultálnak az egészségügyi (gyermekgyógyász, 

háziorvos, szülész-nőgyógyász szakorvos), a gyermekjóléti és szociális ellátórendszer 

szakembereivel. 

 

 



 

 
25 

4.10 Mórahalmon elérhető ellátások 

 

4.10.1 Napsugár Fejlesztő Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 

 

Az intézmény komplex nappali ellátást biztosít fogyatékkal élő, halmozottan fogyatékos vagy 

autista személyek, sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint mentális és rehabilitációs 

támogatásra szoruló személyek részére. Személyre szóló, egyéni fejlesztési terv alapján 

biztosítja az ellátottak szinten tartását, lehetőség szerint fejlesztését. 

Az intézmény a személyes gondoskodás keretein belül szolgáltatásai által segítséget nyújt 

mindazon szociálisan rászorult személyek számára, akik életvitelükben részleges vagy teljes 

segítségre szorulnak. 

Az Intézmény a minél magasabb színvonalú megvalósulás érdekében kapcsolatot tart mindazon 

társadalmi,- érdekképviseleti szervekkel, társintézményekkel, melyeknek együttműködése a 

fogyatékkal élő emberek és a rehabilitációs támogatásra szoruló személyek életminőségének 

javulásához hozzájárul. 

Segítő tevékenység végzése során minden munkavállaló alapvető kötelessége maximálisan 

tiszteletben tartani az emberi – mint önálló indivídum -, alkotmányos és egyetemlegesen 

elismert jogait. Az Intézmény a lehetőségekhez mérten mindig igyekszik a segítséget kérő 

személy számára szükségleteinek legmegfelelőbb ellátási formát nyújtani. 

A Fejlesztő Ház az ellátottak részére lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Ezen ellátotti csoport 

részére - az idősek nappali ellátásához hasonlóan-, speciális szükségleteikhez alkalmazkodva 

biztosítja az összes gondozási elemet magában foglaló komplex ellátást. A nappali ellátási 

formában nyújtott szolgáltatás magában foglalja az alábbi elemeket: 

Fizikai ellátás: Segíti a személyi higiéné folyamatos fenntartását, a személyes ruházat 

tisztítását.  

Egészségügyi ellátás: Igény szerint megszervezi az alap-, illetve a szakorvosi ellátáshoz való 

hozzájutást. Az egészség megőrzése érdekében felvilágosító, ismeretterjesztő előadásokat 

szervez. 

Mentális ellátás: Egyéni és csoportos beszélgetések módszerével segíti az ellátottai lelki 

egészségük megtartásában. 
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Szabadidő hasznos és célszerű eltöltésére irányuló foglakoztatás: 

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az adott kor és ellátotti csoportnak megfelelő 

tevékenységeket szervez. Különböző eszközök, manuális és szellemi foglalkozáshoz alkalmas 

anyagok biztosítása által igyekszik motiválni a szabadidő hasznos eltöltését. Ehhez 

sajtótermékek, társasjátékok, TV, Videó, DVD számítógép áll rendelkezésre. Az ellátottak 

vonatkozásában a képességek, készségek fejlesztése nagy hangsúlyt kap. Kiemelkedő szerepet 

tulajdonít a foglalkoztatásnak, hiszen ezáltal megtarthatók a képességek, a szunnyadó 

készségek felébreszthetők. 

Egyéb szolgáltatások 

- Szabadidős programok szervezése (játszóház, sószoba, 1 napos kirándulások) 

- fürdő- és gyógyvizes program havi egy-két  alkalommal 

- terápiás lovaglás havi egy-két alkalommal 

- fejlesztő torna heti egy alkalommal 

- kutyaterápiás foglalkozás havi egy alkalommal 

- háztartási ismeretek heti egy alkalommal 

- Önálló életvitelt segítő programok 

- Nyílt nap, fogadóóra 

 

A nappali intézményben, napi életritmus biztosításával, közösségi keretek között zajlik a 

gondozás, személyi segítés, munka, szabadidő eltöltés. Max. 8 fős gondozási csoportokat 

alakítanak ki, amelyeknél figyelembe veszik az életkort és a fejlettségi szintet. 

 

4.10.2 Biztos Kezdet Napsugár Gyerekház célja, szolgáltatásai:  

 

A Gyerekház által nyújtott szolgáltatások esélyt adnak a programban részt vevő, 0-3 éves korú 

gyermekek valamint családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában 

segítséget kapjanak a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésükhöz. A problémák korai 

felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a gyermekekkel 

és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban részt vevő gyermekek 

eredményes fejlődéséhez, szocializációjához. A gyerekház kiemelt célja a családok, szülők 

támogatása a hátrányos helyzet ismétlődésének megakadályozása érdekében. 

A gyerekház által nyújtott szolgáltatások:  
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- Játékos mozgásfejlesztő torna 

- Pöttöm torna – a legkisebbeknek  

- Falovacska Muzsika –zenés foglalkozás 

- Kreatív, kézműves foglalkozások  

- Mese délelőttök – Városi Könyvtár közreműködésével  

- Közösségi rendezvények 

- Szakemberek vezetésével kompetenciafejlesztést célzó előadások szervezése 

 

4.10.3 Huncuthalom Gyerekvilág 

 

A Huncuthalom Gyerekvilág Huncutka Bölcsődéje 78 fő, 0-3 éves korosztályú kisgyermeket 

tud fogadni. 6 csoportszobája kiváló minőségű fejlesztőeszközökkel és játékokkal van 

felszerelve. Várhatóan 2021. szeptemberétől újabb 2 csoportszobával bővül az intézmény, így 

106, elsősorban mórahalmi kisgyermek járhat a bölcsődébe. Az egészséges táplálkozás 

jegyében, a napi négyszeri étkezés a helyben lévő főzőkonyha által biztosított.  

 

A bölcsődébe járó gyerekek idejük nagy részét játékkal töltik. Napirendjükbe beépítésre kerül 

a mesélés, verselés, mozgásos játékok, alkotótevékenység, éneklés, táncolás, bábozás és a 

környezetük tevékeny megismerése. A különböző területről érkező fejlesztők intézménybe 

járása révén megvalósulhat a gyermekek korai fejlesztése.  

Az udvar eszközkészlete gazdag, változatos: csúszdák, házikók, mászókák, homokozók, 

biciklizéshez külön betonút és pancsoló is színesíti a kicsinyek kinti birodalmát. Az 

intézménybe járó gyerekek heti rendszerességgel látogatják az épületen belül található Hunci 

Manó Játszóházat, melynek kalandparkja, mozgásfejlesztő eszközei maximálisan kielégítik a 

kisgyermekek igényeit. A sógenerátorral, fényterápiával ellátott sószobában érezhetően 

megkönnyebbülnek a náthás, köhögős gyerekek. 

A beszoktatás a szülővel együtt, fokozatosan történik, ez segíti a gyermek beilleszkedését és a 

családdal való együttműködést is. Az intézmény minden napjai egyben nyílt napok is, így 

hiteles képet kaphatnak az érdeklődő szülők az itt folyó szakmai munkáról.  

 

4.10.4 Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda 

 

Az óvodai csoportok kialakításakor évről évre figyelembe veszik a gyermekek személyiségét, 

a szülők elvárásait és a gyermekközösségek szociális igényeit. Az intézmény elsősorban azonos 
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életkor szerint szervezi csoportjait (általában 20-25 fősek), mivel meggyőződésük szerint ez a 

szervezeti forma segíti elő leginkább az iskolára való alkalmasság szintjének elérését. 

 

Sokéves múltra tekint vissza ez a működési forma, azonban nem zárkóznak el a részben osztott 

csoportok kialakításától sem, ha a létszámarányok ezt indokolttá teszik. Sajátos nevelési igényű 

gyermekek esetén egy csoportban legfeljebb 3 főt helyeznek el. Az óvodában a gyermekek 

nevelését, oktatását, a játékosság, komplexitás elvét szem előtt tartó felkészült, innovációkra 

nyitott és képes, minősített és minősítésre készülő óvodapedagógusok és szakképzett dajkák 

végzik. 

 

Rendelkeznek a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel, EU 

szabványoknak megfelelő biztonságos játékokkal, amelyek garantálják a gyermekek 

kényelmét, egészségének megőrzését, fejlődését. 

 

Az udvaron létesített ovi-foci pályán lehetőség nyílik a futball alapjainak elsajátítására. Az 

érdeklődő gyermekek részt vehetnek játékos hittan oktatáson, zeneovin, jazz baletten és 

majorett foglalkozásokon. 

 

4.10.5 Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola 

 

Az iskola pedagógiai elképzeléseink központjában az áll, hogy a diákok niskolában töltött évei 

hozzájáruljanak majd későbbi sikerességükhöz. Ezért különösen fontosnak tartják a gyermekek 

különbözőségének, az egyéni tanulói szükségleteket figyelembe vevő módszerek alkalmazását, 

a gyermekek alapképességeinek és készségeinek tudatos és folyamatos fejlesztését. Ennek 

során az a gyermek, aki segítségre szorul, és az, aki könnyebben, sikeresebben tanul, egyaránt 

többlettámogatást kap a tanórák alatt és délutáni foglalkozásokon. 

 

A szakmailag jól felkészült pedagógusok modern pedagógiai eljárásokat alkalmaznak 

(Komplex Alapprogram, kompetencia alapú oktatás, kooperatív technikák, témahetek, 

projektek), az iskolában dolgoznak gyógypedagógusok és pedagógiai asszisztensek is 

rendelkezésre állnak. Az informatikaoktatás 3. évfolyamtól, az idegen nyelv tanítása (angol) 

akár 1. évfolyamtól szakkör jelleggel, 4. évfolyamtól kötelezően indul. A tehetséggondozó 

szakkörök (robotika, média, környezetvédő és természetjáró, rajz, humán, természettudományi) 

széles körű lehetőséget nyújtanak az érdeklődő gyermekeknek. 
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Az Örökös Ökoiskola cím birtokosa az intézmény, ami a környezeti nevelésben, a környezeti 

fenntarthatósági szemléletformálásban végzett komoly munka eredménye. A sport területén az 

úszás, kötélugrás, tájfutás, labdarúgás, lovaglás biztosított a testnevelési órák keretében és azon 

túl. Mindezt szolgálja a modern, jól felszerelt iskolaépület, az ebédlő, a sportcsarnok, az iskolai 

könyvtár. 

 

4.10.6 Szent László Katolikus Általános Iskola Mórahalom 

 

Az intézmény alapítója, a Szeged-Csanádi Egyházmegye arra vállalkozott, hogy keresztény 

értékrenden alapuló köznevelési intézményt hoz létre. Az iskola 2013. szeptember 1-től a 

zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola mórahalmi tagintézményeként kezdett el 

működni két első osztállyal és 4 pedagógussal. Az egész napos rendszerben oktató intézmény 

ötlete beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így évről évre újabb évfolyammal, egyre bővülő 

tanári karral és tantermekkel egészült ki. Önállóságát és új nevét 2017-ben szerezte meg, a 

2019/2020-as tanévet egy új szárnnyal kibővített épületben és immár nyolc általános iskolai 

évfolyammal kezdhették el. A legfontosabb alapelvük, hogy szeretetteljes légkört alakítsanak 

ki a tanórákon és azon kívül, mely nem mellőzi a rend és fegyelem következetes betartását. 

 

Az iskolaotthonos rendszerben működő alsós osztályokban osztályonként két pedagógus tanít 

tantárgyfelosztásban. A gyerekek 7:30-ra érkeznek és a 15:30-ig tartó tanítási órák, 

foglalkozások után 17 óráig tartózkodhatnak az iskolában. Ez idő alatt kerül sor az új ismeretek 

feldolgozására, rögzítésére és gyakorlására. Napközben a tanulási folyamatot játékra szánt 

hosszabb szünetek szakítják meg. Otthonra - az első három évfolyamon - nem marad a 

hagyományos értelemben vett házi feladat. Negyedik évfolyamtól áttérnek a hagyományos 

munkarendre: délelőttönként tanórák, délutánonként napközis foglalkozások zajlanak. Ezzel az 

alsó- és felső tagozat közötti átmenetet igyekeznek megkönnyíteni. Felsőseik a klasszikus 

értelemben vett oktatási rendszerben osztályfőnökök ás szaktanárok irányításával tanulnak, és 

délutánonként tanulószobát vehetnek igénybe. Az iskola lehetőséget biztosít a tanórán kívüli 

foglalkozásokra is. Tanítványaik sokoldalú fejlesztése és tehetséggondozása érdekében 

társastáncot, népi gyermekjátékokat és táncokat, sakkot, szakköröket és felvételire felkészítő 

foglalkozásokat szerveznek.  
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A projektnapokon- és heteken egy-egy téma köré csoportosított feladatokkal, programokkal 

teszik változatossá a tanítást. Az egyházi évhez kapcsolódva diákmiséken vesznek részt. Az 

ünnepeket (advent, karácsony, nagyböjt, húsvét, pünkösd) a hagyományok megtartásával 

igyekeznek kiemelkedő alkalmakká tenni. Megemlékeznek a nemzeti ünnepekről, jeles és 

kultúrához kapcsolódó napokról is melyek kiváló alkalmak a gyermekek értékrendjének 

formálására. Nyílt napjaikon ősszel és tavasszal szívesen látják a szülőket, az érdeklődőket és 

a leendő első osztályosokat is, akiknek Fészekrakó programsorozatukkal abban is segítenek, 

hogy jobban megismerhessék leendő iskolájukat. 

 

Fontos számukra a szülőkkel való szoros kapcsolattartás és együttműködés, ezért rendszeresen 

szerveznek családi napokat, fogadónapokat, és szülőknek szóló programokat. 

 

4.10.7 Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Szakképző Iskolája és Garabonciás 

Kollégiuma  

 

Helen Keller szerint: „a tudomány hatalom. Sőt a tudás boldogság, mert akinek széleskörű és 

mélységes tudása van, az megkülönbözteti az igazi célt a hamistól, a magasrendű dolgot az 

alacsonytól.” 

Mórahalom története szerint a középfokú oktatás megjelenése 1928. év októberére tehető, 

amikor is mezőgazdasági szakiskola kezdte meg működését a mai úgynevezett „gazdasági 

iskola” épületegyüttes területén. Sok év alatt számtalan változás után a középfokú képzés 

megszűnt, az utolsó évfolyam 2015. évben vizsgázott.  

Mórahalom Városi Önkormányzat a Szegedi Szakképzési Centrummal együttműködve Varga 

Mihály nemzetgazdasági miniszter úrnál kezdeményezte egy, a Szegedi Szakképzési Centrum 

szervezeti keretein belül működő, új mórahalmi szakképző intézmény létrehozását.  

 

A projekt kiemelt célkitűzése a helyi igényeken alapuló oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, 

valamint az oktatás minőségének fejlesztése volt, annak érdekében, hogy az eredményesen 

szolgálja a térségben élő gyermekek és fiatalok fejlődését. A helyi igények figyelembevételével 

rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerőpiac folyamatosan változó igényeihez és biztosítsa a 

gazdaság versenyképességének fenntartásához szükséges, megújulni képes humán 

erőforrásokat. 
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A Gyakorlóközpont 2017. december 20-án ünnepélyes keretek között került átadásra. Az új 

iskolaépület alapkövének ünnepélyes elhelyezésére a gyakorlóközpont átadásával egyidejűleg 

került sor.  

Az új iskola átadása 2018. december 14-én történt meg, a képzés azonban már szeptember 

elején megkezdődött. A 2019/20-as tanévet 219-es létszámmal nyitották meg. 

Iskolánkban nappali tagozaton szakács, cukrász, pincér-vendégtéri szakember, 

gyógypedagógiai asszisztens és szoftverfejlesztő-tesztelő képzés folyik. 

Felnőtteknek 2 éves, munka mellett is végezhető képzéseket ajánlanak, melyek ingyenesek:  

szakács, cukrász, pincér-vendégtéri szakember, gyógypedagógiai asszisztens, sportedző 

valamint rehabilitációs terapeuta-gyógymasszőr. Újdonság felnőtteknek az érettségire épülő 

szoftverfejlesztő-tesztelő 1 éves intenzív képzés. 

 

4.10.8 „Jövőnk a Család" Nagycsaládosok Mórahalmi Egyesülete 

 

Sokan úgy gondolnak a nagycsaládos egyesületekre, mint adomány- és ruhaosztó helyekre, 

vagyis leginkább, mint egy karitatív szervezetre. Itt, Mórahalmon fontosnak tartják, hogy 

odafigyeljenek azokra, akik nehezebb körülmények között élnek, és segítsék egymást 

mindazzal, amijük van. Az országos és régiós központon keresztül kapott adományok 

szétosztása mellett éppen ezért igyekeznek helyben is megtalálni azt a módot, ahogyan egymás 

segítségére lehetnek – legyen szó akár babakocsi-kölcsönzésről, ruhaosztásról vagy bármilyen 

más önkéntes munkáról. 

Emellett azonban az összefogást a családosok érdekképviseletére is felhasználják: pl. próbálnak 

kedvezményeket elérni helyi üzletekben, szolgáltatóknál, továbbá a családokat érintő 

kérdéseket, problémákat is felkarolják és képviselik az önkormányzat, illetve bármely hivatal 

vagy szolgáltató felé. A városvezetéssel összefogva 2018-ban elnyertük a „Családbarát 

Önkormányzat” díjat a NOE-tól. 

Az egyesület azt vallja, hogy egy közösséget mindezek mellett az együtt töltött szabadidő, a 

közös programok tartanak össze. Emiatt igyekszünk helyben is több és változatos programot 

megvalósítani (pl. kirándulások, majális, közös befőzések, biciklizés a város környékén, 

apafoci, kulturális rendezvényeken való részvétel, szakértők és előadók meghívása, saját 

tapasztalatok megosztása másokkal, bográcsozás, szalonnasütés stb.). Ugyanakkor a NOE által 

szervezett országos vagy regionális rendezvényeken is részt vesznek, ezáltal is erősítve a 

kapcsolatot más, hasonló tevékenységet végző és azonos célok mentén szerveződő egyesülettel. 
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5 A nemzetközi helyzet 

 

A projekt keretében 4 nemzetközi partnerrel vettük fel a kapcsolatot, akikkel már egy másik, 

Mórahalom Városi Önkormányzata által lebonyolított projekten keresztül kapcsolata volt a 

településnek. A 4 partner tevékenységeiben közös a szociális (szocializációs) fejlesztés, a 

szabadidő programok tervezése/megvalósítása, a családok segítése/támogatása.  

 

5.1  „Állj mellénk” Jótékonysági Alapítvány 

 

(Elérhetőség: cím: Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 1518 Budapest Pf: 139/1 

tel: +36-30/288-6485 e-mail: kcssz2001@gmail.com web: http://kcssz.hu) 

A Kárpátalján, Nagyszőlősön található „Állj mellénk” Jótékonysági Alapítvány az ukrán 

statisztikai besorolás alapján háztartásokat segítő nonprofit szervezet. 

A 2010. februárjában bejegyzett alapítvány nevében a sérült gyerekek kérik, hogy álljunk 

melléjük és segítsünk nekik. „A sérült gyerekek Kárpátalján még mindig nem elfogadottak. 

Ritkán mennek az utcára. Szüleik sajnos szégyellik őket. Ahhoz, hogy megfelelő kezelést 

kapjanak, messze kell utazniuk.” – olvasható az alapítvány bemutatkozó anyagában. 

Az alapítvány lovastanyája azonban alkalmas tér lehet arra, hogy közelebb kerüljenek 

egészséges társaikhoz, együtt játszhatnak és ismerkedhetnek a lovakkal és más állatokkal. 

Egyre több szülő viszi gyermekét az autizmushoz hasonló tünetekkel az alapítványhoz. A 

diagnózist csak Kijevben állítják fel, ezért nehéz meghatározni, hogy mi a konkrét betegsége a 

gyermekeknek. Ezért is az egyik feladat a fogyatékossághoz kapcsolódó szolgáltatások, a másik 

feladat a fiatalok fejlesztése, testi és lelki egészségük megőrzése, megerősítése. 

Az elmúlt három évben sokat fejlődött az alapítvány. A munkatársak képzéseken, 

tanfolyamokon vettek részt, az infrastruktúra is bővült. Főleg magánszemélyek és más 

alapítványok támogatása által fejlődtek, de a Bethlen Gábor Alap sokat segített. A nyári táborok 

megrendezésére és a lovas kultúra fejlesztése céljából fesztiválok szervezésére is kaptak tőlük 

támogatást. 

Az alapítvány nagyon fontosnak tartja, hogy olyan tudásátadó központként tudjon működni, 

amely segít a szülőknek is, hogy jobban meg tudják érteni gyermeküket és segíteni tudják őket 

az önállósodásban. Orvosokat, ápolókat is meg szeretnének hívni, akik megismerhetik az 

alternatív módszerek hatékonyságát és ezáltal nyitottabbakká válhatnak. 
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5.2  Antropos Mentálhigiéné Egyesület 

 

(Elérhetőség: cím: 2131 Göd Szamos köz 4. tel: 06302064551, e-mail: 

mental.antropos@gmail.com web: http://www.antroposegyesulet.hu) 

A szabadkai Antropos Mentálhigiéné Egyesület 2010-ben alakult, mentálhigiénés szakemberek 

összefogásával. Az alapítók számára nyilvánvalóvá vált, hogy a fiatalok az a populáció, mely a 

leginkább elhanyagolt a mentális egészség tekintetében, miközben ők a legérzékenyebb és a 

leginkbb kiszolgáltatott generáció, ugyanakkor a legfogékonyabbak is az újdonságokra. 

A szerbiai egészségügy és szociális szféra az elmúlt évek uniós integrációjának köszönhetően 

kezdődött fejlődni. Megalkotásra kerültek a különböző szociális stratégiák mind állami, mind 

vajdasági tartományi szinten, mind az egyes községek szintjén. Ezen stratégiák alapján egyes 

központi beavatkozásokon kívül az összes szociális tevékenység a helyi önkormányzatok 

kezébe került, amelyhez viszont egyre kevesebb eszközük van a költségvetési rendszer 

központosítása miatt. 

Célcsoportjuk elsősorban azok a fiatal, magyar anyanyelvű, új ismeretek és készségek 

befogadására hajlandó pedagógus réteg, amely az élménypedagógiát, mint módszertant 

mélyebben meg szeretné ismerni. 

Ebbe a csoportba óvónők, iskolai tanárok, mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok illetve 

a gyerekekkel már hosszabb ideje foglalkozó közösségi személyek tartoznak, elsősorban nők, 

de kisebb részben férfiak is, akik számára fontos a szaktudásuk bővítése, a gyerekekkel való 

foglalkozáshoz szükséges legmagasabb szakértelem megszerzése, mivel az élménypedagógia 

felelősségteljes tevékenység a jövő generációk nevelése, a fiatalok közötti esélyegyenlőség 

megélése és a szülők és pedagógusok érzékenyítése szempontjából. 

 

5.3 Pro Autist Alapítvány 

 

(Elérhetőség: cím: 535600-Székelyudvarhely Berde Mózes utca 40. 

tel: 0040-740.533.027 e-mail: pro_autist@yahoo.com web: https://proautist.ro/hu) 

A székelyudvarhelyi Pro Autist Alapítvány 1998-ban jött létre, autizmusban érintett családok 

kezdeményezésére. Az alapítvány célja Székelyudvarhelyen és környékén, autizmussal élők és 

családjaik életminőségének javítása, valamint az autizmussal élők társadalmi elfogadásának 

elősegítése. Fontos tudni, hogy a román törvénykezésben 2016. augusztusában jelent meg egy 

olyan módszertan, amely előírja az autizmussal élő gyermekek ellátását. A módszertan hiányos 

és szakemberek hiányában nem, vagy alig építhető be az ellátásba. 
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Az alapítvány főbb tevékenységei közé tartozik az autizmussal élők és családjaik 

érdekképviselete; a felsőboldogfalvi nappali befogadó központban lévő autizmussal élő fiatalok 

csoportjának támogatása, segítése; a szülők és szakemberek közti találkozók megszervezése; 

szabadidő programok szervezése; az autizmussal élő személyek társadalmi beilleszkedését 

segítő programok szervezése és az inkluzív nevelés elősegítése a Hargita megyei óvodákban. 

2001-ben elsőként az országban PHARE program keretében megpályáztak a Hargita megyei 

szociális és gyermekvédelmi igazgatósággal közösen egy központ létrehozását autizmussal élő 

gyermekek számára, amely ma felnőtt központként működik. Feltérképezték a 

Székelyudvarhelyen és környékén élő autista gyermekek és családok helyzetét. 

A felsőboldogfalvi nappali befogadó központban a tevékenységet TEACCH program és PECS 

képcserés kommunikációs rendszer használatával végzik. A módszertant az alapítvány 

gyógypedagógusa Budapesten, az Autizmus Alapítványnál sajátította el. 

A központban a fiatalok naponta kézműves tevékenységekben vesznek részt, valamint 

gyógynövény termesztés és feldolgozás is szerepel a tevékenységek között. A termékeket 

szociális vállalkozás keretén belül forgalmazzák egy hazai üzletláncon keresztül. Nagy 

hangsúlyt fektetnek a társadalmi elfogadásra, több projektjük is erről szólt. 2016-ban elkezdték 

az autizmussal élő gyermekek integrálásának segítését a Hargita megyei óvodákban. 

 

5.4 NAPPALI KÖZPONT gyermekeknek és szülőknek 

 

(cím: Pap Pala 1, 21235 Temerin, Telefon: 021 851 705, e-mail: dnevnitemerin@gmail.com, 

web: www.dnevnitemerin.rs)  

A NAPPALI KÖZPONT egy olyan teret és feltételek biztosít a temerini  gyermekek és szülők 

számára,  ahol a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok szocializálódhatnak, tanulhatnak 

és aktívan tölthetik idejüket a helyi közösség projekt csoportjának támogatásával.  

A nappali központ az érdeklődő, 6 és 27 év közötti gyermekek és fiatalok számára nyújt 

szolgáltatást a fogyatékosság típusától függetlenül. A nappali központ befogadó és minden 

gyermek számára nyitott, kortól, nemtől, nemzetiségtől, képességektől és kapacitástól 

függetlenül, minden gyermeket szeretettel várunk itt! 

A központ stimuláló környezetben napi rendszerességgel különféle szolgáltatásokat kínál a 

gyermekek és a szülők számára a csoportos vagy egyéni munka és társasági élet során. 

A gyermekek egyéni lehetőségeinek (mozgás- és motoros készségek, beszédfejlődés, 

grafomotoros készségek stb.) maximális fenntartása vagy fejlesztése érdekében.  A központban 

mailto:dnevnitemerin@gmail.com
http://www.dnevnitemerin.rs/
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a gyerekek és a fiatalok színészkednek, táncolnak, játszanak, nevetnek és örülnek, miközben 

szüleik legalább egy rövid időre mentesülnek a rájuk vonatkozó felügyeleti kötelezettség alól!   

A felajánlott napi tartalmak célja a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok szocializációja, 

befogadása és integrálása a társadalomba. 

Különböző profilú képesített és képzett szakemberek segítik a Központ munkáját: 

gyógypedagógus, pszichológus, pedagógus, orvosok, gyógytornász, gondozó, valamint egyéb 

szakmai és kisegítő személyzet. A szakmai csapat része továbbá a több mint 20 önkéntes, akik 

javítani akarják a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok, valamint családjaik helyzetét. 

A gyermekekkel és fiatalokkal folytatott csoportmunka 4 típusú MŰHELYEN keresztül zajlik 

1. Oktató műhely  

Számos fontos szegmensen belül a gyermekek és a fiatalok: elsajátítják vagy fejlesztik az 

alapvető életvezetési készségeket; megtanulják az egyszerű ételek elkészítését és az egészséges 

táplálkozás fontosságát; társadalmi készségek elsajátítása, önállóság és önbizalom fejlesztése, 

hogyan vigyázzanak magukra; megtanulják az érzéseik és érdekeik szabad kifejezését; játék, 

beszélgetés, szórakozás és társasági élet, aktív tanulás és testmozgás révén, ismereteket és 

készségeket szerez az ökológia és a környezetvédelem területén.  

2. Kreatív műhely 

A munka-foglalkozás műhelyek nagyon kreatívak és hozzájárulnak a pszichomotoros 

képességek javításához, ösztönzik a kreativitás és a kreativitás fejlesztését a fogyatékossággal 

élő gyermekek és fiatalok számára, képességeiknek megfelelően. Stimuláló légkörben, 

inspiráló anyagok és kreatív technikák alkalmazásával fejleszti a finom motorikus készségeket 

és a kéz koordinációját, a kreativitást, a kölcsönös interakciót a közös munka és a társasági élet 

során.  

3. Zene dráma műhely 

Ezeket a tevékenységeket három tevékenységi területen végzik: 1. Nyelv, beszéd és 

kommunikáció; 2. Drámai alkotás és 3. Zeneművészet.  

Az e területeken végzett tevékenységek révén a gyermekeket és a fiatalokat a jobb 

kommunikációra, a képzelet, a kreativitás, a tehetség fejlesztésére, a mozgások, az emlékezet 

és a figyelem koordinációjának erősítésére fejlesztik. Gyerekek és fiatalok örömmel fogadják a 

játékot, a dalt és a táncot Nappali Központban. 

4. Rekreációs rehabilitációs műhely 

A sport- és rekreációs műhelyben és a rehabilitációban terápiás módszerek segítségével a 

pszichofizikai képességek és lehetőségek javulnak az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek 

és fiatalok csoportos munkája és egyéni programjai révén. A rehabilitáció révén fejlesztik a 
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motoros tevékenységeket, a mozgáskoordinációt, az egyensúlyt. A gyermekek és fiatalok 

számára végzett fizioterápia célja: átfogó megközelítés a normális motoros funkció és a 

normális mozgásminták elérésére az ingerek megismétlésével és a rendellenességek további 

fejlődésének megakadályozásával, az izomaktivitás stimulálásával erősítés és nyújtás 

formájában, a mozgástartomány növelésével, új minták elfogadásával. 

Gyermekek egyéni kezelése gyógypedagógus, gyógytornász és pszichológus vezetésével 

történik.  

Az egyéni kezeléseket olyan fogyatékossággal élő gyermekek számára szánják, akik 

nehézségeik jellege miatt (jelenleg) nem vehetők fel a csoportba, vagy akik a csoportmunka 

mellett további ösztönzésre és támogatásra szorulnak bizonyos területeken. 

 

5.5  Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának jogszabályi háttére külföldön 

5.5.1 Erdély jogszabályi háttere és ellátás 

Romániában az állam nem biztosítja a rendszeres korai szűrést, a testi-lelki fejlődés folyamatos 

nyomon követését, ezáltal hiányzik a korai fejlesztésre vonatkozó törvénykezés. Csak a 

gyermek szülein múlik a gyermek öt éves koráig, hogy kiderüljön, ha valami veszélyezteti a 

fejlődését. Romániában a fejlődési zavarral élő gyermekek korai ellátása többnyire a 

civilszervezetekre háruló feladat, melyek szülők vagy külföldi alapítványok által támogatottak. 

Nincs államilag működtetett korai fejlesztőhálózat, a szülők viszont keresik a lehetőségeket, 

többnyire állami vagy alapítványi rendszerben dolgozó gyógypedagógusok vállalják a 

feladatot, munkaidőn kívül. A szakorvos, pszichológus, gyógypedagógus, gyógytornász 

javaslata alapján határozzák meg a fejlesztési irányvonalakat. Nehézséget okoz, hogy nincs 

elegendő szakember (Romániában a gyógypedagógus képzés 1996-ig szünetelt), a szülők nem 

tájékozottak a gyermek fejlődési szükségleteiről, és nincs elegendő speciális osztály vagy iskola 

sem, azoknak a gyermekeknek, akik nehezen integrálhatók normál tanrendbe. Törvényi előírás, 

hogy az autizmussal élő gyermekeknek biztosítani kell a fejlesztést, de a rendszer 

alulfinanszírozott és szakemberhiánnyal küzd. Előfordul az is, hogy a család autista 

gyermekével külföldre költözik, mert ott több esélyt látnak a gyermek fejlődésére. 

 

5.5.2 Kárpátalja jogszabályi háttere és ellátás 

A korai fejlesztés magánklinikákon jelenik meg. Hat éves kort betöltött gyereket vizsgálhat a 

pszichiáter. A diagnózis felállítására ezáltal csak hat éves kor után van lehetőség. Miután 
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megvan az állami szintű diagnózis, a gyermekek gyógyszeres kezelést kapnak. A megfelelő 

szakemberek hiánya komoly probléma minden intézményben. Szakirányú képzésre lehetőség 

nincs. Ukrajnában rehabilitációs szakembereket képeznek, gyógypedagógus képzés nincs. A 

fejlesztés tárgyi feltételeinek a biztosítása is nagy nehézséget okoz. A rehabilitációs 

intézményekben egyéni fejlesztési terv alapján dolgoznak, de kevés az az intézmény melyben 

ez megvalósul. A legelterjedtebb fejlesztési módszer a gyógytorna, masszázs és úszás. 

Nincsenek olyan intézmények, ahol a logopédustól a pszichológusig minden szakember 

megtalálható egy helyen. A fejlesztések önköltségesek, így kevés család tudja vállalni ezeket a 

kiadásokat. 

 

5.5.3 Vajdaság jogszabályi háttere és ellátás 

Függetlenül attól, mely életszakaszban kap az érintett személy diagnózist, állami finanszírozású 

fejlesztés nem jár neki, ezáltal a szülők, vagy maguk az érintettek (ha felnőtt korban történik a 

diagnosztika) maguk keresik és fedezik ezeket. Korai ellátás kizárólag Újvidéken, a 

Gyermekklinikán biztosított szerb nyelven. A gyermekek ellátása szakemberek és megfelelő 

szaktudás hiányában a nevelő- oktató intézményekben nem megoldott, ezáltal óvodás kortól az 

állami fejlődési tanácsadó szolgáltatásait veheti igénybe a szülő. Gyógypedagógiai, logopédiai 

és pszichológiai ellátást biztosít a Nevelési Tanácsadó. Minden ellátás opcionális, így a szülő 

szabadon dönt arról, hogy az intézményes nevelésre, illetve a fejlesztésre vonatkozó 

javaslatokat elfogadja-e. 

 

6 Az igényfelmérés és kiértékelése 

 

6.1 Az igényfelmérés, a kérdőívek 

A helyzetelemzés időszerűségét a régióban és azon kívül élő, érintett gyermekek magas száma 

indokolja, akik fejlesztésre/ellátásra szorulnak. Az érintett célcsoport és a célcsoport elérésének 

módszertana modellprogram keretében történik meg.   

 

A projekt első 2 hónapjában elkészült az igényfelmérés alapját képező kérdőív. Az 

igényfelmérés feladata a sajátos nevelési igényű, valamint fogyatékkal élők helyzetének, az 

egészségügyi-köznevelési- és szociális feladatokat ellátórendszer működésének, a családok 

szocio-ökonómiai státuszának és a társadalmi integráció lehetőségeinek vizsgálata volt. 

Emellett feltérképeztük a szakmaközi együttműködés lehetőségeit a különleges bánásmódot 
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igénylő, fogyatékkal élők körében megvalósítható életminőség javító fejlesztések 

vonatkozásában, meghatározva a megvalósítás feltételrendszerét. Mivel a kutatást a mórahalmi 

járás 11 településének bevonásával terveztük megvalósítani, ezért a helyi nevelési és oktatási 

intézményekkel, védőnőkkel, valamint a Homokháti Gyermekjóléti és Szociális Központtal 

történő kapcsolatfelvétel is az első 2 hónapban történt. 

 

Ezt követően a projekt 3. és 6. hónapja között a kérdőívek eljuttatása és kitöltése történt volna 

a települések érintettjeivel, azonban a koronavírus járvány gátat szabott a kérdőívek személyes 

formában történő kitöltésének. Mivel a kérdőívek kitöltése a veszélyhelyzet feloldása után csak 

júniusban kezdődhetett meg újra, ezért a családok felkutatásához és eléréséhez több időre volt 

szükség, mint az eredeti ütemtervben, ezért attól eltérően 2020. októberéig történt a begyűjtés. 

A szakmai munkatársak tapasztalatai szerint a személyes jelenlét és ezáltal a bizalmi viszony 

kialakítása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a kérdőíveken keresztül teljes képet kapjanak a 

munkatársak a családok valós nehézségeiről és igényeiről, ezért a kérdőívek kitöltése a legtöbb 

esetben személyesen zajlott.  

A sajátos nevelési igény gyermekeket érintő problémák feltérképezése és minél átfogóbb 

megismerése érdekében a hazai gyakorlatok mellett nemzetközi tapasztalatok és jógyakorlatok 

megismerését is el tudtuk sajátítani. Négy határon túli szervezettel tudtunk kapcsolatba lépni 

megismerve ezzel az ott alkalmazott protokollokat. 

 

A kérdőívek beérkezésével átfedésben 2020. októberétől a kérdőívben megjelölt témakörökben 

érkező válaszok feldolgozása, összesítése történt. 

 

A projekt utolsó két hónapjában pedig a rendelkezésre álló adatok alapján elkészült jelen 

helyzetértékelő összegző tanulmány és szolgáltatás fejlesztési dokumentum, amely a 

kistérségben élők helyzetét, ellátási lefedettségét, ellátási lehetőségének problémáit foglalja 

össze megoldási lehetőségeket is kínálva a felmerült problémákra, hiányosságokra. 

 

Felmérés a Mórahalmi Járásban élő eltérő fejlődésű, sajátos nevelési igényű személyek 

helyzetéről: 

 

A KÉRDŐÍV KÉRDÉSEI: 

 

"Kedves Szülő! 
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 A Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. a 49311-4/2019/SZOCSZOLG számú projekt 

keretében fel kívánja mérni a térségben élő eltérő fejlődésű, sajátos nevelési igényű és 

fogyatékkal élő személyek helyzetét, a köznevelési és szociális rendszerben történő ellátásuk 

lefedettségét és a társadalmi integrációjuk lehetőségeit.  

Kérjük a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat, hogy a felmérés eredményeként egy olyan 

szolgáltatásfejlesztési dokumentum készülhessen el, ami a valósan felmerülő problémákra, 

nehézségekre kínál megoldásokat. 

A kérdőív kitöltésével hozzájárul a kérdőívben foglalt kérdésekre adott válaszok szerinti 

információk és adatok kezeléséhez, valamint kutatási célú felhasználásához. 

 

Azonosító adatok 

1.1 Adatszolgáltató elérhetősége  

telefon:  

e-mail:  

1.2 gyermek/fiatal felnőtt életkora:   

……………………………………………………….………….…év 

    neme:     fiú         lány 

                                             lakóhelye:   város       község   falu   

tanya  

 

2 Diagnosztika 

2.1 A gyermek diagnózisa/diagnosztizált betegsége? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

2.2 Hány éves volt, amikor észrevették a tüneteket/problémát/ eltérő fejlődésmenetet? 

…………………………………………….év 

2.3 Ki vette észre? 

2.3.1  szülő/gondozó  

2.3.2  családtag  

2.3.3  orvos  

2.3.4  védőnő  

2.3.5  egyéb személy ………………………………….…… 

2.4 Hány éves korban került sor a kivizsgálásra?

 …………………………..……………….…év 
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2.5 Hol történt a kivizsgálás?  

2.5.1  kórház/klinika 

2.5.2  Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság 

2.5.3  Pedagógiai Szakszolgálat 

2.5.4  alapítvány 

2.5.5  egyéb …………………………………………….                     

2.6 Egy vagy több vizsgálat történt?                     egy   több 

2.7 Volt-e organikus/szervi irányú kivizsgálás?            igen  nem 

2.8 Hány éves volt a gyermek, amikor megkapta a diagnózist?   

…………………………………...…év 

2.9 Koomorbid (társuló) betegség diagnózisa? 

…………………………………………………………………… 

2.10 Milyen ráfordítást/ áldozatot igényelt a kivizsgálás?      

2.10.1   időbeni 

2.10.2   anyagi 

2.10.3  munkahelyi 

2.10.4  egyéb…………………………………………… 

 

3 Fejlesztés: 

3.1 Koragyermekkorban (0-3 év) történt-e fejlesztés a diagnózis előtt? 

 igen   nem 

3.2 Ha történt, milyen fejlesztésben részesült a gyermek? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

3.3 A diagnózis felállítása után megkezdődött-e a gyermek fejlesztése?    igen  

nem 

3.4 Ha nem, hány éves korától kezdődött a fejlesztés?  

……………….…………..……………..…év 

3.5 Milyen fejlesztésben részesült? 

3.5.1  korai fejlesztés (Korai Fejlesztő Központ) 

3.5.2  intézményes fejlesztés (óvoda, iskola) 

3.5.3  otthoni fejlesztés konzulens vagy kijáró terapeutával, ha igen milyen formában: 

 támogatott   önköltséges 
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3.5.4  egyéb intézményben (alapítvány, civil szervezetek, stb.) 

……………………………………………………………………, ha igen milyen formában: 

          támogatott   önköltséges 

3.5.5  magánúton fejlesztő szakember által, ha igen milyen formában:                  

    egyéni    csoportos  

 

3.6 Milyen szakember fejlesztette? 

3.6.1  pszichiáter 

3.6.2  pszichológus 

3.6.3  logopédus 

3.6.4  konduktor 

3.6.5  gyógytornász 

3.6.6  fejlesztő pedagógus 

3.6.7  gyógypedagógus 

3.6.8  egyéb 

szakember…………………………………………………………………………… 

 

 

3.7 Milyen gyakorisággal kapott fejlesztést a gyermek? 

  

3.7.1  hetente többször 

3.7.2  hetente egyszer 

3.7.3  kéthetente 

3.7.4  havonta 

  

3.8 Kapott-e módszerspecifikus fejlesztést?    igen   nem 

3.9 Ha igen, milyen módszerrel fejlesztették?            

3.9.1  korai fejlesztés 

3.9.2  gyógypedagógiai fejlesztés 

3.9.3  logopédiai terápia 

3.9.4  KOFA csoport 

3.9.5  pszichológiai tanácsadás 

3.9.6  Dévény-terápia 

3.9.7  TSMT 
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3.9.8  kognitív-és viselkedésterápia 

3.9.9  Autizmus specifikus fejlesztés (TEACH, AAK, PECS) 

3.9.10  Pető-módszer 

3.9.11  Ayres terápia 

3.9.12  gyógylovaglás 

3.9.13  gyógyúszás 

3.9.14  HRG 

3.9.15  kutyaterápia 

3.9.16   

3.9.17  egyéb………………………………………….. 

 

3.10 Jelenleg fejlesztik-e?             igen   nem 

3.11 Milyen területen észleltek fejlődést?                     

3.11.1  kommunikáció  

3.11.2  viselkedés-társas készségek 

3.11.3  mozgás 

3.11.4  gondolkodás 

3.11.5  egyéb …………………………………………………               

3.12 Ha nem, hány éves koráig kapott fejlesztést?       …………………….…………….év 

4 Intézményes nevelés: 

4.1 Jelenlegi intézmény        

4.1.1  óvoda 

4.1.2  általános iskola 

4.1.3  középiskola 

4.1.4  felsőfokú képzést nyújtó intézmény 

4.1.5  nappali foglalkoztató 

4.1.6  bentlakásos otthon 

4.2 Járt-e a gyermek bölcsődébe?      igen    nem 

4.3 Hány évig járt a gyermek óvodába?   …………………………….év 

4.4 Integráló óvodába vagy gyógypedagógiai intézménybe?      

   integráló óvoda    gyógypedagógiai intézmény 

4.5 Hány évesen kezdte iskolai tanulmányait?   …………………………….év 

4.6 Integráló általános iskolában vagy gyógypedagógiai intézményben?    
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4.7 Végzett-e a gyermek középfokú tanulmányokat?       igen   nem  

folyamatban 

4.8 Végzett-e a gyermek felsőfokú tanulmányokat?         igen   nem  

folyamatban 

4.9 Rendelkezik-e végzettséggel?                     igen  nem  folyamatban 

4.10 Ha igen, milyen végzetséggel?      

4.10.1  szakiskolai bizonyítvány 

4.10.2  érettségi 

4.10.3  OKJ-s bizonyítvány 

4.10.4  diploma 

4.10.5  egyéb…………………………………. 

4.11 A gyermek jelenlegi helyzete, tevékenysége: 

4.11.1  6 éven aluli/óvodás 

4.11.2  tanul 

4.11.3  dolgozik, ha igen akkor                

  részmunkaidőben    teljes állásban 

  fizikai munkát végez    szellemi munkát végez 

  végzettségének megfelelő munkát végez 

  végzettségének  nem megfelelő munkát végez 

4.11.4  megváltozott munkaképességűként dolgozik, ha igen akkor 

  részmunkaidőben    teljes állásban 

  fizikai munkát végez    szellemi munkát végez 

  végzettségének megfelelő munkát végez 

  végzettségének  nem megfelelő munkát végez 

4.11.5  inaktív- otthon él/eltartott                               

  állapota miatt 

  egyéb okok miatt……………………………………………………………. 

4.11.6  inaktív- nappali foglalkoztató intézménybe jár    

 

4.11.7  inaktív- bentlakásos intézményben él        

  állami 

  egyházi 

  alapítványi 

  magán 
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4.11.8 gondnokság alatt áll:  igen  nem  

ha igen,    

 cselekvőképességet korlátozó  

 kizáró gondnokság alatt 

5 Család, családtagok anamnézis, jelenlegi helyzet   (adatokat duplikálni) 

5.1 Édesanya:  

5.1.1  egészséges        

5.1.2  beteg  ……………………                 

5.2 Édesanya gazdasági aktivitása: 

5.2.1  aktív, ha igen                      

 dolgozik 

 munkakereső 

5.2.2  inaktív, ha igen            

   munkanélküli 

 nyugdíjas 

  rokkantnyugdíjas 

5.3 Édesapa:  

5.3.1  egészséges        

5.3.2  beteg  ……………………                 

5.4 Édesapa gazdasági aktivitása: 

5.4.1  aktív, ha igen                      

 dolgozik 

 munkakereső 

5.4.2  inaktív, ha igen            

   munkanélküli 

 nyugdíjas 

  rokkantnyugdíjas 

5.5 Testvér(ek): 

5.5.1 életkor:   ………………………..év 

5.5.2 nem:      fiú   lány 

5.5.3  egészséges          

5.5.4  beteg: …………………………..……….  

5.5.5 Testvér(ek) tevékenysége/helyzete: 

5.5.5.1.1   6 éven aluli 
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5.5.5.1.2   tanul 

5.5.5.1.3   dolgozik, munkakereső 

5.5.5.1.4   inaktív, ha igen              eltartott    gondozott/ápolt 

5.5.5.1.5 családban él-e?                    igen                    nem 

5.6 Testvér(ek): 

5.6.1 életkor:   ………………………..év 

5.6.2 nem:      fiú   lány 

5.6.3  egészséges          

5.6.4  beteg: …………………………..……….   

 

5.6.5 Testvér(ek) tevékenysége/helyzete: 

5.6.5.1  6 éven aluli 

5.6.5.2  tanul 

5.6.5.3  dolgozik, munkakereső 

5.6.5.4   inaktív, ha igen              eltartott    gondozott/ápolt 

5.6.5.5 családban él-e?                    igen                    nem 

5.7 Változott-e a család gazdasági/szociális helyzete a gyermek betegsége miatt?  

5.7.1  romlott 

5.7.2  javult 

5.7.3  nem változott 

5.8 Részesül-e a család valamilyen támogatásban?       

5.8.1  emelt összegű családi pótlék 

5.8.2  GYES/GYED 

5.8.3  szociális segély 

5.8.4  ápolási díj 

5.8.5  egyéb………………………………. 

5.9 Kapcsolatban állnak-e segítő szolgálattal/szervezettel:        igen   nem 

5.9.1 Ha igen, milyen szervezettel?        

 Családsegítő Központ 

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 civil szervezetek 

 egyéb………………………….. 

5.10 Milyen típusú segítségre lenne szüksége a családnak? 

5.10.1  gyermek fejlesztése 
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5.10.2  szülőkonzultáció/tréning 

5.10.3  munkakeresés 

5.10.4  védett munkahely teremtése 

5.10.5  gyermek foglalkoztatása 

5.10.6  gyermek alkalmankénti elhelyezése 

5.10.7   gyermek bentlakásos elhelyezése 

5.10.8  anyagi támogatás 

5.10.9  jogi érdekképviselet 

5.10.10  egyéb……………………………………………… 

 

6 Mórahalmi Fejlesztő Központtal kapcsolatos igények:                 

Mórahalmon tervben van egy Fejlesztő Központ létrehozása, ahol szakemberek bevonásával, a 

már ismert és jól bevált módszerek alkalmazása mellett, a helyi adottságokra épülő hidroterápia 

( gyógyúszás, HRG) és a lovasterápia lehetőségeit is kihasználva komplex fejlesztést 

biztosítana az eltérő fejlődésű, SNI-s, BTMN-es gyermekek és fiatal felnőttek számára, 

valamint képzést a gyermeket gondozó szülőknek, érdeklődő szakembereknek. 

6.1 Igénybe vennék-e a fejlesztő központ szolgáltatásait?   igen    nem 

6.2 Távolság vagy utazás akadályozná-e ebben?    igen  nem 

6.3 Igényelne-e szállást/ellátást?       igen  nem 

6.4 Melyik fejlesztési módszert venné igénybe? (több válasz is lehetséges) 

6.4.1  lovasterápia  

6.4.2  hidroterápia/vízi terápia 

6.4.3  mozgásfejlesztés 

6.5  Igényt tartana-e szülő-gyermek táboroztatására?  igen   nem 

6.6 Fontosnak tartja-e a szülők oktatását/képzését?  igen   nem 

6.7 Konzultáción vagy több napos tréningen venne inkább részt?    

    konzultáció   több napos tréning 

6.8 Milyen formában tudná igénybe venni a segítséget? 

6.8.1  csak államilag támogatott 

6.8.2  lehet önköltséges 

6.8.3  részben önköltséges  

6.9 Igényelne-e a foglalkozáson, képzésen kívül más segítséget is? 

6.9.1  beiskolázás 

6.9.2  pályaválasztás 
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6.9.3  szociális ügyintézés 

6.9.4  jogi képviselet  

6.9.5  egyéb……………………………………………….. 

 

6.10 A fejlesztés érdekében vállalná-e a család a Mórahalomra költözést?  

  igen  

  nem 

6.11 Milyen egyéb elvárásai vannak a fejlesztő központtal kapcsolatban? 

 

7 Egyéb észrevétel, a kérdőívvel kapcsolatos megjegyzés javaslat 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

” 

6.2 A felmérés eredményei 

 

Az igényfelmérés során 144 értékelhető kérdőívből készült el az összegző tanulmány. Összesen 

197 darab érkezett vissza a projektgazdához, de lényeges információk hiányában, azok nem, 

vagy csak részben voltak értékelhetőek.  

A kérdőívek nagy része 3 és 14 év közötti sajátos nevelési igényű diagnózissal rendelkező 

gyermekek szüleitől érkezett vissza. Ennek oka, hogy a járási településeken működő 

ellátórendszer közül az óvodában és általános iskolában sikerült úgy kialakítani a munkatársak 

jelenlétét, hogy a szülők számára biztosított volt a személyes segítség. A védőnői szolgálattal 

kapcsolatban lévő családok (0-3 évesek) esetében pedig azért kis arányú a beérkezett kérdőív, 

mert ugyan javuló tendenciát mutat a diagnózisok kiállítása, még mindig kevés a 3 év alatt SNI 

diagnózist kapó gyermek. A szociális ellátórendszer látókörébe tartozó családok esetében 

szintén kisebb számban érkezett kérdőív, emögött többféle ok is áll. Egyrészt a koronavírus 

időszakában online formában történő kérdőívek esetében több kulcsfontosságú adat hiányzott 

a kérdőívekről, ezáltal nem adott releváns adatot, másrészt ezen családok gyermekei általában 

súlyosabban érintettek, ezért a zárkózott életmód,valamint a bizalmatlanság miatt nem éltek a 

munkatársak felkeresésével.  

Mivel a korosztály a 3 és 14 év közötti korcsoportra korlátozódik, a kérdőívek bizonyos 

kérdéseire adott válaszok nem adnak releváns képet az adott helyzetről. Pl. a középfokú 

végzettséget szerzők száma az értékelés szerint 25%, de mivel a megkérdezettek nagy százaléka 

még nem középiskolás korú, így nem hiteles az adat.  
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1. ábra Az érintett gyermek/fiatal felnőtt életkora 

 

A megkérdezettek életkora több, mint 50 %-ban 10-14 éves közé esik, itt a legmagasabb az 

arány és a legtöbb fejlesztés is ebben a korban történik a jelenlegi ellátási lehetőségek szerint. 

A megkérdezett családokban 10 %-a 4-6 éves korú, 18 % 7-9 éves korú, 7 % 15-18 éves korú, 

4 % 18-25 éves korú és 5 % 25-40 éves korú érintett személy van. 

Az érintett gyermekek 2 %-a 3 éves kor alatti, mely adathoz hozzátartozik, hogy ettől az 

akadályoztatottság fenn áll(hat), azonban diagnózis hiánya miatt nem számolható a törvényi 

definíció szerinti SNI-s gyermeknek. 

 

2. ábra Az érintett gyermek/fiatal felnőtt neme? 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

0-3 év

4-6 év

7-9 év

10 -14 év

15-18 év

18-25 év

25-40 év

1.1 Az érintett gyermek/fiatal felnőtt életkora:   

62,50%

37,50%

1.1 Az érintett gyermek/fiatal felnőtt neme?   

fiú lány
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A kérdőívek alapján az érintett gyermekek 62,5 %-a fiú és 37,5 %-a lány. Ezen adat szemlélteti, 

hogy a fiúk körében majdnem kétszer annyi sajátos nevelési igényű gyermek van. Különösen 

igaz ez az arány bizonyos diagnózisok esetében, pl. az autizmus kapcsán. A nagy átlag alapján 

kétszer annyi esetben fordul elő fiúknál, mint lányoknál. A megkérdezettek esetében 10 főnél 

diagnosztizáltak átható pervazív fejlődési zavart és autizmust, ebből mindössze 1 lány. 

 

 

 

 

3. ábra: Az érintett gyermek/fiatal felnőtt lakóhelye? 

 

 

A megkérdezettek 25%-a él tanyán, 31,94 %-a községben és 43,06 %-uk városban. A helyi 

adottságok hozzák magukkal, hogy a tanyán élők száma elég magasnak számít. A fejlesztésre 

szoruló gyermekek negyede esetében még a szolgáltatáshoz való eljutás, hozzáférés is 

nehézséget okozhat. 

 

 

43,06%

31,94%

25,00%

1.1 Az érintett gyermek/fiatal felnőtt lakóhelye?

város község, falu tanya
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4. ábra: A gyermek diagnózisa/diagnosztizált betegsége? 

 

A megkérdezettek körében a legnagyobb arányban (15,9%) az iskolai készségek kevert zavara 

a diagnózis, ezt szorosan követi 13,85%-al a kevert specifikus fejlődési zavar és a 

diszlexia,diszgráfia, diszkalkulia, valamint 10,26%-al a figyelemkoncentrációs nehézség. Az 

adatokból jól látszik, hogy gyakorlatilag az első 4 helyen álló diagnózis, mind az iskolai 

teljesítményhez szükséges képességekkel függ össze. A tünetek észlelésének idejét az 5. ábra 

mutatja, amelyen látszik, hogy 34%-uk esetében csak 7 éves kor, az iskolába lépés után vették 

észre a problémát. Ezek a gyerekek tehát többségében az iskolakezdés előtt nem részesültek 

képességkibontakoztató vagy felzárkóztató fejlesztésben, ami későbbi sikerességüket nagyban 

befolyásolja. Az óvodáskorban (4-6 év) észlelt tünetek aránya is közel 29%, ami viszont 

alacsonynak számít annyak fényében, hogy a 7 éves kor után diagnosztizált esetekre már az 

óvodáskorban fény derülhetne. A számokból többféle következtetést vonhatunk le. Az egyik, 

hogy a pedagógusoknak nincs kellő tapasztalata az eltérő fejlődésmenete felismerésében, vagy 

jelzik a szülőnek, de a szülő hárítva a jelzést nem viszi fejlesztésre, de a vizsgálatokhoz való 

hozzáférés lehetősége vagy a hosszú várakozás 1-1 vizsgálatra szintén csökkenti a mihamarabbi 

diagnózishoz, fejlesztéshez jutás esélyét. 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

vakság

diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia

sztroke

pervazív átható fejlődési zavar

elektív mutizmus

enyhe mentális retardáció viselkedésromlással

súlyos mentális retardáció

pszichomotoros fejlődési zavar

a beszéd és nyelv fejlődésének nem meghatározott…

iskolai készségek nem meghatározott zavara

rövid kar delecio

mozgásszervi fogyatékos

artikulációs zavar

figyelemkoncentrációs nehézség

egyéb hiperkinetikus zavar

teljesítményszorongás

2.1 A gyermek diagnózisa/diagnosztizált betegsége?
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A megkérdezettek körében a fenti diagnózisok mellett a mentális retardáció különböző fokai 

jelennek meg összesen 13,3%-ban, valamint 5,1 %-ban pervazív átható fejlődési zavar, 

autizmus, 4,6%-ban aktivitás és figyelem zavar, 3%-ban down szindróma és 2,5%-ban 

pszichomotoros fejlődési zavar áll az eltérő fejlődés hátterében.  

Ezek mellett 2% alatti arányban előfordult a megkérdezettek körében látás és hallássérülés, 

emócionális zavar, mozgásszervi fogyatékosság és epilepszia is.  

 

 

 

5. ábra: Hány éves volt, amikor észrevették a tüneteket/problémát/ eltérő fejlődésmenetet? 

 

A megkérdezett családok nyilatkoztak arról is, hogy a gyermekük hány éves volt, mikor 

észlelték a tüneteket, a problémát és az eltérő fejlődésmenetet. 30 %-uk 0-3 éves kor között, 28 

%-uk 4-6 éves kor között, 34 %-uk 7-10 éves kor között, 6 %-uk 11-14 éves kor között és 1%-

uk 15 éves kor felett észlelte. 

A 0-3 éves korban történő 30%-os tünetészlelés aránya elég jó aránynak tűnik, hiszen a korai 

szenzitív szakaszban történik a felismerés. Ha azonban megnézzük a 11. ábra eredményeit, 

hogy a gyermek mikor kapta meg a diagnózist, akkor csak a megkérdezettek 18,4%-a kapta 3 

éves kor előtt. Tehát hiába a tünetek korai felismerése, ha 11,6% esetében a diagnózis és így 

nagy eséllyel a fejlesztés is csak 3 éves kor után kezdődött meg. 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

0-3 év

4-6 év

7-10 év

15-

11 -14 év

2.2 Hány éves volt, amikor észrevették a 
tüneteket/problémát/ eltérő fejlődésmenetet? 
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6. ábra: Ki vette észre? 

 

 

A fejlődési problémákat, betegségeket legmagasabb arányban, 47 %-ban a pedagógus vette 

észre. A szülők 28 %-ban észlelték, 16 %-ban orvos, 4 %-ban védőnő, 3-3 %-ban családtag, 

vagy egyéb személy. 

Mint látható az esetek majdnem felében a nevelési, oktatási intézményekben dolgozó 

pedagógusok vették észre az első intő jeleket, ebből is látszik mekkora szerepük van a minél 

korábbi felismerésben és a megfelelő kivizsgálásra, fejlesztésre való irányításban.  

Ezért is nagyon fontos a rendszerben dolgozó pedagógusok folyamatos képzése, 

továbbképzése, hogy időben fel tudják ismerni az eltérő fejlődésmenet apró jeleit is. 

 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

szülő/gondozó

családtag

orvos

védőnő

pedagógus

egyéb személy

2.3 Ki vette észre?
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7. ábra: Hány éves korban került sor a kivizsgálásra? 

 

A megkérdezettek körében a 0-3 éves korosztályban történt a legkevesebb kivizsgálás, összesen 

25,8%-ban. Az óvodás korosztályú 4-6 éves gyermek esetében már magasabb a kivizsgálások 

aránya (33,1%), ebből 6 éves korban a legmagasabb az arány (15,2%). Az általános iskolás 7-

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

születéskor

3 hét

4 hónap

6 hónap

0-3 év
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6 év
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10 év

12 év

15 év

2.4 Hány éves korban került sor a kivizsgálásra?
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14 éves korosztályban a megkérdezettek 41%-át vizsgálták ki először, Ezen belül 8 és 9 éves 

korban végezték a legtöbb kivizsgálást. Az érintett gyermekek 12,6%-ban 8 évesen, 14,5 %-

ban 9 éves korban kerültek kivizsgálásra. 

Az 5. ábra szerint a megkérdezettek 30%-nál 3 éves kor előtt észlelték a tüneteket, a 7. ábra 

szerint 25,8%-uk esetében még 3 éves koruk előtt sor is került az első kivizsgálásukra, ami 

nagyon jó arány. Az óvodás korosztályban azonban már sajnos csökkenő tendenciát mutat a 

tünetek észlelése és az első kivizsgálás között eltelt idő. 

 

 

8. ábra: Hol történt a kivizsgálás? 

 

A legtöbb kivizsgálás (42 %) a Pedagógiai Szakszolgálatnál történt, 36% a Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői Bizottságnál, 20% esetében pedig kórházban. A kórházi kivizsgálás nagas 

számnak tűnhet, azonba ez leginkább azokban az esetekben történt, ahol már születéskor 

azonosítható volt a betegség pl. down szindróma vagy később átfogó vizsgálatokra is szükség 

volt pl. autizmus, mentális retardáció esetén.  

 

0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%

kórház/klinika

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság

Pedagógiai Szakszolgálat

alapítvány

egyéb: mozgásvizsgáló

2.5. Hol történt a kivizsgálás? 
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9. ábra: Egy, vagy több vizsgálat történt? 

 

A megkérdezettek gyermekeinek 72,7 %-a esetében több, 27,3 %-a esetében egy vizsgálat 

történt. Amint a diagram is mutatja, az átfogóbb, több területet érintő kórképek esetében a 

diagnózis felállításához több vizsgálat is szükséges, amely hosszabb időintervallumot ölel fel, 

ezáltal kitolódik a diagnózis felállításának ideje is.  

 

 

10. ábra: Volt-e orgnikus/szervi irányú kivizsgálás? 

 

A megkérdezettek gyermekeinek 69,5 %-a esetében nem, 30,5 %-a esetében történt 

organikus/szervi irányú kivizsgálás. Ez természetesen az adott kórkép sajátosságainak 

függvényében került meghatározásra. 

27,27%

72,73%

2.6 Egy vagy több vizsgálat történt?

egy több

30,50%

69,50%

2.7 Volt-e organikus/szervi irányú kivizsgálás?

igen nem
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11. ábra: Hány éves volt a gyerek, amikor megkapta a diagnózist? 

 

A legtöbb gyermek (16%) 9 éves kora körül kapta meg a diagnózist, de magas az arány (14%) 

6 éves, és 8 éves (13%) korban is. A megkérdezettek összesen 47,1%-a iskolás korban kapta 

meg a diagnózist, az óvodáskorban szerzett diagnózisok aránya 34,4%, 0-3 éves kor között 

18,5%.  

A gyermekek esélyeinek növelése, készségeik kibontakoztatása szempontjából az lenne a 

legoptimálisabb, ha már a tünetek, gyanújelek megjelenésekor elkezdődne a gyermek 

kivizsgálása és a megfelelő terápia kiválasztása és alkalmazása. Sajnos a tendencia még mindig 

az, hogy a szülők és akár a gyermekkel kapcsolatban lévő szakemberek is azt támogatják, hogy 

várjanak még kicsit, hogy a gyermek magától behozza a lemaradást vagy megmagyarázzák az 

állapotát azzal, hogy apa, nagybácsi vagy más rokon is éretlenebb, bizonyos területeken 

ügyetlenebb volt a koránál, de mégis vitte az életben valamire. Az effajta hozzáállással elveszik 

a gyermektől azt a lehetőséget, hogy a megfelelő ingerek és az idegrendszer plaszticitása miatt 

képességeinek maximumát minél hamarabb elérje és ezáltal motoros, kognitív és nyelvi 

területen is hatékonyabban tudjon működni.  
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2.8 Hány éves volt a gyermek, amikor megkapta a diagnózist?
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12. ábra: Koomorbid (társuló) betegség diagnózisa? 

 

A társuló betegségek leginkább azokban az esetekben voltak jelen, akiknél a sajátos nevelési 

igény súlyosabb formában jelenik meg. 144 megkérdezett gyermekből 12 főnek volt koomorbid 

diagnózisa is, ami összesen 8,3%-ot jelent. A társuló betegségek között szerepelt kamrai 

septumdefektus, hipotónia, gyomor, pajzsmirigy és veseprobléma is.  
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enyhén hiperaktív, figyelemzavar

pitvari sövényhiány,légcső szűkület, jobb vese hiánya,
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asztma, éjszakai ágybavizelés, zsírmáj, lépnagyobbodás

congenitalis myopathia

egyéb nem fertőzéses gyomor,bélgyulladás

nutcracker szindróma

patkóbél rendellenesség, vesetágulat

hipotónia

vérszegénység, laktát acidózis

magas vérnyomás, pajzsmirigy probléma

hypotónia, hallás sérülés, axenfeld-rienger szindróma

2.9 Koomorbid (társuló) betegség diagnózisa? 
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13. ábra: Milyen ráfordítást/ áldozatot igényelt a kivizsgálás? 

 

A szülők válaszai alapján a gyermekük kivizsgálása 71,07 %-ban időbeni, 16,24 %-ban 

munkahelyi, 12,69 %-ban anyagi ráfordítást igényelt a részükről. Az, hogy csak 12,69%-uk 

esetében igényelt anyagi ráfordítást a kivizsgálás, azt jelentheti, hogy ez állam keretek között 

meg tudott valósulni és kevés esetben volt szükség magán úton történő kivizsgálásra. 

Természetesen a diagnózis megszerzéséig hosszú lehet az út, de a válaszok alapján csak 

16,24%-tól igényelt ez munkahelyi áldozatot. 

 

 

14. ábra: Koragyermekkorban (0-3 év) történt-e fejlesztés a diagnózis előtt? 

 

71,07%

12,69%

16,24%

0,00%

2.10 Milyen ráfordítást/ áldozatot igényelt a 
kivizsgálás?

időbeni anyagi munkahelyi egyéb

19,01%

80,99%

3.1 Koragyermekkorban (0-3 év) történt-e 
fejlesztés a diagnózis előtt?

IGEN NEM
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Az érintettek válaszai szerint a gyermekek 80,99 %-ának esetében nem történt fejlesztés 

koragyermekkorban. 

Ez az adat azonban nem releváns teljesen, hiszen azok a szülők is nemmel válaszoltak akiknek 

gyermeke ebben az életkorban még nem mutatott tünetet vagyis az ábra hamis képet fest a korai 

fejlesztés igénybevételéről.  

A válaszadók közül 43 fő észlelt már a korai szakaszban (0-3 év) fejlődési eltérésre utaló 

tüneteket, azonban csak 27 fő nyilatkozott úgy, hogy fejlesztés is történt ebben az időszakban. 

Tehát a tünetészlelés után csak 62,8% részesült fejlesztésben. Annak fényében, hogy egyre több 

kutatás támasztja alá a korai fejlesztés jelentőségét, ez lehetne jóval magasabb szám is. 

A gyermeki fejlődés korai szakaszában a legintezívebb az agyi hálózatos kapcsolatok fejlődése, 

alakulása, ami hatással van a gyermek későbbi motoros, pszichés-kognitív és szociális 

képességeire. Amennyiben ebben az életszakaszban észlel a szülő tüneteket, akkor nem 

érdemes habozni egy szakember felkeresésével. Inkább egy felesleges vizsgálat történjen, mint 

a késlekedés miatt a gyermek hátrányba kerüljön. Az ebben a korban végzett szenzoros és 

mozgásterápiák az idegrendszer érlelését segítik elő, amely által a gyermek képességei a 

felszínre tudnak kerülni, fejlődni, tökéletesedni tudnak. A gyermek „működése” 

harmonikusabbá válik, eléri az adott életkornak megfelelő fejlettségi szintet. 
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15. ábra: Ha történt, milyen fejlesztésben részesült a gyermek? 

 

 

A legtöbben, a gyermekek 34 %-a mozgásfejlesztésben részesült, 19 % a Dévény-terápia 

aránya, 12-12 % a TSMT torna, a logopédiai fejlesztés és a kognitív fejlesztés. Előfordul kisebb 

arányban a fejlesztések között a gyógylovaglás, korai hallásfejlesztés, hidro- és viziterápia is.  

Látható, hogy azok közül akik részesültek korai fejlesztésben 65%-ban mozgásfejlesztő 

terápián vettek részt. A mozgásterápiák ebben az életkorban nagyon komplexen tudnak hatni, 

ezért magas ezen terápiák alkalmazásának a száma. 
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logopédia

szemüveg, takarás

korai fejlesztő bölcsőde

mozgásfejlesztés

kognitív fejlesztés

hidroterápia/vízi terápia

korai hallásfejlesztés

TSMT torna

gyógylovaglás

Dévény-terápia

3.2 Ha történt, milyen fejlesztésben részesült a 
gyermek?
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16. ábra: A diagnózis felállítása után megkezdődött-e a gyermek fejlesztése? 

 

A diagnózis felállítása után a gyermekek 94,41 %-ánál megkezdődött a fejlesztés, 5,59 %-uknál 

később indult. Ez az adat örömteli, arra utal, hogy a diagnosztizált gyermekek ellátása, 

fejlesztése rövid időn belül megkezdődött. Azonban ennek a számnak lehet egy másik oldalról 

történő vizsgálata, miszerint a diagnózist a megkérdezettek már évekkel ezelőtt kapták és az 

adat az akkori állapotot mutatja. A helyi Pedagógiai Szakszolgálat tapasztalata napjainkban 

azonban az, hogy 3-4 hónapot is várniuk kell az érintetteknek a vizsgálatra jelentkezéstől a 

vizsgálatig, ami értékes időt vesz el a fejlesztésre szoruló gyermekektől, kiemelten akkor ha ez 

mondjuk az óvodából iskolába való átmenet időszakában történik. 

Azon 5,6% esetében, akiknél nem kezdődött meg rögtön a diagnózis után a fejlesztés, általában 

1-2 év is eltelt mire fejlesztésre került.  

94,41%

5,59%

3.3 A diagnózis felállítása után megkezdődött-e a 
gyermek fejlesztése?

IGEN NEM
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17. ábra: Milyen fejlesztésben részesült? 

 

A megkérdezettek 68,5%-a intézményes (óvodai és iskolai) fejlesztésben részesült, magánúton 

egyéni fejlesztésben 10,7%, korai fejlesztésben 8,6% vett részt. Ebből az arányból jól látszik, 

hogy a megkérdezett szülők mindössze csak 10,7% tudta biztosítani gyermeke számára az 

intézményi fejlesztés mellett a kiegészítő, egyéni fejlesztést, amire azonban a későn 

diagnosztizált vagy súlyos fejlődésbeli elmaradás esetén szükség volna. Ezért nagyon fontos, 

hogy az intézményes keretek közötti fejlesztés olyan magas óraszámban és minőségben tudjon 

megvalósulni, amely biztosítja a gyermekek számára szükséges ellátást.  

 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

korai fejlesztés (Korai Fejlesztő Központ)

intézményes fejlesztés (óvoda,iskola)

támogatott - otthoni fejlesztés konzulens vagy kijáró
terapeutával, ha igen milyen formában:

önköltséges - otthoni fejlesztés konzulens vagy kijáró
terapeutával, ha igen milyen formában:

támogatott - egyéb intézményben (alapítvány), ha igen
milyen formában:

önköltséges - egyéb intézményben (alapítvány), ha igen
milyen formában:

támogatott - egyéb intézményben (civil szervezetek,
stb.), ha igen milyen formában:

önköltséges - egyéb intézményben (civil szervezetek,
stb.), ha igen milyen formában:

egyéni - magánútonfejlesztő szakember által, ha
igenmilyen formában:

csoportos - magánútonfejlesztő szakember által, ha
igenmilyen formában:

3.5 Milyen fejlesztésben részesült?
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18. ábra: Milyen szakember fejlesztette? 

 

A gyermekeket legtöbb esetben, 47,8%-ban gyógypedagógus fejlesztette, de 22%-ban fejlesztő 

pedagógus és 16%-ban logopédus is megtalálható volt a szakemberek között. Emellett 

előfordult a fejlesztő szakemberek között TSMT terapeuta, konduktor, pszichológus és 

pszicháter is. 

 

 

19. ábra: Milyen gyakorisággal kapott fejlesztést a gyermek? 

 

A gyermekek 90%-a hetente többször részesült fejlesztésben, ami lemaradásuk kompenzálása 

és képességeik kibontakoztatása szempontjából remek arány. 
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egyéb : TSMT terapeuta

3.6 Milyen szakember fejlesztette?
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3.7 Milyen gyakorisággal kapott fejlesztést a 
gyermek?
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20. ábra: Kapott-e módszerspecifikus fejlesztést? 

 

A gyermekek 90,71%-a kapott módszerspecifikus fejlesztést. 

 

 

 

 

 

90,71%

9,29%

3.8 Kapott-e módszerspecifikus fejlesztést?

igen nem



 

 
65 

 

21. ábra: Ha igen, milyen módszerrel fejlesztették? 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

korai fejlesztés

gyógypedagógiai fejlesztés

logopédiai terápia

KOFA csoport

pszichológiai tanácsadás

Dévény-terápia

TSMT

kognitív-és viselkedésterápia

Autizmus specifikus fejlesztés (TEACH, AAK, PECS)

Pető-módszer

Ayres terápia

gyógy lovaglás

lovas terápia

gyógy úszás

HRG

kutyaterápia

egyéb: hallásfejlesztés

egyéb: KSG

egyéb: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia reedukáció

egyéb: beszédpercepciós fejlesztés

egyéb: gyógytornász

egyéb: figyelemtréning

egyéb: magántanár heti 3*, később csoportos

3.9 Ha igen, milyen módszerrel fejlesztették?           
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A legtöbb esetben 40,2%-ban gyógypedagógiai fejlesztésben részesültek a megkérdezettek 

gyermekei, ezt követően a logopédiai terápia 13%-kal volt a legygyakoribb fejlesztési forma, 

amit alkalmaztak. Az iskolába járó gyermekek körében a figyelemtréning és disz-es reedukáció 

is több gyermeknél javasolt terápia volt. 14 fő esetében alkalmaztak TSMT tornát, 8-8 fő pedig 

kutyaterápiában és gyóglovaglásban is részesült. 

 

 

22. ábra: Jelenleg fejlesztik-e? 

 

A megkérdezett családokban élő gyermekek 92,31 %-át jelenleg is fejlesztik. 

 

92,31%

7,69%

3.10 Jelenleg fejlesztik-e?           

igen nem
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23. ábra: Milyen területen észleltek fejlődést? 

 

A megkérdezettek 30,8% az alkalmazott terápiák hatására a gyermek gondolkodásában látott 

javulást, de 23% a kommunikációban és 23% a viselkedés területén is tapasztalt pozitív 

változásokat. A diagramon nem jelenik meg, de a megkérdezettek 36%-a több területen is 

tapasztalt fejlődést. 

 

 

24. ábra: Ha nem, hány éves koráig kapott fejlesztést? 
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3.11 Milyen területen észleltek fejlődést?                    

20,00%

40,00%

20,00%

20,00%

3.12 Ha nem, hány éves koráig kapott fejlesztést?
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A megkérdezettek csak 3,4%-a az, akiknek gyermekét már nem fejlesztik. Ezen gyermekek 

közül a gyermekek 20%-a 3 éves korig, 20 %-a 13 éves korig, 20 %-a 15 éves korig és 40 %-a 

18 éves korig kapott fejlesztést.  

 

 

25. ábra: Jelenlegi intézményi nevelés helye 

 

A megkérdezettek döntő többsége, 78,57%-a általános iskolai nevelésben vesz részt, 12,14% 

az aránya az óvodai nevelésben részt vevőknek. A megkérdezettek közül 9 fő nappali 

foglalkoztató intézménybe, 4 fő középiskolába jár. Felsőfokú végzettséget adó intézményben 

tanulók és bentlakásos intézményben lakók nem voltak a megkérdezettek között. 
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4.1 Jelenlegi intézményi nevelés helye
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26. ábra: Járt-e a gyermek bölcsődébe? 

 

Az érintett gyermekek 66,67 %-a járt, 33,33 %-uk nem járt bölcsödébe. 

 

 

27. ábra: Hány évig járt óvodába? 

 

A gyermekek több, mint 50 %-a 3 évig, 38 %-uk 4 évig járt óvodába. A 38%-ból azonban nem 

bizonyos, hogy azért nem mehetett iskolába, mert képességei nem voltak a korának megfelelő 

érettségi szinten, hanem az évveszteség is befolyásolhatta ezt az adatot. 

 

33,33%

66,67%

4.2 Járt-e a gyermek bölcsődébe? 

igen nem
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4.3. Hány évig járt óvodába?
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28. ábra: Integráló óvodába vagy gyógypedagógiai intézménybe? 

 

A megkérdezettek 84,33 %-a integrált óvodába járt, 15,67 %-uk esetében volt indokolt a 

gyógypedagógiai intézményben való oktatás. 

 

 

29. ábra: Hány évesen kezdte iskolai tanulmányait? 

 

Az érintettek 17,46 %-uk 6 éves korban, 69,84 %-a 7 évesen és 12,7 %-uk 8 éves korban kezdte 

meg iskolai tanulmányait. 

 

84,33%

15,67%

4.4 Integráló óvodába vagy gyógypedagógiai 
intézménybe?

integráló óvoda gyógypedagógiai intézmény
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30. ábra: Integráló általános iskolában vagy gyógypedagógiai intézményben? 

 

19,51 %-uk járt csak gyógypedagógiai intézménybe, 80,49 %-uk normál általános iskolai 

körülmények között kezdte meg tanulmányait. 

 

 

31. ábra: Végzett-e a gyermek középfokú tanulmányokat? 

 

A megkérdezettek csak 8,3%-a, összesen 12 fő volt, akinek esetében életkora miatt releváns 

volt a kérdés. Közülük azonban 66,67%-uk nem végzett középiskolai tanulmányokat, csak 3 fő, 

vagyis a releváns korúak 25%-a tanult középiskolában. 

80,49%

19,51%

4.6 Integráló általános iskolában vagy 
gyógypedagógiai intézményben?

általános iskolában gyógypedagógiai intézmény



 

 
72 

 

32. ábra: Végzett-e a gyermek felsőfokú tanulmányokat? 

 

Azon 12 fő közül, akinek esetében releváns a kérdés egy gyermek sem végzett felsőfokú 

tanulmányt.  

 

 

33. ábra: Rendelkezik-e végzettséggel? 

12 fő releváns életkorú gyermekek csak 33,3%-a szerzett szakképzettséget.  
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34. ábra: Ha igen, milyen végzetséggel? 

 

A 34. ábra szerint szakképzettséget szerzők közül mindannyian szakiskolai bizonyítvánnyal 

rendelkeznek. Nincs a megkérdezetteknek érettségije, OKJ bizonyítványa, se diplomája. 
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35. ábra: A gyermek jelenlegi helyzete, tevékenysége: 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

6 éven aluli/óvodás

tanul

dolgozik, ha igen akkor --> részmunkaidőben

dolgozik, ha igen akkor --> teljes állásban

dolgozik, ha igen akkor --> fizikai munkát végez

dolgozik, ha igen akkor --> szellemi munkát végez

dolgozik, ha igen akkor --> végzettségének megfelelő
munkát végez

dolgozik, ha igen akkor --> végzettségéneknem
megfelelő munkát végez

megváltozott munkaképességűként dolgozik, ha igen
akkor  --> részmunkaidőben

megváltozott munkaképességűként dolgozik, ha igen
akkor  --> teljes állásban

megváltozott munkaképességűként dolgozik, ha igen
akkor  --> fizikai munkát végez

megváltozott munkaképességűként dolgozik, ha igen
akkor  --> szellemi munkát végez

megváltozott munkaképességűként dolgozik, ha igen
akkor  --> végzettségének megfelelő munkát végez

megváltozott munkaképességűként dolgozik, ha igen
akkor  --> végzettségéneknem megfelelő munkát végez

inaktív- otthon él/eltartott állapota miatt

inaktív- otthon él/eltartott egyéb okok miatt

inaktív- nappali foglalkoztató intézménybe jár

inaktív- bentlakásos intézményben él - állami

inaktív- bentlakásos intézményben él - egyházi

inaktív- bentlakásos intézményben él - alapítványi

inaktív- bentlakásos intézményben él - magán

 gondnokság alatt áll - igen

 gondnokság alatt áll - nem

 gondnokság alatt áll - cselekvőképességet korlátozó

 gondnokság alatt áll - kizáró gondnokság alatt

4.11 A gyermek jelenlegi helyzete, tevékenysége:
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A megkérdezettek gyermekeinek 80,5%-a jelenleg még tanul, 17,7%-uk óvodába jár. 6,2 %-

nak státusza inaktív, otthon élnek, 4,1%-uk nappali foglalkoztatóba jár. Az inaktív státuszú 

gyermekek mindegyike gondnokság alatt áll. 

 

 

36. ábra: Családi anamnézis – az édesanya 

 

A családokban az édesanyák 88,7%-ban egészségesek, 3,75%-ban fordul elő náluk magas 

vérnyomást, elenyésző százalékuknál mentális vagy szervrendszeri probléma előfordul. 
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beteg: magas vérnyomás

beteg : gerincprobléma, ételallergia

beteg: pszichés, nőgyógyászati, sérv

beteg: mentális retardáció

beteg: mentális problémák

beteg: pajzsmirigy,COPD, mióma, szív és érrendszeri…

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

5.1. Családi anamnézis- az édesanya
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37. ábra: Édesanya gazdasági aktivitása 

 

A családokban az édesanyák 74 %-a dolgozik. 8,6%-ban kisebb gyermekkel van otthon GYES-

en, GYED-en, szintén ugyanilyen százalékban vannak ápolási díjon is gyermekükkel. Kis %-

ban fordul elő munkanélküli, nyugdíjas, rokkantnyugdíjas. 

 

 

38. ábra: Családi anamnézis – az édesapa 

 

Az édesapák 90 %-a egészséges, 10 %-uk küzd valamilyen betegséggel.  
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5.3 Családi anamnézis - az édesapa 
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39. ábra: Édesapa gazdasági aktivitása 

 

Az édesapák 85,92 %-a dolgozik, közel 9 %-uk rokkantnyugdíjas, van 1-2 % nyugdíjas, 

munkanélküli és munkakereső státuszú is. 

 

 

 

40. ábra: Családi anamnézis –Testvér 

 

A megkérdezettek közel felének van testvére. Közülük 53,95 % fiú, 46,05 % lány. 
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5.4 Édesapa gazdasági aktivitása
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5.5. Családi anamnézis - Testvér
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78 

 

41. ábra: Testvér(ek) életkora 

A testvérek életkora változatos a 4 hónapos kortól a 40 éves korig előfordulnak. 

 

 

 

42. ábra: Testvér(ek) egészséges(ek)-e? 

 

A válaszok alapján a testvérek 70,2%-a egészséges, de 28,3%-ban a testvér(ek) esetében is fenn 

áll a sajátos nevelési igény.  
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43. ábra: Testvér(ek) tevékenysége/helyzete 

Az érintett gyermekek testvéreinek közel 70%-a valamilyen oktatási intézményben tanul, 

13,3%-uk 6 éven aluli, ugyanilyen arányban vanna köztük, akik dolgoznak.  

 

 

 

45. ábra: Változott-e a család gazdasági/szociális helyzete a gyermek betegsége miatt? 

 

A válaszadók 70,51 %-a úgy nyilatkozott, hogy nem változott a család gazdasági/szociális 

helyzete a gyermek betegsége miatt. 26,92 % arról számolt be, hogy anyagi helyzetük romlott, 

csak 2,56% nyilatkozott úgy, hogy a gyermek jogán járó pénzbeli juttatás (pl. ápolási díj) miatt 

javult a család helyzete. 
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46. ábra: Részesül-e a család valamilyen támogatásban? 

 

A megkérdezett családok 40 %-a emelt összegű családi pótlékban részesül. 20-20 %-uk részesül 

GYES/GYED-ben és ápolási díjban. 5-5 %-uk kap szociális segélyt, GYOD-ot, fogyatékossági 

támogatást. 3 %-uk főállású anya. 

 

 

47. ábra: Kapcsolatban állnak-e segítő szolgálattal/szervezettel 

 

A megkérdezetettek többsége, 63,29 %-a nem áll kapcsolatban segítő szolgálattal/szervezettel. 
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48. ábra: Milyen segítő szervezettel áll kapcsolatban? 

 

Azon 36,7% akik kapcsolatban állnak segítő szervezetekkel, 54 %-ban Családsegítő 

Központtal, 37 %-uk Gyermekjóléti Szolgálattal áll kapcsolatban. 8 %-uk a Támogató 

Szolgálattal tart kapcsolatot és 3 %-uk civil szervezetekhez kötődik. 

 

 

 

49. ábra: Milyen típusú segítségre lenne szüksége a családnak? 

 

Az érintett családoknak leginkább (43 %-ban) a gyermek fejlesztésére lenne szükségük. 14 %-

uk jelezte, hogy igényelne szülőkonzultációt vagy tréninget, továbbá 12% az anyagi támogatást 

jelölte meg, mint segítő tényezőt. A válaszok alapján kiderül, hogy a szülők majdnem fele a 
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gyermekük további fejlesztésének megoldásában segítségre szorul. A szülők igyekeznek 

mindent megtenni a gyermekük képességeinek kibontakoztatása érdekében, azonban az hogy 

ilyen magas arányban kérnék a gyermek fejlesztését, mint segítséget arra enged következtetni, 

hogy a már meglévő fejlesztés mennyiségével és/vagy minőségével nem feltétlenül elégedettek. 

Emellett közrejátszhat az is, hogy a szülők nem engedhetik meg maguknak az iskolai fejlesztés 

mellett a gyermekük magánúton történő kiegészítő fejlesztését és ezért ítélik úgy, hogy a 

meglévő fejlesztés mellé még szükséges lenne további. 

 

50. ábra: Igénybe vennék-e a Fejlesztő Központ szolgáltatásait? 

 

A megkérdezettek túlnyomó része igennel felelt erre a kérdésre, 83,95 %-uk igénybe venné a 

Fejlesztő Központ szolgáltatásait. Ez a magasszámú igény szorosan összecseng az előző pont 

válaszaival, miszerint a gyermekek fejlesztésében szeretnének segítséget kapni a szülők. 
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51. ábra: Távolság vagy utazás akadályozná-e ebben? 

 

A megkérdezettek 43,04 %-át nem, 56,96 %-ukat akadályozná a távolság és az utazás a 

fejlesztés igénybevételében. A válaszadók több mint felének nehézséget okozna a 

szolgáltatáshoz való eljutás, ezért a Fejlesztő Központ működésének kidolgozásánál 

mindenképpen figyelembe kell venni az igénybevevők szállításának, utaztatásának nehézségeit 

és megoldási lehetőségeket kell kínálnia ezek megoldására pl. a Támogató Szolgálathoz 

hasonló rendszerben. 

 

52 ábra: Igényelne-e szállást/ellátást? 

 

A megkérdezettek 93,51 %-a nem igényelne szállást és ellátást. Mivel a felmérést a kistérség 

településein végeztük, amik Mórahalomtól elérhető távolságban vannak, ezért a válaszadók 
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szállásigénye kismértékben volt releváns, hiszen maximum 40 perces utazással haza tudnak 

érni, nem szükséges a fejlesztés miatt a városban tölteni az éjszakát.  

 

 

 

44. ábra: Melyik fejlesztési módszert venné igénybe?(több válasz islehetséges) 

 

A megkérdezettek legnagyobb része, 42 %-a a lovasterápiát részesítené előnyben, 35,5 %-uk a 

hidroterápiát/vízi terápiát, 24 %-uk pedig a szárazföldi mozgásfejlesztést venné igénybe. 

Természetesen a válaszadók között többen is voltak, akik kettő vagy akár mindhárom terápiás 

lehetőséggel is élnének.  

 

54. ábra: Igényt tartana-e a gyermek táboroztatására? 
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A válaszadók 60,81 %-a nem, 39,19 %-uk igényt tartana gyermekük táboroztatásra. Indoklás 

nem tartozott ehhez a kérdéshez, azonban az erre a pontra adott választ nagyban befolyásolja a 

gyermek állapota, diagnózisának súlyossága valamint a szülők féltő, óvó attitűdje is.  

 

 

45. ábra: Fontosnak tartja-e a szülők oktatását/képzését? 

 

A válaszadók 86,3 %-a fontosnak tartja, 13,7 %-a nem tartja fontosnak a szülők oktatását 

képzését. A magas arány azt mutatja, hogy a szülők döntő többsége szeretne tisztában lenni 

gyermeke helyzetével és a fejlesztési potenciálokkal, azonban a tapasztalatok szerint a szülők 

csak kis %-a kap teljeskörű felvilágosítást a diagnózis után, a többség az internetet használva 

próbálja megismerni gyermeke állapotát és a fejlesztési lehetőségeket. Ez azonban veszélyes is 

lehet, hiszen előfordulhat, hogy a szülő így gyermeke állapotát túl vagy épp alul becsüli és 

ennek megfelelően mérlegel a fejlesztésről, aminek következtében a gyermek nem biztos hogy 

eljut a megfelelő szakemberhez. Éppen ezért a szülők hiteles tájékoztatása, felkészítése 

elengedhetetlen a gyermek fejlesztése céljából. 
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56. ábra: Konzultáción vagy több napos tréningen venne inkább részt? 

 

A megkérdezett családok túlnyomó többsége, 95 %-uk csak konzultációkon tudna részt venni, 

több napos képzésen nem, mivel a családok nagy része keresőképes, így nehezen megoldható 

a többnapos képzés. 

 

 

 

57. ábra: Milyen formában tudná igénybe venni a segítséget? 

 

A megkérdezettek nagyon kicsi hányada, csak 2,7%-a tudná önköltségesen, 29,73 % részben 

önköltségesen és 67,57 %-a csak államilag támogatott formában tudná igénybe venni a 

segítséget. Ez is jól mutatja, hogy mennyire fontos a támogatott formában működő ellátások 
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fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek a megfelelő időben a megfelelő óraszámban a 

megfelelő szakemberhez kerülhessenek, hiszen ha a szülőknek önerőből kellene finanszírozni, 

akkor sajnos sok gyermek nem tudna a megfelelő fejlesztéshez jutni. 

 

 

58. ábra: Igényelne-e a foglalkozáson, képzésen kívül más segítséget is? 

 

A családok a fejlesztő foglalkozásokon kívül leginkább a beiskolázásban (30%), a 

pályaválasztásban (30%), de a szociális ügyintézésben (23%), a jogi képviseletben (10%) és a 

kölcsönözhető speciális eszközökhöz (3%) való hozzájutásban is igényelnének segítséget.  

 

 

59. ábra: A fejlesztés érdekében vállalná-e a család a Mórahalomra költözést? 
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A fejlesztés érdekében a családok 94,59 %-a nyilatkozott úgy, hogy nem vállalná a 

Mórahalomra költözést, amelynek oka lehet részben az. 52. ábránál már kifejtett helyzet, 

miszerint a családok Mórahalom elérhető közelségében laknak, így nem indokolt a költözés. 

 

 

60. ábra: Milyen egyéb elvárásai vannak a fejlesztő központtal kapcsolatban? 

 

A családoknak a fejlesztő központtal kapcsolatban elvárása leginkább, hogy a gyermeküknek 

egyéni fejlesztési lehetőségei legyenek óvoda és iskolaidőben (30-30 %), de fontos az is, hogy 

nyári szünetben is látogatható legyen (14,29 %), pályaválasztási tanácsokat (14,29 %) adjon és 

szállást (14,29 %) is. Az óvoda és iskolaidőben történő egyéni fejlesztésekre való igény a 

legmagasabb a válaszok közül, ami arra enged következtetni, hogy a családok anyagi és időbeni 

keretei kevés esetben teszik lehetővé az intézményen kívüli fejlesztés lehetőségét. A nyári 

szünetben történő nyitva tartás lehetősége a gyermekek szünetben töténő elhelyezésének 

nehézségét sejteti.  
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7 Problémafeltárás 

 

A nehézségek között beszélhetünk diagnosztikus nehézségekről, a megfelelő intézmény 

kiválasztásának nehézségeiről, a megfelelő ellátáshoz való hozzájutás időbeli nehézségeiről, 

valamint a tanköteles korból történő kilépésről. 

A diagnózis és a tünetek pontos megállapításának késésével nem kezdődhet meg időben a 

megfelelő fejlesztés, a gyermekek hasznos időt veszítenek. Ennek oka a Szakértői Bizottságok 

vizsgálataira történő bejutás időbeli nehézsége, ami magával hozza a diagnózis felállításának 

késését is. A korai fejlesztésnek nagy szerepe van a későbbi célok elérésében, ezért is fontos, 

hogy minél korábban diagnosztizálják a gyermeket, hogy minél hamarabb és minél inkább 

egyénre szabott fejlesztésben részesülhessen.  

 

A diagnózis és szakértői vélemény megszületése után további problémákat okoz a megfelelő 

intézmény kiválasztása, ugyanis gyakran előfordul, hogy a lakóhely közelében nincs specifikus 

ellátás, vagy valamilyen szempontból nem felel meg a gyermek szükségleteinek. 

 

Gyakran előfordul, hogy az ellátás minősége több szempontból sem megfelelő. Nincsen 

elegendő számú és/vagy megfelelően képzett szakember, vagy a fejlesztéshez szükséges 

módszer nem elérhető az érintett gyermek lakhelyén. Ez esetben a fejlesztésre való eljutás is 

plusz terhet ró a családokra. Gyakran a fejlesztő és taneszközök nem felelnek meg és a 

környezet sem elég biztonságos a gyermek számára, vagy szenzorosan nagyon megterhelő. Az 

integrációban, valamint vegyes csoportokban gyakran előfordul, hogy a sérülésspecifikus 

fejlesztés, az egyéni differenciálás teljesen hiányzik. A tantervek sokszor nem a minél önállóbb 

élet kialakítására és a munkára nevelésre koncentrálódnak, mely nagy probléma a tanköteles 

korból való kilépés során, ugyanis sok esetben csak az otthon maradásg, gondozás marad a 

szülők számára, mint alternatíva, vagy csak néhány órás elhelyezést talál számukra a szülő. 

 

A terápiák kiválasztása meglepően sok nehézséget okoz a mindennapokban, ennek oka a 

terápiás javaslatok, módszerek rendkívül nagy száma és a gyakran látszólagosan egymástól 

teljesen eltérő elméleti háttérrel és gyakorlattal rendelkező terápiák közötti választás nehézsége, 

valamint a szülők nem megfelelő tájékoztatása a gyermek állapotáról. Magyarországon 

napjainkra megnőtt a terápiás választási lehetőségek száma, az alternatív lehetőségek közötti 

választás, felkínált terápiás eljárások kipróbálása bonyolult döntések elé állítják a családokat. 

Sokszor a helyben elérhető ellátás nem sérülés specifikus. 
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A gyakorlati nehézségek ellenére nagyon fontos, hogy a szakemberek képesek legyenek a 

gyermek állapotához leginkább illeszkedő terápiás módszert kiválasztani és kompetencia 

hiányában a megfelelő terápiás szakemberhez irányítani. Ehhez elengedhetetlen a társzakmák 

ismerete, a kiegészítő terápiák ismerete, képzéseken való részvétel, valamint a közös 

szempontrendszer kialakítása és alkalmazása.  

 

A kérdőívek kiértékelése során bebizonyosodott, hogy nincs olyan intézmény, melyben 

komplex fejlesztés folyik, megfelelően képzett szakemberek együttműködésével, egyénre 

szabott fejlesztésekkel, megfelelő és biztonságos eszköztárral és környezeti feltételekkel, jól 

megtervezett módszertannal. Szükséges lenne egy olyan komplex intézményre, melyben az 

érintett személyek közvetett és közvetlen segítséget kaphatnak, hiszen az intézmény ellátja a 

teljes körű fejlesztésüket, ugyanakkor a család segítéséről és a társadalom érzékenyítéséről sem 

feledkezik meg. Olyan központra mely, nemcsak a jelenlegi problémákra fókuszál, hanem a 

meglévő lehetőségekre, erősségekre építve, az egyéni szükségleteknek megfelelően 

fejlesztésekkel az egész életen át tartó tanulást támogatva teret ad a munkára nevelésnek, 

mellyel csökkenti a tankötelezett kor után felmerülő problémákat és teret ad a társadalomba 

való beilleszkedésnek. 

 

8 A megoldás: az intézményesítés tökéletesítése, segíteni egy életen át. A Mórahalmi 

Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása 

 

8.1 Az intézmény célja 

 

Egy olyan komplex köznevelési, egészségügyi és szociális ellátás biztosítása, mely születéstől 

segíti a különleges bánásmódot igénylő személyeket. Olyan differenciált egyénre szabott 

terápiák biztosítása a megfelelő szakemberek együttműködésével team munkában. 

Az intézmény tovább célja a munkába állás támogatása, a társadalmi integráció segítése, a 

társadalom hasznos tagjává válás elősegítése, emellett a különleges bánásmódot igénylő 

személyek családjainak szakszerű és megfelelő segítségnyújtás és tanácsadás biztosítása. 

Lényeges a többségi személyek érzékenyítése, továbbá a szakemberhiány pótlásának 

elősegítése műhelymunkák, képzések és továbbképzések által. 

 



 

 
91 

8.2 Az Intézmény feladata 

Az intézmény feladata a komplex segítés és fejlesztés megvalósítása továbbá az  egész életen 

át tartó tanulás biztosítása és a társadalomba történő integráció megvalósítása. 

 

8.2.1 Köznevelés 

Az érintett személyek diagnózisát a szakértői bizottság állítja ki.  

A komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálat során a problémának megfelelően 

elvégzett vizsgálatokat, a vizsgálatban részt vevő team tagjai összesítik. A tapasztalatokat a 

vizsgálati csoport teammegbeszélés keretében elemzi, értékeli és értelmezi, majd összefoglalót 

készít az értékelések, értelmezések alapján. A team együtt közös véleményt fogalmaz meg a 

gyermek sajátos nevelési igényével, vagy hiányában a szükségleteivel kapcsolatban. Ezt 

követően a szülővel való megbeszélés és tanácsadás történik, illetve egy komplex szakértői 

véleményt készít a team (Nagyné és Mészáros, 2012). 15/2013 EMMI rendelet 3. melléklete 

tartalmazza a szakértői vélemény általános és szakmai szempontjait. 

 

A szakértői bizottság megállapítja a különleges bánásmód keretében történő ellátásának 

szükségességét gyógypedagógiai vizsgálati eszközökkel (mozgás, rajz, beszéd, általános 

tájékozottság, szociális érettség stb.), - számára kedvező fejlesztési/nevelési-oktatási/terápiás 

színtér, intézmény lehetőségét, majd arra javaslatot tesz. Amennyiben a szülő ezzel nem ért 

egyet fellebbezhet. A szakértői bizottság a gyermek egyéni szükségletei alapján ajánl 

intézményt. 

 

Magyarországon lehetőség van az integrált és a szegregált intézményi nevelésre is. Az 

intézmények között találunk állami, magán, és alapítványi és egyházi intézményeket is, 

valamint bentlakásos ellátás is adott. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. 

évi módosítása adott lehetőséget az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények 

létrehozására. Az EGYMI a sajátos nevelési igényű gyermekek, a többi gyermekkel történő 

együttnevelése céljából hozható létre.  

Az intézmény keretén belül működnie kell:  

kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó óvodai, általános iskolai, 

fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolai vagy középfokú iskolai feladatot ellátó 

intézményegységnek továbbá utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnak vagy - az 

országos és megyei szakértői bizottsági feladatok kivételével - pedagógiai szakszolgálati 

feladatokat ellátó intézményegységnek. 
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Az EGYMI elláthatja továbbá a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök és segédanyagok kölcsönzésének feladatait, 

valamint kollégiumot működtethet. Az EGYMI-ben ellátott feladatokra - a családsegítő 

szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás és a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök 

és segédanyagok kölcsönzése kivételével - külön-külön szervezeti és szakmai tekintetben 

önálló intézményegységeket szükséges létrehozni. 

 

A súlyosan halmozottan sérült személyek 2005. decembere óta tankötelezetteknek minősülnek, 

ennek értelmében jelent meg a fejlesztő iskolai ellátás. A fejlesztő iskolákban heti 20 órában 

folyik a fejlesztés, melyet a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelésének, 

oktatásának irányelve határoz meg. 

 

8.2.2 Családok segítése, tanácsadás 

A család támogatására a kezdetektől fogva nagy szükség van. Az első időktől kezdve 

mentálhigiénés tanácsadás szükséges. A folyamatos odafigyelés, bevonás a fejlesztésekbe 

nagyon fontos. A szakembereknek tudniuk kell a különböző reakciókat a család részéről 

értelmezni, mint a gyászfolyamat részei, szükséges az elismerő, ugyanakkor pozitív attitűd. 

Mindezzel elkerülhető a pszichés energiák kimerülése, mely a gyermek fejlesztésére, a szociális 

és társas kapcsolatokra és a családon belüli többi gyermek nevelésére is negatívan hat. 

Elkerülhető az úgynevezett tanult tehetetlenség kialakulása is, mely során látszólag mindent 

megtesznek, viszont valójában már lemondtak bármiféle pozitív változásról, mely negatív 

hatással bír a gyermekük fejlődésére. A család támogatása során kiemelt szerepe van a szülők 

és a sérült gyermek kapcsolatának segítésének, mely a fejlesztést is elősegíti. A 

megvalósuláshoz fontosak a megfelelően képzett szakemberek, a biztonságos légkör, valamint 

az empatikus segítőkész hozzáállás. A jó szakember-szülő kapcsolat nagyban segíti a szülő-

gyermek kapcsolatot és a fejlesztések sikerességét is. Minden gyermeknek kiegyensúlyozott 

családi életre van szüksége. 

 

8.2.3 Társadalmi érzékenyítés 

Az intézményben megvalósuló szabadidős programok, rendezvények teret biztosítanának a 

negatív stigmák leküzdésében, az érzékenyítésben, mely fontos eleme a társadalomba való 

beilleszkedésben. 

A szülők, pedagógusok részéről szükség van a gyermekek tapintatos érzékenyítésére, érzelmi 

felkészítésére és informálására társukkal kapcsolatban, az esetleges negatív viszonyulások 
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megváltoztatására, iskolatársi kapcsolatuk során felmerülő problémáikban rendszeres 

konzultációk lehetőségének biztosítására, gondozásukra. (Őszi Tamásné, 2016) 

 

8.2.4 Önálló életre nevelés 

Az önálló életre nevelés nagy szerepet kap, ugyanis fontos a lehető legnagyobb függetlenség 

kialakítása. Az önállóság kialakításban fontos az egyéni szükségletek kielégítése, a 

szobatisztaságra nevelés és az önálló étkezés gyakorlása, tanítása. 

Az önellátás fejlesztése kulcsfontosságú, hiszen a személyi függőség, kiszolgáltatottság 

csökkentése fontos a kommunikáció és a kognitív készségek fejlődéséhez. Mindennapos 

tevékenységi forma az önkiszolgálás, ezért is fontos, hogy minél magasabb szintre fejlesszük. 

Az önállóság kialakításában fontos szerepe van a biztonságos, jól strukturált, vizuális 

támpontokat tartalmazó környezet kialakításának a fogyatékkal élő személy megértéséhez. 

 

8.2.5 Munkára nevelés 

Statisztikai adatok szerint elérve a felnőttkort, a fogyatékos személyek kb. 70%-a nem tud 

munkába állni, autizmussal élők esetében pedig az arány meglehetősen magasabb 90% körüli 

a nem dolgozók aránya. 

Sattuck és munkatársai kutatásukban megfigyelhető, hogy az autizmussal élők munkavállalását 

nagymértékben befolyásolja az iskolázottságuk, a funkcionális képességeik, valamint a család 

jövedelmi helyzete. Kutatásukban azt találták, hogy a középiskola elvégzését követő 6 évben 

mindössze az autista fiatalok 55,1%-nak volt valamilyen fizető állása. A fogyatékosok 

munkavállalása 3 tényezőn múlik: a munkavállaló munkavégző képességén, a munkával 

kapcsolatos motiváción és a munkavállalók iránti munkaerőpiaci kereslet jellemzőin, ami a 

fogyatékkal élők körében még több nehézséget jelentő, gyakori probléma. 

 

A támogatott foglalkoztatás esélyt teremt a fogyatékos és autizmussal élő személyek számára. 

Segítő készíti el a munkába állás tervét. A terv elkészítése után a munkahely bemutatása és a 

munka megtanulása. A speciális fejlesztés kiemelt területei a kognitív, szenzo-motoros, 

szociális interakciók, nyelv és kommunikáció, munkaképességek, munkahelyi viselkedés, 

szabadidő eltöltéséhez szükséges készségek fejlesztése. 

Sajnos ma a szükségesnél kevesebb lakóotthon áll a fogyatékkal élők rendelkezésére, a 

foglalkoztatás kérdése pedig jórészt megoldatlan. Ezért kiemelten fontos a munkára nevelés 

fejlesztése, mely fontos eleme a társadalomba való integrálás során is. A munkatevékenységek 

kiválasztásakor fontos figyelembe kell venni a munkavállaló egyéni képességeit, érdeklődését 
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és teherbírását. A munkaadókat informálni kell arról, hogy az autizmussal élő felnőttek számos 

kedvező tulajdonsággal rendelkeznek a munkavállalás szempontjából: kitartóak, megbízhatóak, 

precízek. Mindenképpen törekedni kell a valódi anyagi hasznot biztosító munkák 

megszervezésére. A munkára nevelés által a sajátos nevelési igényű személyek a társadalom 

hasznos tagjaivá válnak. 

 

8.3 Alkalmazott terápiák 

 

Lovas terápia 

Régi megfigyelés, hogy az állatokkal való foglalkozás elősegíti egyes betegségek gyógyulását, 

javulását vagy szinten tartását. A terápia során a lovasra gyakorolt impulzusok fejlesztő hatással 

vannak az idegrendszerre. „Amennyiben egy gyermeknél koraszülés következtében ezeknek az 

érzéki tapasztalatoknak a folyamata megszakadt, a lovasterápia azokat pótolhatja, 

helyettesítheti. Fejleszti az idegösszeköttetéseket, vagy akár új idegműködéseket is beindíthat” 

(Büki, 2006) 

A ló mozgása által létrejövő háromdimenziós lengés során a lovagláskor létrejövő impulzusok, 

rezgések által lehetőség nyílik a kisagyban újabb idegi utak kiépítésére, gyakorlatoztatására. A 

kialakítható új idegi utak lehetőséget adnak olyan mozgásfolyamatok számára, amelyek sérülés 

miatt nem működnek. A lovasterápia az agy és a gerincvelő motoros és szenzoros területeire és 

az ehhez tartozó szállítószövetekre gyakorolt hatását semmilyen más módszerrel nem lehet a 

valóságnak megfelelően utánozni. Ezáltal a ló a maga tulajdonságival egyedülálló lehetőséget 

nyújt ahhoz, hogy terápiás módszerrel egyészségjavító mozgásterápiát végezzünk. 

Magyarországon a gyógylovaglás 2 szakággal, azon belül a lovasterápia 3 területtel 

rendelkezik, melyet a probléma típusa, a szakember képzettsége, a kitűzött cél és a módszerek 

határoznak meg. Hippoterápia olyan orvosi indikáció alapján történő neurofiziológiai egyéni 

gyógytorna alapú fejlesztés, mely során a lépésben járó ló mozgásimpulzusait használjuk fel a 

lovas fejlesztése céljából. Hippoterapeuta végzettségű gyógytornász vagy szomatopedagógus 

végeztetheti. A hippoterápiának két csoportját különíthetjük el, a neurológiai mozgászavarok 

egyik csoportja a normális motoros fejlődés zavarai, ide tartoznak az agy születés előtti, illetve 

a születés utáni károsodásai. A terület másik csoportja a lóháton végzett gyógytorna, melyet a 

már kifejlődött agy károsodása esetén alkalmaznak, a károsodás lehet idegrendszeri 

károsodások vagy a központi idegrendszer megbetegedései által kialakult problémák. 

„Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna - fejlesztő, nevelő célú egyéni vagy csoportos 
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foglalkozás, melyet lovasterapeuta végzettségű gyógypedagógus vezet. Használhatják 

mindhárom jármódot, különböző eszközöket, játékokat, a lovaglás és a lovastorna elemeit, a 

terápiás cél függvényében. A gyógypedagógiai lovaglás  számos olyan elemet tartalmaz, amely 

lehetővé teszi a „lovasok” komplex fejlesztését egy olyan területen, ahol a ló nem eszköz, 

hanem egy aktív cselekvő társ”. Lovas pszichoterápia során az egyes pszichés kórképek 

kiegészítő fejlesztése a cél. A ló személyiségét, a lóval való foglalkozás pszichés hatásait 

alkalmazza terápiás céllal, pszichológus lovasterapeuta vezetésével. A lovas pszichoterápia 

során az ember és állat közti lehetséges kapcsolat adja ennek az ágnak a fejlesztő munka alapját, 

kiemelve a tiszteletet és a bizalmat: a ló segítségével a foglalkozások során a pszichés 

problémákkal küzdők újra megérezhetik, hogy elfogadják őket, illetve azt, hogy szükség van 

rájuk. 

A gyógypedagógiai célú lovaglás és lovastorna során a gyógypedagógia és a lovaglás fejlesztő 

hatásai egymást kiegészítve fejlesztik a lovast. Különböző eszközök bevonásával további 

lehetőségeink adódnak pl. a kognitív funkciók (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, 

gondolkodás), a beszédfejlesztés, a motoros és orientációs képességek, az érzelmi állapot, az 

akarati cselekvések befolyásolása, a szocializáció elősegítése stb. érdekében. (Schéder, 2017)  

 

Kutya terápia 

A terápia segíti a szocializáció, kommunikáció és motiváció fejlesztését. Egyéni igényekhez 

igazodva történik a fejlesztés, mely során az állat segíti az érdeklődés felkeltését és fenntartását. 

A kutya kezdeményező készsége elősegíti a szociális interakciók létrejöttét és megerősítését. 

Ebben a helyzetben a gyermekek úgy dolgoznak, hogy nem érzik feladathelyzetben magukat, 

több a sikerélményük, nem szorongnak, az állat jelenlétének köszönhetően jól motiváltak, és 

magabiztosabbakká válnak. A kutya, mint személyiségfejlesztő tényező hatással van a gyermek 

szociális- és érzelmi fejlődésére, elősegíti a társas kapcsolatok kialakítását, azok alakulását. 

Javítja a gyermekek önértékelését. A kutya motiváló erő a gyermekek számára, aki elősegíti a 

gyermeknek a feladatra való figyelmének összpontosítását, így a tanulásra jobban motivált 

gyermek nagyobb előrehaladást érhet el. 

 

Mozgásterápiák 

A fejlesztések során a mozgásnak nagy szerepe van. A mozgásterápiák elsődleges célja az 

idegrendszer érésének segítése, az autizmus esetében az idegrendszeri sérülés tüneteinek 

csökkentése. A mozgásos feladatok során javul a figyelem, az emlékezet, a feladattartás, a 
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feladattudat és az együttműködési készség, melyek a tanulási folyamatokra pozitív hatással 

vannak. 

Az autizmussal élő gyermekeknél a mozgásügyesség és az egyensúly területe gyakran 

problémás, így a terápiákban fontos feladat a tudatos mozgástervezés, mozgásszervezés 

fejlesztése. Ha gyerekek mozgása összerendezettebb, akkor a mindennapi tevékenységek során 

is jobban boldogulnak. A mozgásterápiák által megélik a saját testük határait, ami erősíti a 

testsémát, majd az erre épülő téri és síkbeli tájékozódást. A foglalkozások alkalmával használt 

mondókák bővítik a szókincset. A csoportos fejlesztések javítják az alkalmazkodást, az 

együttműködést, lehetővé teszik az adaptív viselkedésformák elsajátítását és a beilleszkedést. 

 

Katona-módszer A módszer neuroterápia, mely az eltérő idegrendszeri fejlődés 

mozgásterápiája. Alapelve, hogy a csecsemőnek végig kell mennie az emberre jellemző 

mozgássoron, erre építve válik majd képessé a magasabb idegrendszeri funkciót igénylő 

bonyolultabb, finommotoros tevékenységre. A szülő részese a terápiának, a szakembertől 

megtanulja a módszert, és otthon szigorú napirend szerint többször végzi a gyakorlatokat 

gyermekével, melyet a szakemberek havonta kontrollálnak. Ezek a napi rendszerességgel 

végrehajtott, az emberi mozgásra jellemző mozdulatsorozatok képesek az agy által közvetített 

kóros izomtónust, mozgásszervezést fejleszteni. A csecsemőknek ez a képessége, agyuk 

„formálhatósága” az első három élethónapban a legeredményesebb, tehát minél korábban 

kezdjük a terápiát, annál hatékonyabb. 

 

Dévény-féle manuál terápia (DSGM) A terápia olyan egyedi eljárás, amely direkt hat az 

idegrendszerre, illetve helyreállítja az izmok és az inak kóros állapotát. A korai fejlesztésben 

alkalmazott módszer, mely során speciálisan képzett gyógytornász szakemberek manuális 

módszerrel lazítják fel az izom- és ínzsugorodásokat és a letapadásokat. A cél az idegrendszeri 

kapcsolatok újraszervezése, idegi kapcsolatok kiépítése a születés utáni időszakban még 

rendelkezésre álló tartalék idegsejtek aktivizálásával. INPP Az INPP mozgásterápia a 

csecsemőkorban le nem épült, fennmaradt reflexek leépítésére szolgál. A módszer abból indul 

ki, hogy mozgásszabályozás csak akkor megfelelő, ha az idegrendszer szerveződése a 

biológiailag meghatározott sorrendben és minőségben ment végbe. A módszer a csecsemőkori 

mozgásfejlődési sor elemeit lassan és nagy pontossággal ismétli, ezáltal új idegi összeköttetések 

épülnek ki, újraszerveződik az idegrendszer működése. A fejlesztés megfelelő alkalmazásával 

az eltérések kiküszöbölhetők, kialakul az optimális, életkornak megfelelő egyensúly és reflex-

készlet. A terápia eredményeképpen javul a figyelem, az egyensúly és mozgáskoordináció, 
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hosszabb távon csökkennek vagy megszűnnek a magatartási és tanulási problémák. Ayres-

terápia A terápia célja az idegrendszer érlelése. Nem részképességekre koncentrál, hanem az 

agy rendező funkcióját alkalmazza és így ér el eredményeket. A terápia a vesztibuláris, 

tapintásos ingerléssel fejleszti az agyféltekék közötti kapcsolatot, és így jobban működik a 

tanulási-megismerési folyamat, így megelőzhetőek a későbbi tanulási és magatartási 

problémák. A terápia mindig arról a szintről kezdik, amelyik szinten a fejlődés elmaradt, vagy 

amelyik rosszul működik. Hely és eszközigényes terápia. A foglalkozást a gyógypedagógus és 

a gyermek együtt irányítja. Az Ayres terápia fejleszti a nagymozgásokat, a finommotorikát, a 

szem-kéz koordinációt, a tér, az irány és a formaészlelést, erősíti a testsémát és a testtudatot. 

Segít a szociális viselkedés kialakításában és a módszer által csökkenthetők a 

viselkedészavarok, javul a szabálytudat, a figyelem, az önbizalom. TSMT A módszer tréning a 

nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A 

foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermekhez igazodva fokozatosan 

nehezedik. Alkalmazható otthon, egyénileg és csoportosan is. A mozgásos feladatok elősegítik 

az érzékelés, észlelés fejlődését, a testséma, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia 

beérését. A feladatsorok fejlesztik a gyermek koncentrációs képességeit, a figyelem 

irányíthatóságát, fejlődik a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás. A mondókákkal, 

énekekkel végzett feladatok során fejlődik kommunikáció, és az anyanyelvi készség. A 

feladatsorok állandósága biztonságot nyújt, a szenzoros feldolgozás fejlődése pedig a 

környezethez való alkalmazkodásban segít. Alapozó terápia A módszer az elemi mozgások 

újratanításával dolgozik. Mozgásterápia segítségével új kapcsolatok alakulnak ki a központi 

idegrendszerben, ez lehetőséget biztosít az idegrendszer számára, hogy fejlessze a lemaradásait. 

Hatásában mozgásos-, érzékszervi-, idegrendszeri fejlesztő terápia, mely során a gyermekkori 

mozgásmintákon megy végig. Az agyban a beszéd működéséért felelős területekre hat a 

mozgásfejlesztési gyakorlatsor, mely fejleszti a figyelmet, az idő-és tér érzékelést, az 

emlékezetet, a hallást és beszédészlelést, ezáltal megkönnyíti a tanulás folyamatát. Hidroterápia  

 

HRG (Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika) a vízben végezhető mozgásfejlesztő terápia, 

az idegrendszer szabályozásának fejlesztését segíti elő. Minden HRG fejlesztést alapos neuro- 

és szenzomotoros szemléletű vizsgálat előzi meg, ez alapján tervezik meg a HRG tréningeket. 

A terápia derékig érő, langyos vízben történik, szülői vagy terapeutás segítséggel. A gyakran 

végzett és intenzív mozgások hatására az idegrendszer kéreg alatti szabályzása fejlődik, ezáltal 

„bejáratódnak” a sikeres viselkedésszervezéshez és a kognitív funkciók (észlelés, emlékezet, 

gondolkodás) végrehajtásához szükséges agykérgi sémák, amelyek elősegítik, hogy a sérült 
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idegsejtek feladatait más idegsejtek vegyék át. A terápia a mozgás, a figyelem, a „szófogadás”, 

a beszéd, a beilleszkedési és a gondolkozási folyamatok komplex javulását eredményezi. A 

terápiás úszás az egyensúlyi rendszert serkentő gyakorlatokkal javítja az egyensúlyérzéket, a 

mozgáskoordinációt, a testtartást, ezáltal szabályozottabbá válik az izomtónus, fejlődik a 

mozgásos motiváció. Javul a légzésfunkció a vízi környezethez való alkalmazkodás után a 

merülés, később a merüléssel összekötött gyakorlatok révén, jobban működik az önmentő 

képesség. A vízben végzett irányított játéktevékenységgel, gyakorlattokkal fejleszthető a 

figyelem, a koncentráció, az emlékezet, javul testtudat és az énkép. Logopédia A logopédus 

foglalkozásról általában az embereknek az jut az eszébe, hogy a gyerekeknek tanítja meg az r 

hangot, vagy éppen a s-zs-cs hangokat. A logopédiai munka magába foglalja nem csak a hangok 

kialakítását, hanem azok hallás utáni elkülönítését is. Ez fontos, hogy óvodás korban már 

megvalósuljon, mivel a fonológiai tudatosság, azaz, hogy a hangokat megkülönböztessük 

egymástól alapját képezik az írás és az olvasás megtanulásának. (Lőrik, 2006) Napjainkban sok 

gyerek jár logopédiai terápiára artikulációs zavar miatt. Ennek háttere, hogy 2015. óta kötelező 

szűrővizsgálat van, amelyben kiszűrik a beszédhibás gyermekeket, és így ellátásba kerülnek, 

még az iskola megkezdése előtt. A logopédiai munka ezen felül magába foglalja még a 

képességfejlesztést, a grafomotoros elmaradások fejlesztését, a diszlexia, diszgráfia 

prevencióját, valamint egyéb beszédkórképek ellátását, mint a nyelvlökéses nyelés korrekciója, 

a beszédfolyamatosság zavarainak terápiája, és a korai nyelv és beszédfejlesztés. 

 

Zeneterápia 

A zene erejével a mozgás, a figyelem, a koncentráció és a kommunikáció területén történő 

fejlesztés. A fejlesztés történhet egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében. A foglalkozások 

során a fogyatékkal élő személyek is képesek ráhangolódni a másikra, képesek együttműködni, 

ugyanakkor erősödik az én élmény, csökkennek a viselkedészavarok, javulhat az állapot. A 

csoportos terápia a közösségbe való könnyebb beilleszkedést, a kortárskapcsolatok kialakulását 

és a társadalmi integrációt is segíti. 

 

8.4 Csillagtáltos - Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum 

 

A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum (MKFC) a köznevelési, az egészségügyi és a 

szociális ágazatok intézményeinek korszerű szerveződése, mely támogató szolgáltatásaival a 

kezdetektől segíti a családokat, így a családtervezéstől egészen a gyermek a munka világágába 
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történő belépéséig végig kíséri őket. Az MKFC a helyi meglevő, és a rövidesen induló 

köznevelési, egészségügyi és szociális szolgáltatások, ellátási területek újszerű szerveződése. 

 

Célja a köznevelési rendszerben részt vevő kiemelt figyelmet igénylő gyermekek optimális 

fejlődéséhez szükséges minőségi szolgáltatások minél korábbi életkortól való biztosítása, 

ezáltal az iskolai eredményességük segítése, iskolai lemorzsolódásuk csökkentése, valamint az 

intézmények közti, és a munka világába történő átmenetük támogatása. 

 

Az új épületek biztosítani fogják a szolgáltatások infrastrukturális feltételeit. A részt vevő 

intézmények fizikai közelsége és egymásra épülő, összehangolt szolgáltatásai végigkísérik a 

gyermek életútját. 

 

8.4.1 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum illeszkedése az országos fejlesztési 

stratégiákhoz 

 

Az MKFC céljaival, a szolgáltatások felépítésével, összehangolásával, a gyermekek életútjának 

korszerű kísérésével, támogatásával illeszkedik Magyarország különleges bánásmódot igénylő 

gyermekeket érintő fejlesztési stratégiáihoz. 

 

A Köznevelés-fejlesztési Stratégia (2014-2020) szerint a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

megelőzésének egyik eszköze a prevenció, az óvodáskori fejlesztés, a kisgyermekkori 

neveléshez, fejlődéshez szükséges fejlesztési programok, és a megvalósításukhoz szükséges 

személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása. A sajátos nevelési igényű, 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nemzetiségi és migráns tanulók iskolai 

sikerességének elősegítése a pedagógiai módszertani kultúra megújítása révén valósulhat meg, 

melynek érdekében ágazatközi együttműködés kialakítására van szükség.  A stratégiai 

dokumentum pedagógiai szakszolgálatokat érintő rendelkezései is mutatnak a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás megelőzésének irányába, célul tűzik ki a szakmai munka támogatását a 

minőségi ellátás kiterjesztése érdekében, valamint a szakszolgálati ellátáshoz kapcsolódó más 

ágazati szereplőkel való gyakorlati együttműködés kiszélesítését, a jó gyakorlatok elterjesztését 

és a megújulási kezdeményezések támogatását.  

 

Az Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) az előttünk álló évek kiemelt 

feladatának a korai intervenció folyamatát alkotó egyes részterületek – így különösen a korai 
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felismerés, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, illetve a 

fogyatékos személy családját érintő ellátások és szolgáltatások - összekapcsolását és 

összehangolását látja.   Különösen nagy szükség van, a dokumentum szerint, ennek fényében a 

pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsági tevékenységének fejlesztésére a képességekben 

megjelenő, illetve a környezeti hátrányok okozta elmaradások világos elkülönítése érdekében. 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia szerint is kiemelt figyelmet kell fordítani a testi 

és lelki, képességbeli fejlődésben mutatkozó eltérések mind korábbi (már a várandósság idején 

való) felismerésére, a korai intervencióra, a képességgondozásra, a koragyermekkori (5 éven 

aluli) gondozásra, nevelésre, valamint a korai fejlesztésre. A koragyermekkori ágazati és 

ágazatközi beavatkozások fejlesztése érdekében szükséges a szabályozás, a finanszírozás 

átalakításának vizsgálata, közös szakmai protokollok kidolgozása, közös gyermekút 

alkalmazása, egységes szűrési, mérési, értékelési rendszer kialakítása és a szakemberek 

képzése, valamint egységes szemléletük kialakítása, együttműködéseik erősítése. Valamint 

javítani kell a köznevelés esélyteremtő képességét, és a szegregáció csökkentése érdekében 

biztosítani kell a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai 

prevenció további működtetését, szakmai, módszertani támogatását és fejlesztését. Megjelenik 

a kutatások eredményeként, hogy biztosítani kell strukturális szolgáltatásokat, vagyis a teljes 

körű pedagógiai szakszolgálati ellátásokhoz való hozzáférést, továbbá a sajátos nevelési 

igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók minőségi 

befogadó neveléshez, oktatáshoz való hozzáférését. Törekedni kell a feladatellátás feltételeinek 

javítására az ellátás teljes körűségének és megkülönböztetés-mentességének biztosítása 

érdekében.  

 

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia az egyénre szabott támogatást 

nyújtó megoldások kialakítását, a családdal való szoros együttműködést és a hálózati 

szerveződést preferálja. Kiemelten kezeli a prevenciót, mely alatt minden olyan lehetőséget ért, 

mellyel megelőzhető a korai iskolaelhagyás, így a jó minőségű koragyermekkori neveléshez 

való hozzáférés, releváns és aktivitásra serkentő tantervek, rugalmas tanulási utak, migránsok 

és kisebbségek integrálása, problémamentes átmenetek az oktatási szintek között, jó minőségű 

szakképzés, diákok bevonása a döntéshozatalba, tanárképzés, „egész” iskola megközelítés, 

kiterjedt pályatanácsadási tevékenység. Lehetséges intervenciós tevékenységként említi a 

hatékony, tényeken alapuló korai jelzőrendszerek működtetését, az egyéni szükségeltekre 
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irányuló figyelmet, a szakmai támogatási keretrendszert, az interdiszciplináris és iskolán kívüli 

tevékenységeket, a tanárok szakmai támogatását, családok és szülők bevonását. 

 

8.4.2 A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásához szükséges 

infrastrukturális fejlesztések 

 

Az MKFC korszerű infrastrukturális feltételek biztosításával lehetővé teszi a pedagógiai 

szakszolgálat terápiás tárának kibővítését új módszerekkel. Ezzel a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek valós szükségleteihez jobban illeszkedő, változatos fejlesztő programok 

összeállítására lesz lehetőség. 

 

Az MKFC három, a Mórahalom Városi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló ingatlanon 

valósulna meg. 

 

A három épület infrastrukturális fejlesztése: 

• Családi központ, 

• Lovas terápiás központ, 

• Vizes terápiás központ. 

 

Családi központ: A családi központ részben a lovas terápiás és a vizes terápiás központ 

támogatójaként, részben önálló tevékenységgel jelenik meg. Az elkészülő épületben közösségi 

helyiségek, és szállásszolgáltatásra irányuló helyiségek (és ezek kiszolgáló egységei) lesznek. 

A lovas és vizes terápiás központok nem csupán a közvetlen környéken élő csoportokat 

célozzák, hanem távolabbi, esetenként határon túli családokat is megszólítanak. Az ő esetükben 

a családi központ szállást biztosít a fejlesztések, terápiák időtartamára. Ezen túlmenően a 

családi központ önálló tevékenysége (a szállásszolgáltatástól függetlenül) közösségi, szakmai 

és ismeretterjesztő foglalkozások megtartására irányul, melynek célcsoportjai gyermekek, 

tanulók, szülők és szakemberek. 

 

Lovas terápiás központ: A lovas terápiás központ a már jelenleg működő lovarda 

infrastrukturális bővítésével és új tevékenységek megindításával valósul meg. Az 

infrastrukturális bővítés keretében mozgásfejlesztésre alkalmas terek, foglalkoztató szobák, 

tantermek, öltözők és szobák kialakítására nyílik lehetőség. Ezen új terek nem csupán az 
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állatasszisztált terápiák, hanem más mozgásterápiák, továbbá elméleti és gyakorlati 

foglalkozások megszervezésére és lebonyolítására is lehetőséget teremtenek.   

 

Vizes terápiás központ: A vizes terápiás központ a már működő fürdő infrastrukturális 

bővítésével, új tevékenységek megindításával valósul meg. Funkcióját tekintve gyermekek vízi 

és száraz terápiás rehabilitációját ellátó létesítmény, mely biztosítja a gyermekenként két szülő 

jelenlétét. A vizes szolgáltatások medencékben végzett csoportos terápiás kezeléseket, valamint 

kádfürdőben végzett egyéni terápiás kezeléseket foglalnak majd magukban. A száraz terápiás 

kezelések részére egy fejlesztőterem áll majd rendelkezésre, melyben található Ayres keret és 

egy kapcsolódó eszközszertár is. Az öltözőrendszer is biztosítja a szülők jelenlétét és segítő 

közreműködését. Központi átriumos belső udvara közvetlen kapcsolattal bír majd minden 

szolgáltatás felé és funkcióját tekintve játszósarok és pihenőudvar lesz.  

 

E három épület a hozzá tartozó szolgáltatásokkal, alkotná a Mórahalmi Komplex Fejlesztő 

Centrumot. 

 

8.4.3 A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásával elérhető változások 

 

Az MKFC megvalósításával az alábbi feladatok tudnának hatékonyabban megvalósulni: 

 

Pedagógiai szakszolgálati ellátás 

Az MKFC korszerű infrastrukturális feltételek biztosításával lehetővé teszi a pedagógiai 

szakszolgálat terápiás tárának kibővítését új módszerekkel. Ezzel a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek valós szükségleteihez jobban illeszkedő, változatos fejlesztő programok 

összeállítására lesz lehetőség. A MKFC infrastrukturális feltételei hátteret biztosítanak korszerű 

hidroterápiás módszerek kipróbálásához, adaptációjához, valamint új módszerek 

kidolgozásához és bevezetéséhez is. A terápiás eszközökkel felszerelt mozgásfejlesztő termek 

a hiánypótló szenzomotoros terápiákhoz adnak megfelelő hátteret. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának támogatása  

Az MKFC a nevelési-oktatási intézmények pedagógusai számára nyújtott szakmai 

szolgáltatásokkal, valamint infrastrukturális feltételek megteremtésével járul hozzá az SNI 

gyermekek sikeres integrációjának támogatásához. Az MKFC otthont ad a Mórahalmi járás 

nevelési-oktatási intézményeiben elszigetelten dolgozó fejlesztő szakemberei, valamint a 
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pedagógiai szakszolgálat szakemberei számára létrehozott szakmai munkaközösségnek. A 

fejlesztő szakmai munkaközösség találkozói során jó gyakorlatok, tapasztalatok átadására, 

belső továbbképzésekre lesz lehetőség.  A hidroterápiához, valamint a mozgásfejlesztéshez 

speciálisan berendezett helyiségek alkalmasak az SNI gyermekek speciális mozgásterápiáihoz 

is. A Szegedi Tudományegyetem leendő autizmus képzése felkészíti a helyi és határon túli 

szakembereket az autizmussal élő tanulók integrált ellátására, ami eddig megfelelő módszertani 

ismeretek nélkül nem volt megoldható. Az MKFC-ben elhelyezkedő intézmények, valamint a 

nevelési-oktatási intézmények közelsége megfelelő hátteret nyújt az intézményi átmenetet 

segítő modellprogramok kidolgozásához és alkalmazásához. 

 

Szakképzés  

A szakképző (Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája) iskola a pedagógiai 

szakszolgálattal, valamint az SNI utazó ellátással való együttműködésben segíti a különleges 

bánásmódot igénylő tanulók megfelelő, sikeres szakmaválasztását, átvezető programjával, 

mentorálással támogatja a munkaerőpiacon való elhelyezkedését. Az induló gyógypedagógiai 

segítő munkatárs képzés diákjai számára az MKFC-ben elhelyezkedő intézmények 

szolgálnának gyakorló helyül, illetve a képzés maga is a MKFC-ben, mint helyszínen valósulna 

meg. 

 

Határon túli célcsoportok számára biztosított szolgáltatások 

Szolgáltatások különleges bánásmódot igénylő gyermekek és családjuk számára: hiánypótló 

korai intervenciós ellátást biztosíthatnak a fejlesztő szakemberek a határon túli megkésett/eltérő 

fejlődésű csecsemők, kisgyermekek és családjuk számára. Azoknak a családoknak, akik nem 

tudják megoldani heti szinten a fejlesztésekre történő utazást, tanácsadást, szülőtréninget 

tartanak. Ehhez szükség esetén szállást is tud biztosítani az MKFC. A gyermekek fejlődési 

problémáinak feltárásához, a speciális megsegítés megalapozásához komplex diagnosztikai 

vizsgálatokra is lehetőség lesz.  

 

A határon túli célcsoportok számára az érintett intézmények a szolgáltatásokat plusz 

kapacitásuk terhére, a hatályos jogszabályokban definiált hazai kötelezettségeik ellátásán felül 

biztosíthatják.  

 

Szolgáltatások különleges bánásmódot igénylő gyermekek pedagógusai számára 
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Az „inklúzióban” részt vevő, többségi pedagógusok továbbképzéseken, hospitálások során 

kaphatnak módszertani segítséget a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásához. A 

képzéseket a Szegedi Tudományegyetem oktatói, valamint a helyi gyakorlatban részt vevő 

szakemberek biztosítják. 

 

A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum, mint modellprogram  

Az MKFC ágazatközi együttműködéseken alapuló szolgáltatásai eredményesen támogathatják 

a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, fiatalok iskolai előmenetelét, megfelelő 

pályaválasztását, a munkaerőpiacon való megfelelését. Szükséges a program 

eredményességének folyamatos vizsgálata, és az ennek során felszínre kerülő problémák közös 

kezelése, valamint a program méréseken alapuló eredményességének kommunikációja. 

 

A tervezett tevékenységek között gyógyító eljárások szerepelnek, azonban TB által 

finanszírozott tevékenységeket a jelen tervek szerint nem kívánnak indítani. 

 

8.4.4 A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum jövőbeni üzemeltetése 

 

Az MKFC-t a Mórahalom Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő korlátolt 

felelősségű társaság keretei közt kívánja működtetni. 

 

Az épületek használatbavétele után az üzemeltetést a Mórahalmi önkormányzat biztosítja. 

Mórahalom Városi Önkormányzat financiálisan fel van készülve a központ üzemeltetetésének 

finanszírozására. Az Önkormányzat 257/2018. /VII. 19./ Képviselő-testületi határozatában 

döntött arról, hogy az MKFC fenntartási, üzemeltetési költségeit Mórahalom Városi 

Önkormányzat finanszírozza.  

 

8.4.5 A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum szakmai szerepvállalásai 

 

Az MKFC-ben a köznevelési, a szociális és az egészségügyi ágazatok következő intézményei 

kapnának lehetőséget tevékenységük egyes elemeinek végzésére: 

- Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye, 

- Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája, 

- Móra-Vitál Nonprofit Kft. Kistérségi Egészségügyi Központ védőnői szolgálata, 
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- Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti 

Központja 

- Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ. 

Az MKFC-ben elhelyezkedő intézmények szolgáltatásaiban érintett intézmények: 

- a Mórahalmi járás óvodái, 

- a Mórahalmi járás iskolái, 

- határon túli óvodák, iskolák, 

- a Mórahalmi járáshoz közel eső települések óvodái, iskolái, 

- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-

képző Intézete (a továbbiakban: SZTE JGYPK), 

- Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara (a 

továbbiakban: ELTE BGGYK). 

 

A szolgáltatások célcsoportjai a Mórahalmi járásban, valamint a szomszédos járásokban, a 

Vajdaságban élő: 

- különleges bánásmódot igénylő gyermekek, fiatalok és családjaik, köztük a megkésett, 

eltérő fejlődésű csecsemők és kisgyermekek és családjaik, 

- különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő szakemberei, (gyógy)pedagógusai, 

- háziorvosok, szakorvok, védőnők, 

- a szociális ellátás szakemberei, 

- Szegedi Tudományegyetem hallgatói, 

- Szegedi Tudományegyetem oktatói, 

- Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói, 

- Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói, 

- szakképzésben részt vevő pedagógusok, 

- szakképzésben részt vevő tanulók és családjaik. 

 

A meghirdetni kívánt programok a lehetőségekhez mérten a legtöbb gyermek részére kívánják 

majd biztosítani a szolgáltatások elérhetőségét, figyelembe véve a Csongrád Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálattal Mórahalmi Tagintézményének igényeit. Tervezési szinteken más 

programokkal történő együttműködés lehetősége is felmerült, melyekre nyitottak a 

Tagintézmények. 
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9 Összegzés és konklúzió 

Jelen tanulmányban a fejlődésbeli lemaradással küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek 

számára az említett Fejlesztő Centrum szakmai tevékenységeinek megalapozása megtörtént. A 

mórahalmi járás 11 településén olyan széleskörű igényfelmérés, kutatás került elvégzésre, 

amely alátámasztja a térség korai sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos 

szolgáltatásainak túlterheltségét, bizonyos szolgáltatási formák szükségességét és ennek 

következtében a fogyatékkal vagy annak gyanújával élő gyermekek korszerű ellátásának 

hiányát. 

Az igényfelmérés és az azt követő helyzetértékelés során több terület hiányosságaira is fény 

derült. Elsőként arra a problémára, hogy a gyermekek fejlődése szempontjából legszenzitívebb 

szakaszban (0-3év) a megkérdezettek között nagyon kevés felmérés és fejlesztés történt. Az 

érintett gyermekek való életben történő beválása szempontjából ez hátráltató tényező, ez a 

helyzet orvoslásra szorul. Emellett több olyan diagnosztizált sérülés is akadt a megkérdezettek 

között (pl. látás vagy hallássérülés), amelynek ellátása a kistérségben abszolút nem megoldható 

a szakemberhiány miatt, a szülőnek a térségben kívül szükséges megoldania gyermeke 

fejlesztését, ami utazási, távolságbeli és anyagi nehézségeket is róhat a családra. 

A diagnózis kiállítása után a megfelelő terápia kiválasztása sem könnyű feladat a szülő számára, 

amennyiben nem kap részletes, teljeskörű tájékoztatást gyermeke állapotáról és arról, melyek 

azok a területek, amelyeken az elmaradást korrigálni szükséges. A szülők képzése, felkészítése 

ezért fontos összetevője a gyermekek fejlesztésének és nagyban meghatározza azo későbbi 

sikerességét. 

A gyermekek közel 70%-a intézményes fejlesztésben részesül hetente többször, ez akár remek 

is lehetne, hiszen a gyermek tanidejében megvalósul a képesség felzárkóztatás is, a szülőnek 

nem jelent plusz gondot a fejlesztésre hordás. Azonban sok esetben a fejlesztés csoportosan 

zajlik, nincs meg a kellő differenciálás a gyermekek között vagy a fejlesztés nem 

sérülésspecifikus.  

A megkérdezettek közül több mint 40%-ban csak az iskolában derült ki az eltérő fejlődésmenet, 

ami a gyermekek hátránykompenzálása szempontjából negatív tényező, hiszen az idő 

előrehaladtával egyre kevésbé hatékonyan korrigálhatóak az eltérések.  

A válaszadó szülők gyermekeinek többsége mozgásfejlesztésben részesült, de több esetben 

szerepelt a repertoárban a Dévény, TSTMT és a logopédiai fejlesztés is. A tapasztalat azt 

mutatta, hogy a legtöbb esetben a középiskolába lépés körül fejeződik be a gyermekek 

fejlesztése. Ezt követően az enyhébb fokú diagnózis esetében a gyermekek a fejlesztések által 

korrigált képességek birtokában próbálnak boldogulni az életben, a középsúlyos 
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fogyatékossággal élő gyermekek pedig gyógypedagógiai intézményben végezhetnek 

középfokú tanulmányokat. A válaszadók tapasztalata sajnos azt mutatja, hogy ha szereznek is 

végzettséget, azzal nem tudnak elhelyezkedni és az iskola után az otthonukban maradás vagy 

nappali foglalkoztatóban történő pár órás elfoglaltság lehetősége marad számukra. Látható 

tehát, hogy ezeknek a fiataloknak az önálló életvitelre és a munkába állásra sajnos kevés 

esélyük van, így a társadalmi integrációjuk sem megoldott. Épp ezért lenne nagyon fontos a 

támogatott továbbtanulás, a speciális szakmák, középiskolák és a foglalkoztatás esélyét 

megteremteni a fogyatékos személyek számára.  

Összességében tehát elmondható, hogy a korai életszakaszban a kivizsgálások száma kevés, 

vannak olyan fogyatékossági területek, amelyek ellátása a kistérség területén nem megoldott, 

valamint a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó rendszer túlterhelt és a meglévő 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés bizonyos esetekben a lakóhely távolsága miatt korlátozott.  

Problémát jelent továbbá a szülők felszínes ismerete, tudása a gyermek állapotáról, valamint a 

tanköteles kort betöltött fiatalok esetében a társadalmi integráció megvalósítása.  

A kérdőívek kiértékelése során bebizonyosodott, hogy nincs a térségben olyan intézmény, 

melyben komplex fejlesztés folyik, megfelelően képzett szakemberek együttműködésével, 

egyénre szabott fejlesztésekkel, megfelelő és biztonságos eszköztárral és környezeti 

feltételekkel, jól megtervezett módszertannal. Szükség lenne egy olyan komplex intézményre, 

melyben az érintett személyek közvetett és közvetlen segítséget kaphatnak, hiszen az intézmény 

ellátja a teljes körű fejlesztésüket, ugyanakkor a család segítéséről és a társadalom 

érzékenyítéséről sem feledkezik meg. Olyan központra mely, nemcsak a jelenlegi problémákra 

fókuszál, hanem a meglévő lehetőségekre, erősségekre építve, az egyéni szükségleteknek 

megfelelően fejlesztésekkel az egész életen át tartó tanulást támogatva teret ad a munkára 

nevelésnek, mellyel csökkenti a tankötelezett kor után felmerülő problémákat és teret ad a 

társadalomba való beilleszkedéssel. 

 

Jelen, a Mórahalmi-járásban fogyatékossággal vagy annak gyanújával élő gyerekek ellátásának 

hiányát feltáró helyzetértékelő összegző tanulmány, szolgáltatásfejlesztési dokumentumban 

megerősítésre került, hogy a megoldás az intézményesítés tökéletesítése, segíteni egy életen át, 

aminek legalkalmasabb helyszíne a tervezett Csillagtáltos - Mórahalmi Komplex Fejlesztő 

Centrum.  
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