
„Majd kinövi?!” 

avagy a korai intervenció egy 

szülő szemével 



A szűk család Dédivel 2011-ben 



 A legidősebb fiam 

szinte egyidős a 

magyarországi korai 

fejlesztéssel, 20 éves. 

 Beszédhibája a 

pályaválasztását is 

befolyásolja. 



Megszületett az első kislányom 1997-ben. 

Ő – az orvos szerint – némi meditációra való hajlammal jött a világra. 



„Te jó ég, milyen hipotón ez a gyerek!” Nem lett balerina, de sebaj! 

 



Bár számos kitűnő terápia hazája vagyunk, nehezen jutnak el az 

információk az érintett családokhoz. 

Gyakran nehéz a választás, a döntés szubjektív. 



A keresőbe beütve a „korai fejlesztés”-t, a 78.200 találatból az első 

néhány: 

• Webes találatok 

• Budapesti Korai Fejlesztő Központ 

• Mozgásprobléma, beszédfejlesztés, értelmi fejlesztés, viselkedészavarral és más  
korai gyermekfejlesztéssel foglalkozó alapítvány oldala. 

• www.koraifejleszto.hu/ 

• Korai fejlesztés és gondozás 

• "Becsüld meg a kezdőt - ő semmi, de még minden lehet." (Forbáth Imre). A korai  
fejlesztés és gondozás szabályozása a pedagógiai szakszolgálatokról szóló, ... 

• mfszakszolgalat.shp.hu/hpc/web.php?a=mfszakszolgalat&o=korai_fejlesztes_es_gondozas_5p5 

• KORAI FEJLESZTÉS | Terápiák gyerekeknek - Mackórendelő 

• A korai fejlesztés a 0-6 éves korú, az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek  
számára ajánlott gyógypedagógiai, mozgásfejlesztő és egyéb terápiás ... 

• www.mackorendelo.hu/Terapiak-gyerekeknek/korai-fejlesztes.html 

• Korai fejlesztés 

• Kutyaterápia - november. CLICK_TO_ENLARGE. Kommunikáció- és  
pszichomotoros fejlesztés. CLICK_TO_ENLARGE. MÓRIKA.  
CLICK_TO_ENLARGE ... 

• specovoda.elte.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=128:korai-fejlesztes&catid=70:esemeny... 

• Down Alapítvány – Korai Fejlesztőközpont 

• Down Alapítvány – Korai Fejlesztő Központ. 1143 Budapest, Ilka u. 26. Tel.: 06 1  
222-3208. E-mail: downkorai@downalapitvany.hu. 

• www.downkorai.hu/ 

• Korai fejlesztés - Az európai helyzet elemzése - Kulcstényezők ... 

• Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényezők és ajánlások.  
Összefoglaló jelentés. Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók ... 

• www.european-agency.org/publications/ereports/early-childhood-intervention/eci_hu.pdf 

• Korai fejlesztés - Fejlesztő- és Gyógypedagógusok Honlapja 

• A jelentés a Korai fejlesztés című tanulmány összefoglalása. ... A korai fejlesztés  
mind az oktatáspolitika, mind a gyakorlat szintjén fontos terület. A korai ... 

• fejlesztok.hu/szekciok/fejlesztopedagogusoknak/80-korai-fejlesztes.html 

• Korai Fejlesztő és Konduktív Gondozó Központ 

• Nemzetközi Pető Intézet Korai Fejlesztő Központja olyan csecsemők és  
kisgyermekek számára nyújt komplex fejlesztést, akik a központi idegrendszer ... 

• www.peto.hu/hu/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=84 

• Fejlesztőház - Korai fejlesztés 

• Korai állapotfelmérés/tanácsadás: Korai szűrésünk, tanácsadásunk várja a  
gyermekeket, akár már néhány hetes kortól. Az állapotfelmérés megbeszélés  
szerint ... 

• fejlesztohaz.hu/tevekenysegek 
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Határozott és kompetens szülőnek érzem már magam, de az idáig 

vezető út nem volt egyszerű … „bánatkővel volt kirakva”. 

• A szülő nagy fájdalmat él át, 

amikor szembesül gyermeke 

problémájával. 

 

• A „megmondás” mindig nagy 

felelősség: meghatározhatja a 

szülő-gyerek kapcsolatot, a 

korai fejlesztés folyamatát. 

 

• Fontos a korrekt, őszinte és 

szakmailag is megalapozott 

vélemény emberséges  és 

empatikus elmondása. 

 



2002-ben megszületett Máté 

 Az első vizsgálatok 
bizonyossá tették, 
szükség lesz korai 
fejlesztésre. 

 

 Nehéz volt felmérni a 
realitást, a jövő abszolút 
bizonytalan volt. 

 



Minden helyzetben igyekeztünk észre venni a 

fejlesztés lehetőségét, hiszen megtanultuk, hogy 

minden élmény fejleszt … 



2004-ben megszületett Dominik. 



A Dédi szerint „ott is terem, ahova nem vetették”.  



A hipermobilis szuperaktivitás a megfelelő mederbe érve 

egyszerűen tehetséggé változik át … 

 

• Dr. Ranschburg Jenő: „Az 
árnyékban heverésző, lusta 
oroszlán szemszögéből 
minden gepárd hiperaktív.”  

 

 

 

 

 

 

• Wadokai Karate Magyar 
Bajnokság, 2013 



2011-ben megszületett Luca és Simon. 

• Egyre nyilvánvalóbb lett, hogy 

Simi fejlődése elmarad az 

ikertestvéréétől. 

 

• Mindenki szerint rémeket 

láttam. „Majd behozza! …”- 

mondták. 

 

• „Sok neki a világ” – ez 

jellemezte leginkább néhány 

hetes korában. 



Hosszú út vezetett a pontos diagnózisig és a fejlődés beindulásáig, de Simi már tud ülni, 

térdelni, négykézláb állni, kúszni, mászni. Most már állni és járni tanulunk ! 

www.facebook.com/DendSyndrome Köszönet érte minden szakembernek! 

 

http://www.facebook.com/DendSyndrome


Vágyak, álmok szülőszemmel: 

 

 

• könnyebb elérhetőség és 
hozzáférhetőség minden érintett 
család számára 

 

• a védőnőknek, gyerekorvosoknak, 
szakorvosoknak kéznél legyenek 
a tájékozódást és választást 
segítő kiadványok 

 

• legyen valódi együttműködés az 
egészségügyi és a 
gyógypedagógiai ellátás között 
(diszciplínákon átívelő párbeszéd, 
… hm … team-munka ) 



www.facebook.com/DendSyndrome 

  

Köszönöm a 

figyelmet! 

 

 
Budapest, 2013. május 28. 


