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A pályázók bemutatása 

Dr. Virányiné Csertő Ágnes: 1998-ban szereztem tanítói diplomát a Kecskeméti 

Tanítóképző Főiskolán, majd 2006-ban gyógypedagógus-pszichopedagógia szakos 

tanárként végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. Hat évet dolgoztam 

többségi általános iskolában fejlesztő pedagógusként, majd 4,5 évig a Kecskeméti 

Nevelési Tanácsadó Szakszolgálatnál. Tapasztalatokkal rendelkezem a 0–14 éves 

korosztály gyógypedagógiai megfigyelésében, vizsgálatában. A terápiás módszerek közül 

a szenzomotoros tréninget és a részképességek fejlesztését végzem rendszeresen, 2011 

óta az Aranykapu Gyermekházban. A kezdetektől, tehát a tervezéstől irányítom az 

Aranykapu Gyermekház szakmai munkáját, beleértve annak kialakítását is. Az Aranykapu 

Gyermekházat Támogató Alapítvány egyik létrehozója, jelenleg kuratóriumának elnöke 

vagyok. 

Csertő-Marton Edit: 2001-ben végeztem a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján 

közgazdászként, azonban 1993 óta dolgozom a PR és marketing területén, különböző 

szegmensben. Így tapasztalattal rendelkezem a piaci lehetőségek elemzésében, a 

stratégiák és programok tervezésében és megvalósításában is. Az Aranykapu 

Gyermekház gondolata 2010-ben merült fel bennem, látva az állami rendszer 

hiányosságait és felismerve azok kisebb volumenben megvalósítható megoldásait. Az 

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány egyik létrehozója, kuratóriumának tagja 

és az Aranykapu Gyermekház intézményvezetője vagyok az alapítás óta. 

 

Az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány közhasznú magánalapítvány, 

amely azon csecsemőknek, kisgyermekeknek és családjaiknak biztosít egészségügyi, 

pedagógiai és szociális támogatást és segítséget, akik elmaradást, eltérést mutatnak 

fejlődésükben. Kora gyermekkori intervenciós szemléletet követve segítjük azokat az 

eltérő fejlődésmenetű kisgyermekeket és családjukat, akik 0–4 éves korúak és 

elmaradást mutatnak az értelmi, a mozgás-, a beszéd- és kommunikáció-, a szociális és 

érzelmi fejlődés, valamint a figyelem és a viselkedés területén. Feladatunknak tekintjük 

emellett a gyermekek nevelését, felügyeletét és készségfejlesztését a családokkal 

együttgondolkodva. 

 

 

Az intézmény bemutatása 

Az Aranykapu Gyermekház fogantatástól a gyermekkor végéig kínál információt, 

támogatást, segítséget, valamint kikapcsolódást az egész családnak. Fő célunk az, hogy 

a felmerülő gondokat, problémákat az életkorban visszafelé haladva minél korábban 

tudjuk azonosítani, valamint megteremtsük a segítségnyújtás lehetőségét. Az érintett 

területeket egy olyan egységbe kívánjuk tömöríteni, amelyek – az állami rendszerrel 

ellentétben, de azt kiegészítve – gyorsan elérhető, színvonalas szakmai segítséget, 

támogatást és egyben megoldást is nyújthatnak a szülőknek és gyermekeiknek. 



 

Intézményünk négy különálló egységet működtet: egy Információs és Fejlesztő 

Központot, amelynek tevékenysége a 0–14 éves eltérő fejlődésű gyermekek vizsgálata, 

fejlesztése, kiegészítő terápiák biztosítása, valamint az őket gondozó, nevelő családok 

segítése tanácsadással, konzultációs formában. A hozzánk forduló családok számára 

komplex segítségnyújtásra törekszünk, a terápia a szülő bevonásával történik. 

 

Másik fő tevékenységünk egy folyamatosságot, folytonosságot, családias, nyugodt 

környezetet biztosító napközbeni ellátás családi napközi keretében, elsősorban normál 

fejlődésmenetű gyermekek számára: Bölcsőde és Tanoda (a délutáni iskolai napközi 

helyett), csoportonként legfeljebb 7-7 gyermeket foglalkoztatva. (A családi vonatkozású 

Aranykapu Magánóvodát külön gazdálkodó társintézményünkként tekintjük, az 

óvodáskorosztály napközbeni ellátását – rendszerben szemlélve – ők látják el.) 

Készségfejlesztő Játszóházunkban délelőtti és délutáni foglalkozásokat tartunk a szülő-

gyermek kapcsolat erősítése, valamint a gyermekek készségeinek fejlesztése érdekében. 

A foglalkozások a mozgás, a zene és a kézügyesség témái köré csoportosulnak, nemcsak 

a gyermekeknek, hanem már a kismamáknak is. 

 

Alapítványunk céljainak megvalósításában jelenleg közel 20 nagyszerű szakember vesz 

részt állandó jelleggel: (házi) gyermekorvos, gyógytornász, pedagógusok és 

gyógypedagógusok, gyermekpszichológus, mozgás- és művészetterapeuták, 

kineziológus, dietetikus, közgazdász. 

 

 

A jó gyakorlatot megalapozó szükségletek, igények 

Saját piackutatási munkálataink eredményeként egyértelmű bizonyosságot nyert, hogy a 

családok, a szülők sokszor teljesen tanácstalanok, ha látják, vagy esetleg csak lelkükben 

érzik, hogy gyermekük fejlődésében elmaradás mutatkozik, és nem tudják, ki az, aki 

segíthetne gondjukon, hova fordulhatnak segítségért. 

 

Szerencsésnek mondható az a család, aki gyermeke védőnőjével vagy házi 

gyermekorvosával rendszeresen, nyíltan és őszintén tud beszélgetni dilemmáiról, és aki 

orvosa segítségével szakorvosi kivizsgálás után, a diagnózis ismeretében megfelelő 

terápiás javaslatot kaphat, amely alapján ellátást tud igénybe venni gyermeke számára. 

Ám többször előfordul az, hogy sajnos hiába segítőkészek a szakemberek, nincs elég 

információjuk a megfelelő ellátási lehetőségekről. Sajnos a gyakorlatban az információ 

fordított irányban áramlik: a házi gyermekorvosok és védőnők is inkább azoktól a 

szülőktől értesülnek a lehetőségekről, akik már eljutottak valamelyik ellátóhoz és 

tapasztalataikról beszámoltak nekik. Egyelőre nem áll rendelkezésre olyan információs 

 

 

 



rendszer, amely tisztán és világosan tartalmazza a vizsgálati és terápiás lehetőségeket, a 

korai fejlesztést végző intézmények névsorát, az érintett szakembereket, 

szakterületeket. 

 

Magyarországon a 9-10 ezer korai fejlesztésre szoruló gyermek csak esetlegesen fér 

hozzá az ellátáshoz, a szülők és szakemberek közötti együttműködés sok helyen 

megoldatlan. 

 

Bács-Kiskun megye adatai 2009 

  

A megyében élve született gyermekek száma 4846 

  

PIC-ben, NIC-ben ellátott újszülöttek száma 349 

  

Korai fejlesztésben részesültek 2009/2010-es tanévben (OKM adatai) 3 

  

SNI-diagnózissal első osztályt kezdett 444 

  

 

1. táblázat. Bács –Kiskun megye adatai 

Forrás: http://www.aranykapugyermekhaz.hu/jelz%C5%91rendszer 

 

Az információáramlás is gyenge, az egészségügy nem kellőképp felkészült, a fejlesztésre 

hivatott intézmények kapacitása nem elegendő – derült ki a Tárki vizsgálatából. A 

kutatók és az elméleti szakemberek ebben látják a legfőbb okát annak, hogy a 

gyermekek fele miért nem jut el soha vagy csak későn gyógypedagógushoz. 

 

Tény: a 9-10 ezer korai fejlesztésre szoruló gyermek közül csak 5-6 ezer kap ellátást. 

Sokszor az is a szerencsén múlik, hogy időben kiderüljön a baj. 

 

A korai felismerés az egyik kulcsa annak, hogy az ellátás, a fejlesztés hatékony lehessen. 

A korai felismeréshez pedig információ kell, elsősorban az érintett korosztályokat nevelő 

családok és az őket gondozó, nevelő és ellátó intézmények dolgozói számára. 

 

Programunk az egyik ilyen legjelentősebb napközbeni ellátást nyújtó intézménybe – 

amely egyébként nem elhanyagolható módon az alapellátáshoz tartozik – kívánta elvinni 

a felismeréshez szükséges információt. Oda, ahol leginkább megtalálható az érintett 

korosztály, azaz a 0-3 éves gyermekek és szüleik és az őket gondozó nevelők és 

pedagógusok: a bölcsődékbe. 

 

http://www.aranykapugyermekhaz.hu/jelz%C5%91rendszer


A jó gyakorlat bemutatása 

 

A jó gyakorlat céljai  

Az Alapítványunk által működtetett intézmény, az Aranykapu Gyermekház 

szakembereinek részvételével szeretnénk felhívni a szülők figyelmét arra, hogy mennyire 

fontos, hogy gyermekük fejlődését tudatosan kövessék, és az esetleges problémákat 

mielőbb észrevegyék. Célunk, hogy az érintett korosztály szüleit tájékoztassuk a 

kisgyermek tipikus fejlődésmenetének szakaszairól, erősítsük a szülői kompetenciát 

azzal, hogy támpontot adunk ahhoz, hogy a szülő megfigyelhesse, nyomon kövesse saját 

gyermeke fejlődését. Biztosítani szeretnénk arról, hogy igenis lehetnek olyan helyzetek, 

felmerülhetnek olyan kérdések, amelyeket nem tud egyedül megválaszolni, és azokhoz 

szakember segítségét kell kérnie. Ha eljut erre a pontra, akkor hallgasson szülői 

megérzéseire és tudja, hogy milyen problémával kihez/hova tud fordulni. 

 

A fejlesztés lépései 

A korai intervenció szerint az egészségügyi, a szociális és a pedagógus szakemberek, 

valamint az eltérő fejlődésmenetű gyermeket nevelő családok a gyermek érdekében 

folyamatosan együttműködnek. Alapítványunk létrejöttének elsődleges célja az volt, hogy 

a kora gyermekkori intervenció szerint együttműködő szakterületek kommunikációját, 

„együttgondolkodását”, közös családsegítését megismertesse és elterjessze Kecskeméten 

és környékén. Nélkülözhetetlennek tartjuk a gyermekeket e kezdetei életszakaszban 

ellátó szakemberek, valamint intézmények közötti rendszeres kommunikációt a 

gyermekek gördülékenyebb fejlesztési, orvosi, oktatási pályafutása érdekében. 

 

A jó gyakorlatként bemutatni kívánt Bölcsődei roadshow legfontosabb lépése: az igény 

felismerése volt. Intézményünk szakemberei sok éves szakmai tapasztalattal 

rendelkeznek, és mindegyikőjük dolgozott vagy főállásban jelenleg is dolgozik az állami 

ellátórendszer (pedagógiai szakszolgálat) valamely intézményében. Eszerint már az 

Aranykapu Gyermekház 2011 szeptemberében bekövetkezett megnyitása előtt is igen 

sok gyermeket láttak el valamilyen formában. Munkájuk során felismerték a rendszer 

korlátait, és tapasztalták a szülők részéről az információk hiányosságát. 

 

Intézményünk közel 2 éves működése során nyilvánvalóan közvetlenebb kapcsolatot 

tudtunk kiépíteni a hozzánk forduló szülőkkel, hiszen ide azok jelentkeznek, akik már 

felismerték az információ szükségességét, vagy már gyermekük fejlődésének 

elmaradását, megtapasztalták az ellátórendszer lehetőségeit, hiányait, és eljutottak 

ahhoz a döntési ponthoz, hogy segítségért folyamodjanak az Aranykapu Gyermekházhoz. 

A velük folytatott beszélgetések is felhívták figyelmünket valamilyen tájékoztató forma 

szükségességére. 

 

 

 



Időközben az alapellátás helyi szinten (Kecskemét és kistérsége) dolgozó munkatársaival 

– gyermekorvosok, védőnők, bölcsődevezetők és gondozónők – rendszeresen kerestük a 

kapcsolatot, hogy bemutassuk tevékenységünket, eszmecserét folytassunk arról, hogyan 

tudnánk javítani az információáramlást, mivel tudnánk hozzájárulni ahhoz, hogy a 

gyermekek mielőbb eljussanak a számukra megfelelő diagnosztizáló vagy fejlesztő 

szakemberekhez.  

 

Személyes beszélgetésekre, esetismertetésekre hívtuk őket azzal a nem titkolt céllal, 

hogy érzékenyítsük őket a kora gyermekkori intervenciós szemléletre, illetve hogy 

megnyerjük őket a gyermekek érdekében történő közös gondolkodásra. A közös 

gondolkodás egy-egy eset kapcsán azt is jelenti, hogy különböző szakmák képviseltetik 

magukat, így behozza minden szakember a saját szemléletét, tágítva ezzel a lehetőségek 

tárházát egy igazán holisztikus szemlélet kialakításához. 

 

Kérdőívet is összeállítottunk, amelyben a kapcsolattartás mellett a tünetfelismerés és 

továbbirányítás gyakorlatára kérdezünk rá a meghívottaktól. A több szakemberes és 

szülőkkel folytatott közös gondolkodás eredményeként hívtuk életre a Bölcsődei 

roadshow-t, amelyet a bölcsődevezetők is örömmel fogadtak. 

 

Az igény felismerését a tervezés követte. 

 

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen formát válasszunk az információ átadására. 

Mai digitális világunkban egyre inkább az internet jelenti a – szinte egyetlen – 

információforrást. Elvesztek és jelentőségüket vesztették a régi családmodellek, ahol a 

generációk együtt éltek, egymást segítették és anyáról lányára szálltak a 

gyermekgondozással, gyermekneveléssel kapcsolatos tudnivalók.  

 

Az „új” szülők gyakorlatilag támogatás nélkül maradtak problémáikkal. Ezt bizonyítják a 

különböző baba-mamás témákat taglaló internetes fórumok, az ilyen témájú klubok, stb. 

létrehozása. Ez azonban személytelen és nem eléggé hatékony, fontos a személyes 

kontaktus megteremtése. Úgy véljük, hogy egy ilyen fontos témában, ahol rengeteg 

jobbnál jobb és képzett szakember áll ma Magyarországon rendelkezésre, lehetőséget 

kell teremteni arra, hogy a szakember személyesen találkozzon egy kisebb közösség 

keretein belül az érintett célközönséggel, megadva a témának a meghittséget – akár az 

intimitást –, és főként a bizalmat, amelyet a szakember személye és tudásának 

megtapasztalása jelenthet. 

 



Számításba vettük tehát, hogy hol lehet a legnagyobb számban és mégis kis 

közösségben a 0-3 éves korosztályt megtalálni? Így jutottunk el a bölcsődékhez, amely 

több szempontból is ideális környezetnek bizonyul a tájékoztatás biztosítására. 

Mindezt a kapcsolatfelvétel követte a bölcsődéket igazgató vezetőséggel és közvetlenül 

az intézmények vezetőivel, akik támogatták elképzelésünket és biztosítottak bennünket 

az együttműködésről. 

 

A tervezés fontos és elengedhetetlen eleme a költségvetés elkészítése volt, amelynek 

keretében számításba vettük a helyszínek adottságait, a szükséges személyi feltételeket, 

amelyet intézményünk szakemberi jelentettek, és így adottak voltak az információk 

vizuális megjelenítését (itt gondolok a bemutató anyagok elkészítésére és egy kézbe 

fogható, hazavihető információhordozóra) és természetesen a hatékonyságot segítő 

marketingkommunikációs eszközök előállítására. 

 

Alapítványunk ehhez saját forrást vett igénybe, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata is támogatta projektünket (erre jó esélye van bármely vállalkozó kedvű 

„szervezőnek” az országban), pályázati keretek között anyagi támogatást is nyújtott a 

rendezvénysorozat költségeinek részfinanszírozására. 

Alapítványunk szakemberei mindeközben elkezdték kidolgozni az előadások tematikáját 

és a „hazavihető” ún. prevenciós füzet tartalmát, valamint megkezdődtek a 

marketingkommunikációs tevékenységek és eszközök előkészítő munkálatai is. 

 

 

A jó gyakorlat újszerűsége 

Az üzletekben többféle kiadvány, könyv elérhető, melyek tartalmazzák a kisgyermekek 

fejlődési szakaszait, ezek között is vannak természetesen jobbak és kevésbé 

használhatók is. 

 

Mai világunk másik leghatékonyabb – tapasztalataink szerint kissé veszélyes – 

információforrása az internet, amely a még pici babával otthon lévő anyukáknak sok 

esetben az egyetlen kapcsolati forrás a „külvilággal”, mint arra korábban is hivatkoztunk. 

Sokszor az ott működő fórumokon kérdeznek egymástól az újdonsült vagy már 

tapasztalatokkal rendelkező anyukák, egyeztetik problémáikat és megoldási javaslatokat 

adnak egymásnak. Jó esetben szakember is segíthet, ő adja a válaszokat, de gyakran 

lehet a kapott információ félrevezető. 

 

Olyan lehetőség – tudomásunk szerint – nincs, amikor a szakemberek közös 

összefogással, a korai intervenciós szemlélet jegyében személyesen mennek el az 

érintett korosztály szüleihez, tájékoztatást, felvilágosítást, valamint módot adva arra, 

hogy a bennük felvetődött kérdésekre szakértő választ kaphassanak. 



A Bölcsődei roadshow-t nem önmagában, önálló programként szerveztük, hanem egy 

helyi szinten kialakulófélben lévő kommunikációs jelzőrendszer egyik „lábaként”, ahol a 

családot, a szülőt támogatjuk. A másik oldal az eltérő fejlődésmenetű gyermekekkel 

foglalkozó szakemberek közössége mint új kommunikációs jelzőrendszer, azaz a 

Kecskeméten és környékén működő, az egészségügyi, az oktatási és a szociális 

szférában dolgozó szakemberek munkájának és egymás közötti kommunikációjának 

támogatása. A két program együttese olyan hiánypótlást nyújt a térségünkben, amely 

hatására reméljük, átláthatóbb, elérhetőbb és megfelelő ellátást és támogatást nyújt a 

rászoruló családok számára. 

 

 

A jó gyakorlat hatékonyságát megalapozó jellemző körülmények 

Kecskeméten 7 állami bölcsőde található, melyek összesen 716 férőhellyel rendelkeznek. 

 

Bölcsőde Férőhely száma Dolgozók száma 

   

Árpádvárosi Bölcsőde 150 27 

   

Forradalom utcai Bölcsőde 102 20 

   

Hunyadivárosi Bölcsőde 76 15 

   

Klapka utcai Bölcsőde 100 18 

   

Lánchíd utcai Bölcsőde 136 28 

   

Mátis Kálmán utcai Bölcsőde 76 15 

   

Széchenyi sétányi Bölcsőde 76 15 

   

Összesen 716 138 

   

2. táblázat. Bölcsődék Kecskeméten 

Forrás: bkmkh.hu/letoltes/bolcsodek 



Ma Magyarországon a bölcsődék férőhelyeit – információink szerint – kb. 110-120%-ban 

töltik fel, ami azt jelenti, hogy ez esetben 790-860 olyan családot érhetünk el, akik 

minimum egy 0-3 éves kor közötti gyermeket nevelnek, ezáltal a legpotenciálisabb 

célközönség az eltérő fejlődésmenet korai felismeréséhez. Programunkat abban az 

esetben tekintettük hatékonynak, ha a bölcsődés gyermekeket nevelő családok kb. 30%-

ával személyesen, közvetlenül vehetjük fel a rendezvények alkalmával a kapcsolatot, 

emellett pedig marketingtevékenységünk által közvetett információhoz juttatjuk az 

érintett családok minimum 90%-át. 

 

A családok mellett jelentős szereplői a „jelzőrendszernek” azok a nevelők, gondozók, akik 

e gyermekekkel napi szinten foglalkoznak, és megfelelő információ birtokában jelzéssel 

élhetnek a szülő felé, ha szükséges. Kecskeméten a bölcsődei dolgozók száma összesen 

138 fő. Így az ő számukra eljuttatott információ, képzés legalább annyira fontos. Az 

intézményekben dolgozók mintegy 90%-os részvételére számítottunk. 

 

 

A jó gyakorlat tartalmi kifejtése 

Az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány preventív céllal előadássorozatot 

tartott Kecskemét város bölcsődéiben, egy rendkívüli szülői értekezlet keretében a 0-3 

éves bölcsődések szüleinek, gondozóinak, orvosainak és védőnőinek gondolatébresztő 

előadások keretében, a gyermekek fejlődésében jelentkező zavaró tünetek korai 

felismerésének fontosságáról és azok csökkentésére vagy megszűntetésére jelenleg 

rendelkezésre álló ellátási módokról. 

 

Célcsoportok, amelyeket megszólítunk:  

- A gyermeküket váró vagy kisgyermekes szülőket arra biztattuk, hogy tudatosan 

készüljenek gyermekük érkezésére. Támpontot kaphattak nevelési-gondozási 

kérdésekben, megerősítést kaphattak szülői kompetenciájukban, információhoz 

juthattak arról, hogy hol és milyen segítséget vehetnek igénybe, ha 

elbizonytalanodnak, elakadnak gyermekük nevelése, gondozása során, vagy 

zavaró tüneteket észlelnek gyermekük fejlődésében. Tájékoztatást adtunk a 

szülőknek az állami és civil szervezetek által működtetett egészségügyi és 

pedagógiai ellátórendszerről és a kora gyermekkori intervenciós központokról, 

korai fejlesztő módszerekről.  



 

- A bölcsődei gondozókat megerősítettük tudatos megfigyeléseik fontosságában, 

segítséget kaphattak tőlünk a szülőkkel való kommunikációs nehézségek 

megoldásában, tájékoztatást adtunk számunkra az állami és civil szervezetek által 

működtetett egészségügyi és pedagógiai ellátórendszerről és a kora gyermekkori 

intervenciós központokról, korai fejlesztő módszerekről.  

- A bölcsődei gyermekorvosok és védőnők információhoz juthattak a pedagógiai és 

szociális ellátórendszer lehetőségeiről állami úton és civil szervezeteknél.  

 

Az előadások kapcsán a következő kérdésekre kívántunk válaszokat adni:  

- Minél korábbi felismerés jelentősége. 

- Információ fontossága. 

- A gyermek tipikus fejlődésmenetének szakaszai. 

- Mit nevezünk tipikus és eltérő fejlődésnek? Felmerülő problémák, fejlődési 

elmaradások. 

- Érintett korosztály (fellelhetőség) – „rizikóbabák”. 

- Milyen problémával milyen szakemberhez fordulhatnak?  

- Milyen lehetőségek vannak az állami ellátórendszerben és azon kívül (civil 

szervezetek)?  

 

Az előadások tartalma 

Minél korábbi felismerés jelentősége 

Az első évek egy kisgyermek életében kiemelten fontosak. Az agy működése ebben a 

korai életszakaszban a legrugalmasabb és legfogékonyabb. A korai felismerés, az időben 

befektetett energia, odafigyelés a későbbiekben megtérül, ugyanis az idő előrehaladtával 

a kortárs csoportokhoz képest az eltérések, elmaradások nőnek, és leküzdésük sokkal 

hosszabb időt, több erőt igényel mind a gyermek, mind a család részéről. Egy 

kisgyermek fejlődéséről már az első életévben képet kaphatunk egy komplex, minden 

fejlődési területre kiterjedő, több szakember (orvos, gyógytornász, pszichológus, 

gyógypedagógus, logopédus) együttes megfigyelésén alapuló állapotfelmérés, fejlettségi 

szintmérés elvégzésével. A megfelelően kiválasztott – az adott kisgyermek és családja 

igényeit figyelembe vevő – terápia által az észlelt elmaradások csökkenthetők, 

behozhatók, illetve megalapozható a további fejlődés, a másodlagos problémák pedig 

megelőzhetők. A fejlesztések és tanácsadások célja a szülő-gyermek kapcsolat segítése, 

a szülő kompetenciájának erősítése, a sikeres iskolai beválás lehetőségének 

megalapozása. 

 

 

 

 

 

 



Információ fontossága 

Gyakorló szakembereink időben és megbízható forrásból igyekeztek információhoz 

juttatni a családokat, a szülők számára jól érthető, szakmai tudásra és tapasztalatra 

alapozó, gyakorlati jellegű előadásokban az alábbi témákban. 

 

Mozgásfejlődés menete, szakaszai 

- Az eltérő mozgásfejlődés.  

- A mozgásfejlődés mennyiségi és minőségi mutatói.  

- Ortopédiai eltérések csecsemő- és kisgyermekkorban.  

- Jelenlegi mozgásfejlesztési lehetőségek:  

o Dr. Katona Ferenc-féle neurorehabilitációs módszer,  

o Dévény Anna-féle DSGM manuálterápia, 

o Lakatos Katalin-féle TSMT I. illetve II. szenzomotoros tréningek, 

o  Dr. Marton-Dévényi Éva-féle Alapozó terápia. 

 

A gyermekorvos és védőnő szerepe a korai felismerésben, szűrővizsgálatok  

(hallás- és csípőszűrés) 

Folyamatos nyomon követés lehetősége a tanácsadásokon, diagnosztikai 

feladatok, differenciáldiagnosztikai lehetőségek, a megfelelő tájékoztatás és 

továbbirányítás fontossága, az orvos szerepe a kora gyermekkori intervencióban, 

teammunka: a gyógypedagógussal, a gyógytornásszal, a pszichológussal.  

 

Kik a „rizikóbabák”?  

Fogalom tisztázása: korai fejlesztés, kora gyermekkori intervenció. 

 

A csecsemők és kisgyermekek játékfejlődésének állomásai, a gondolkodás alapjai, az 

értelmi fejlődés 

 Az eltérő fejlődés tünetei (egyensúlyi rendszer nem megfelelő működése, tapintás 

és bőrérzékelés nem megfelelő működése). 

 Az eltérő fejlődésmenet lehetséges okai. 

 A gyógypedagógus munkája: spontán és irányított játékhelyzetek teremtése a 

csecsemő és kisgyermek fejlettségi állapotának megítélése céljából. 

 Hogyan játsszunk kisbabánkkal? Mire figyeljen fel a szülő és mikor forduljon 

szakemberhez? 

 

Nevelési-gondozási nehézségek a kisbabával, pszichológiai rendellenességek 

kisgyermekkorban, a korai-anya gyermek kapcsolat jelentősége, ráhangolódás. 

 

 

 

 

 



Az állami ellátás lehetőségei és a civil szervezetek segítsége 

Ki észleli az első tüneteket? Jelzés a szülő felé, a szülő hová fordulhat? 

- Állami vizsgáló intézmények:  

o Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok,  

o Nevelési Tanácsadók,  

o logopédiai intézetek,  

o szakorvosi rendelők,  

o kórházak/klinikák. 

- Állami terápiás ellátóhelyek: 

o EGYMI-k,  

o Nevelési Tanácsadók,  

o Logopédiai Intézetek,  

o kórházak,  

o rehabilitációs központok.  

- Korai intervenciós központok:  

o Jelenleg Budapestre összpontosulnak. 

o Kecskeméten az Aranykapu Gyermekház látja el ezt a feladatkört. 

- A szülők a megfelelő információ birtokában eldönthetik, hogy igénybe kívánnak-

e venni segítséget. 

 

 

A rendezvénysorozatot kísérő marketingkommunikáció 

A rendezvénysorozatot – amely a megfelelő információ szükségességére hívja fel a 

figyelmet – hatékony marketingkommunikációs tevékenységgel támogattuk meg, amely 

tartalmaz szórólapot, plakátot, PR-cikket, rádióinterjút. A szórólapot az előadásokat 

megelőzően minden bölcsődés gyermeket nevelő család megkapta a bölcsődei dolgozók 

segítségével, a plakátokat minden bölcsődébe és olyan jelentős helyszínekre kihelyeztük, 

ahol az érintett korosztály a városban megfordul. Minden előadás előtt egy 

figyelemfelkeltő PR-cikk jelent meg a helyi napilapban, valamint a rádió is készített 

velünk interjút a Bölcsődei roadshow kapcsán, ahol még szélesebb körnek hívhattuk fel a 

figyelmét a korai felismerés és korai fejlesztés jelentőségére. 

 

Készítettünk egy 20 oldalas prevenciós információs füzetet is, amelyet Alapítványunk 

szakemberei állítottak össze, és nyomtatott formában minden bölcsődés gyermeket 

nevelő család kezébe is került. E füzetet egyfajta „kisokosként” használhatják a szülők, 

ha kérdésük merülne fel gyermekük fejlődésével kapcsolatban, ha bizonytalanok 

megérzéseikben vagy elvesznek a könyvkiadók és az internet által nyújtott 

információáradatban. A prevenciós információs füzet tartalmaz egy kivehető fejlődési 

táblázatot, amely a mozgás, a beszéd, a gondolkodás, a manipuláció és a 

játéktevékenység fontos állomásait foglalja össze 0–36 hó között. A füzet elején Czeizel 

Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ vezetőjének ajánlása olvasható. 



 

A „kisokos”-t azoknak a családoknak is eljutattuk a bölcsődei dolgozók segítségével, akik 

valamilyen oknál fogva nem tudtak megjelenni az előadásokon. 

 

A jó gyakorlat eredményei, hatásai 

A hatékonyság egyik alapja az, hogy a szülő is nyitott legyen, ismerje fel gyermeke 

helyzetét. „Nemegyszer találkozunk szülőkkel, akik hárítanak. Ám a szakemberek nem 

élhetnek vissza a szülők tudásának hiányosságaival, nem törődhetnek bele abba, hogy a 

szülő elfogadja, hogy tehetetlen szereplője egy kívülről rátukmált programnak. A jó 

szakember keresi az optimális kapcsolatot, amiben ki tud alakulni az együttműködés, 

hogy a hárítások csökkenjenek. Maga a szülő dönti el, hogy mennyit szeretne tudni, s 

mennyire szeretné tudatosabban nevelni a másképpen fejlődő gyerekét” – mondja 

Borbély Sjoukje, a Budapesti Korai Fejlesztési Központ gyermekpszichológusa és 

gyógypedagógusa. 

 

A Bölcsődei roadshow-n mintegy 300 szülő, valamint az összes bölcsődevezető és 

gondozónő vett részt. Tapasztalatunk és az ott dolgozók visszajelzései arra mutattak rá, 

hogy azok a családok, ahol valamilyen – gyermekük eltérő fejlődésére vonatkozó – 

figyelmeztető jel már a közösségben is tapasztalható, ritkán jelentek meg. Ezekről a 

családokról is beszélgettünk a bölcsődei gondozónőkkel, és igyekeztünk segítséget 

nyújtani számukra abban, hogy milyen módon jelezhetnek a szülő felé, akár a bölcsőde 

orvosának segítségét is kérve. Fontos támogatni az ő munkájukat is, hiszen a 

gondozónők vannak a gyermekekkel nap mint nap. Ők azok, akik nem csak a 

szűrővizsgálatok, tanácsadások, oltások beadása kapcsán találkoznak a gyermekekkel, a 

családokkal.  

Éppen ezért az ő nyitottságuk, tájékozottságuk a jelzőrendszer tökéletesítéséhez 

elengedhetetlen. 

Bízunk abban, hogy az előadásokat követően a szülők magabiztosabbak, bátrabbak 

lesznek nevelési-gondozási kérdésekben, és ha ismerik kisgyermekük fejlődésének 

állomásait, szakaszait, tudni fogják, hogy melyek a figyelmeztető jelek, és melyek azok, 

amikor már szakemberhez kell fordulniuk, illetve ezt hol tehetik meg. 

 

Eredménynek tekintjük, ha a szülők az ott hallottak alapján közvetlen kérdéseikkel 

megkeresik a szakembereket akár már a helyszínen, akár az azt követő időszakban. 

Intézményünk természetesen vizsgálja, hogy a hozzánk jelentkező szülők miként 

jutottak el az Aranykapu Gyermekházba. A rendezvénysorozat lezárása (2013. április 

24.) óta azonban nem telt még el annyi idő, mely releváns adatokat biztosítana 

számunkra. Mindemellett az elhangzottak alapján természetesen nem csak az Aranykapu 

Gyermekházhoz fordulhatnak a szülők segítségért, tanácsért, így ezek az adatok akár 

félrevezetők is lehetnek. 

 

 



A jó gyakorlat tárgyi és emberierőforrás-szükséglete 

Az előadásokat 2013 március-áprilisában, heti 1 alkalommal, összesen 8 helyszínen 

tartottuk meg intézményünk szakembereinek, azaz gyermekszakorvos, gyógytornász, 

gyógypedagógus, pszichológus segítségével és közreműködésével. (Megjegyzés: a 

helyszínek a város 7 állami bölcsődéje és nyitányként maga az Aranykapu Gyermekház.) 

 

Tárgyi eszközök: 

- laptop,  

- projektor,  

- vetítővászon,  

- egyéb kommunikációs eszközök.  

 

Emberi erőforrás: 

A rendezvénysorozaton előadó szakemberek, azaz: 

- gyermekorvos,  

- gyógytornász,  

- gyógypedagógus (2 fő),  

- pszichológus.  

 

Valamint 1 fő szervező. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltam az esetlegesen felmerülő költségnemeket. Ezek 

további részletezésére és konkretizálására nem térnék ki, mivel ezek mindig függnek a 

helyi adottságoktól, esetleg támogatóktól, melyre mi a szervezés kapcsán, 

Kecskeméten is törekedtünk. 



 

Költségterv: 

 

Költségnem/költség Egység Mennyiség Egységár Nettó Bruttó 

      összeg összeg 

      

Szakértői / előadói díjak fő     

        

Utazási 

költség   km     

        

Bemutató és nyomtatott db     

előadásanyag        

      

Tárgyi eszköz beszerzés/bérlés      

        

Plakát   db     

        

Szórólap   db     

      

„Korai felismerés és fejlesztés” c. db     

prevenciós 

füzet        

       

Média- 

megjelenések (napilap, rádió alkalom     

stb.)        

        

Összesen        

        

 



 

A jó gyakorlat átadhatósága 

Programunkat szívből ajánljuk követésre az ország bármely pontján, ahol létezik olyan 

napközbeni vagy szolgáltatást nyújtó intézmény (bölcsőde, családi napközi), ahol a 0-3 

éves korosztály megtalálható. 

Nyilvánvalóan maga a rendezvénysorozat szervezést és egyeztetést igényel az 

intézmények/szolgáltatók vezetőivel, de mindez közel sem annyi energiaráfordítás, mint 

amennyi eredménye és hatása lehet a bevitt információnak hosszú távon. 

Programunkat hagyományteremtőnek tekintjük, azaz minden évben megismételhető. A 

szülőkkel való ilyen irányú kapcsolatfelvétel időpontjára azonban jobbnak tartjuk a 

pedagógiai szempontú év elejét, azaz a szeptember, sőt inkább az október-november 

hónapokat, mivel tavasszal a már óvodába készülő gyermekek szüleit nehezebb 

együttműködésre invitálni. 

Fontos, hogy az előadások hangvétele közvetlen, a szülő számára érthető, nem hosszú 

(max. 1 órás), inkább csak gondolatébresztő legyen. 

Amennyiben jó gyakorlatként az ország más területén is alkalmazzák, lehetne egy 

tematikáját tekintve egységesen kidolgozott előadásanyag és prevenciós füzet, amely így 

mindenféleképpen energiát takarít meg a résztvevő szakemberektől, akik a mi 

esetünkben térítés nélkül, a társadalmi felelősségvállalás jegyében végezték e 

tevékenységet. 

A célcsoport tovább bővíthető a bölcsődéken kívül a családi napközik felé, illetve a 

prevenciós kiadvány már a kórházak szülészeti osztályain a kismamák kezébe kerülhet 

egyfajta támpontként, de kínálhatják a védőnők és házi gyermekorvosok is az újszülött 

gyermek családjával történő első találkozás alkalmával is. 

A korai prevenció és felismerés mentális és gazdasági téren is segíti a családok – 

kiemelten a gyermek – jövőjét, hiszen kevesebb idő és anyagi ráfordítással ugyanaz, sőt 

jobb eredmény érhető el a gyermek prognózisában, mely elengedhetetlen alapja a 

sikeres iskolai és munkaerő-piaci előmenetelnek. A prevenció nem csak az egyén, hanem 

a társadalom egésze szempontjából is számos előnyt biztosít. Egyfelől költségvetési 

megtakarítás az alacsonyabb számú fejlesztési foglalkozások miatt és nem utolsósorban 

az idejében diagnosztizált és fejlesztett gyermek egy olyan nemzedék alapja, aki a jövő 

építésének mozgatórugója, nem pedig terhe. 



 

A szerzők adatai, elérhetősége 

Név: Dr. Virányiné Csertő Ágnes és Csertő-Marton Edit  

Munkahely: Aranykapu Gyermekház   

Cím: 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 

E-mail cím: info@aranykapugyermekhaz.hu 

Telefonszám: +36-76/325–678
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