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2015 januárjában indult el egy új terület, a konduktív pedagógia munkássága a Szent 

Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató módszertani tevékenységébe ágyazva. A 

megvalósulásához a főigazgatók, nevelőszülői tanácsadók, módszertani munkatársak 

támogatása nagyban hozzá járult. Pető András által létrehozott konduktív pedagógiai 

rendszer, sérült vagy éretlen idegrendszerű gyermekek egész személyiséget fejlesztő 

módszere, amely a mozgást, kognitív, affektív, kommunikációs és szociális funkciókat 

holisztikusan fejleszti.  A fejlesztést egy komplex fejlesztő szakember, konduktor végzi. A 

módszer az egész világon elismert szellemi hungarikum.  

A projekt első lépéseként, megfelelő helyszínt kellett keresnünk a fejlesztő 

foglalkozásoknak. Két otthonra találtunk, az egyik Szegeden a Dr. Foltán József Módszertani 

Gyermekotthon, a másik Kecskeméten a Napsugár Gyermekotthon. Mindkét helyszínen 

rengeteg támogatást kaptunk a gyermekotthonok vezetőségétől és alkalmazottaitól. A 

Napsugár gyermekotthon, egy teljesen felszerelt fejlesztő szobával rendelkezik, így ezen a 

helyszínen minden adott volt a munka elkezdéséhez. A Dr. Foltán József Módszertani 

Gyermekotthon, egy akadálymenetes intézmény, megfelelő mosdóval és rámpával 

rendelkezik, babakocsival és kerekesszékkel egyaránt megközelíthető. Az épület korábban 

foglalkoztatóként funkcionáló helyiségét kaptuk meg használatra. 

A tárgyi feltételek megteremtése megközelítőleg 2 hónapot vett igénybe. Rendkívül 

jól felszerelt termünk rendelkezik, állást, járást, kondicionálást elősegítő, tartásjavító, 

egyensúly és koordinàció fejlesztő, finommanipulációt, percepciót és kognitív funkciókat 

fejlesztő eszközökkel, játékokkal. 



 

Az eszközbeszerzéssel párhuzamosan megindult az igények feltérképezése a 

nevelőszülői hálózatban gondozott gyerekek körében. A sérült, illetve éretlen idegrendszerű 

gyermekek mellett, a lassú fejlődésű, veszélyeztetett korelőzménnyel rendelkező gyermekeket 

is meghívtuk tanácsadásra. Az első tanácsadáson az orvosi, szakértői vélemények 

tanulmányozása mellett a nevelőszülő tapasztalatait, kérdéseit is megoszthatja a gyermek 

fejlődésével kapcsolatban.  Rizikó tényezőt jelent, ha a terhesség gondozatlan volt, ha születés 

körül komplikációk léptek fel illetve, ha a gyermek fejlődése lényegesen lassúbb ütemű a 

kortársainál. Lassabb vagy normál fejlődéstől való eltérés hátterében állhatnak születés előtti 

okok, amelyek lehetnek fejlődési rendellenesség, toxikus anyagok használata, fertőzés. A 

születés körüli okok, nehéz szülés következtében fellépő oxigén hiányos állapot, agyvérzés. 

Születés utáni ok, lehet trauma, fertőzés, epilepsziás rohamok lehetnek, amelyek az 

idegrendszer fejlődése szempontjából a legszenzitívebb időszakban hosszú távú 

következményekkel járhatnak. Ezek lehetnek, különböző súlyosságú mozgássérülés, feszes 

izomzat, bénulás, a mozgások összerendezésének problémája, testtartási problémák, 

deformitások, kontrakúrák. Enyhébb sérülés, vagy fejletlen idegrendszer esetében ez lassabb 

mozgásfejlődést, ügyetlenséget, finommanipulációs, kommunikációs és tanulási problémákat 

eredményezhet. 

Különösen fontos egy éves kor alatti veszélyeztetett gyermekek követése, mivel a 

fejlesztés minél hamarabbi megkezdése, nagyban javítja a gyermek esélyeit, hogy elmaradását 

behozza, később pozitív hatása lehet tanulásban, szocializációban és segít hogy a gyermek 

érzelmileg harmonikussá váljon.  



Az első tanácsadást követően a nevelőszülővel közösen megvitatjuk, hogy mik a 

gyermek egyéni céljai, milyen feladatokat végzünk a foglalkozás alatt illetve milyen módon 

tudják a fejlesztő hatású játékokat a mindennapi életbe beépíteni. Sok nevelőszülő aktív 

részvételével járul hozzá a foglalkozások sikerességéhez. 

Kezdetben általában egyéni foglalkozás keretein belül szervezzük meg a fejlesztést, 

azonban hosszú távon csoportok kialakítását tűztük ki célul, amelyet életkor és a gyermek 

szükségletei alapján szeretnénk kialakítani. Jelenleg több gyermek már párban érkezik a 

foglalkozásokra, amelynek sikere egyértelmű, a kortárssal való interakció segíti az 

eredményes fejlesztő munkát. Azoknál a gyermekeknél, ahol beszédfejlődésben lemaradás 

tapasztalható, nagy hangsúlyt kap a játékok során, verbális interakciók kialakítása, a 

konduktorral és a kortárssal egyaránt. Az otthoni életvitelbe is fontos beépíteni egyszerű 

verbális interakciókat, tevékenységek közben játékos mondókákat, énekeket. Mozgás verbális 

támogatása, segíti koordinációt és egyszerre több különböző agyterület aktiválása nagyban 

hozzájárul a gyermek fejlődéséhez.  

 

 

 

 

A speciális nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság javaslata alapján kijelölt 

fejlesztés mellett, amely legtöbb esetben maximum heti két alkalmat jelent, van lehetőség a 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által biztosított fejlesztésre. Konduktív pedagógia 

komplexitása segíthet a gyermek számára, a különböző funkciók egyidejű gyakorlásában 



integrálásban. A jelenleg ellátott gyermekek száma Bács-Kiskun megyében és Csongrád 

megyében kb. 30 fő. Első vizsgálatra több mint 60 gyermek jelent meg, az első vizsgálatok 

szervezése folyamatos. 
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