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Terápiás tevékenységeink 2017-ben a Szent Ágota Gyermekvédelmi szolgáltatóban 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóban 2015. januárjától kezdődött meg 

különböző fejlesztő foglalkozások biztosítása a gyermekvédelmi szakellátásba 

nevelőszülőkhöz helyezett gyermekek számára. Terápiás tevékenységeink 2017-ben pszicho 

pedagógiával és logopédiai fejlesztéssel bővültek, kiegészítve a már 2016-ban elérhető 

mozgásterápiás fejlesztési lehetőségeket (konduktív pedagógia, alapozó terápia, tervezett 

szenzo-motoros tréning TSMT), és a gyermekek körében nagyon népszerű állat asszisztált 

terápiát.  

1. Mozgásterápiák  

Jelenleg 4 megyében, Csongrád, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom és Pest megyében 

sikerült biztosítani, mozgásvizsgálatra és különböző mozgásterápiákon (konduktív pedagógia, 

alapozó terápia, tervezett szenzo-motoros tréning TSMT) való részvételre lehetőséget a Szent 

Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózatában gondozott gyermekeink részére. 

Tatabányán és Budapesten a Nyúlcipő Alapítvánnyal együttműködve sikerült megvalósítani a 

tevékenységet. Kecskeméten a Napsugár Gyermekotthonban, Szegeden pedig a Dr. Foltán 

József Országos Egyházi Módszertani Gyermekotthonban, és az ÁGOTA Kulturális és 

Közösségi Központban folynak a fejlesztő foglalkozások.  

Minden gyermekünk számára elérhetővé tettünk mozgásállapot felmérésére lehetőséget, 

amelyet 2016 óta a LongiKid fejlődésvizsgálattal, továbbá alapozó terápiás mozgásvizsgálattal 

és konduktori vizsgálattal végzünk. Nevelőszülők számára tanácsadást biztosítunk, amely a 

megfelelő terápia kiválasztásán kívül otthoni fejlesztő feladatok megbeszélését is jelenti. 2018-

as évre céljaink között szerepel, a nevelőszülői hálózat fejlesztéseként fejlesztő eszközök 

biztosítása a nevelőszülői családok számára, amelyet feladatok betanításával és konzultációval 

tervezünk egybekötni. 
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Általunk biztosított mozgásterápiák és fejlődésvizsgálat: 

 Konduktív pedagógia 

 Alapozó terápia és mozgásvizsgálat 

 LongiKid fejlődés vizsgálat 

Konduktív pedagógia 

Konduktori szűrővizsgálatot és fejlesztést Bács-Kiskun, Csongrád, Pest, Komárom-

Esztergom megyében biztosítunk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői 

hálózatában gondozott gyermekek számára. Konduktív nevelés elsősorban olyan 

gyermekeknek javasolt, akiknek idegrendszere születés előtti, születés körüli és születés utáni 

okokra visszavezethetően sérült. A születés előtti okok, 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, 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. 

A konduktív pedagógia, a mozgásfejlesztéssel párhuzamosan fejleszti a gyermek 

kommunikációs, percepciós és kognitív képességeit. A konduktor és a gyermek kapcsolata 

speciális, a kondukció (rávezetés) során, a gyermek aktív tanulással sajátít el új funkciókat, 

majd gyakorlással automatizálja és használja a mindennapi életben. Mozgásfolyamatok 

elvégzését tanítja a konduktor, csak annyi segítséget nyújtva, amennyi szükséges az adott 

mozgás vagy mozdulatsor elvégzéséhez. Minden foglalkozás a gyermek életkori 

sajátosságaihoz, érdeklődéséhez és képességeihez alkalmazkodva motiválja a gyermeket a 

feladatvégzésben. A konduktív pedagógia nem ér véget egy foglalkozás végén, a valódi feladat 

az, hogy a gyermek és családja a mindennapi életben is alkalmazza az együtt megtanultakat. A 

konduktív pedagógia segítséget nyújt, minden központi idegrendszert ért sérülés következtében 

kialakult mozgássérülés, megkésett mozgásfejlődés, koordinációs és egyensúly problémák és 

finommotoros problémák fejlesztésében.  
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Alapozó terápia 

Az alapozó terápia egy regressziós szemléletű mozgásterápia, amely magas ismétlés 

számmal segít a gyermek idegrendszerének optimális fejlődését elérni, a komplex mozgás és 

kognitív feladatokon keresztül. Az alapozó terápia moto-szenzoros terápia, amelyet a 

következő problémák esetén lehet alkalmazni: 

 Megkésett vagy/és hibás, akadályozott beszédfejlődés 

 Diszlexia, alaki diszgráfia= olvasás és/vagy írásgyengeség 

 Túlmozgás-figyelemzavar 

 Fejlődésben, érésben elmaradt gyermekek 

 Mozgásügyetlenség bármilyen okból 

 2016 szeptemberétől elkezdtük az 5-12 éves korú gyermekek vizsgálatát, majd 

november elejétől két csoport indult heti rendszerességgel. Az alapozó terápia 

mozgásfejlesztésen alapuló terápia, amely a mozgásfejlődés állomásain kíséri végig a 

gyermeket, segít az esetleges elmaradások leküzdésében, a gyermek idegrendszerének 

érlelésében. A mozgásos feladatok az agy minden területére hatással vannak, így segítenek a 

gyermek hétköznapi életében is jobban szerepelni. A beszédészlelés és beszédprodukció 

fejlesztése, térbeli, időbeli tájékozódás, emlékezet, figyelem fejlesztése, részét képezik a 

gyermekek alapozó terápiás fejlesztésének. Jelenleg az ÁGOTA Kulturális és Közösségi 

Központban hetente egy alkalommal folyik a fejlesztés, a csoportot folyamatosan bővítjük, 

célunk, hogy hetente több csoport is elinduljon. Azok a gyermekek, akik rendszeresen részt 

vesznek a foglalkozásokon, azok az év során sokat ügyesedtek. Koordináció és 

egyensúlyérzékük, többcsatornás figyelmük, végrehajtó funkcióik (tervezés, szervezés, gátlás) 

a komplex mozgás és kognitív feladatokon keresztül sokat fejődtek. 2017. decemberében 

bemutató foglalkozást tartottunk a szülők számára, ahol az elért fejlődést a szülők is nagy 

örömmel fogadták.  

LongiKid fejlődésvizsgálat  

Longitudinális neuroszenzo-motoros fejlődésvizsgálat (LongiKid) egy olyan magyar 

fejlesztésű fejlődésvizsgálat, amelyet a Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika 

Alapítvány (BHRG Alapítvány) a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen fejlesztett. 

2016-tól részt vettünk az eljárás validálásában, majd 2017 szeptembertől elérhető a vizsgálat 

jelenleg Bács-Kiskun is Csongrád megyében a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
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nevelőszülői hálózatában gondozott gyermekek részére. 3 hónapostól 11 éves korig alkalmas a 

teszt eltérő fejlődés tüneteinek észlelésére, mozgásos, kognitív, nyelvi, percepciós, figyelmi 

területeken. Alkalmas arra, hogy a tünetészlelő program segítségével ki tudjuk jelölni a 

fejlesztési területeket, továbbá a megfelelő szakellátásba irányítsuk a gyermeket, amennyiben 

szükséges.  

2. Állat asszisztált terápia 

A 2016-ban kezdett tevékenységet 2017-ben is folytattuk, Csongrád és Jász-Nagykun-

Szolnok megyében. Mindkét helyszínen több csoportot indítottunk változatos korosztálynak, 

óvodás kortól egészen kamaszkorig. Minden csoport életkor és fejlesztési célok szerint került 

megszervezésre. 

A kutya elterelheti a gyermekek gondolatait a fájdalmukról, szenvedéseikről. A terápiás 

kutya képes ráhangolódni az emberre, átvenni hangulatát, figyelni rá, ami vigasztalást, 

megnyugvást nyújt, sőt biztonságérzetet kelt a célcsoport tagjai számára. A terápiás kutyával 

végzett feladatok, játékok, közös élményt, örömet nyújtanak a foglalkozás résztvevőinek. A 

terápia céljai, gyermekek ismerjék meg a kutyát, mint fizikai valóságot, a kutyával való 

találkozások javítsanak az életminőségükön, érzelmi állapotukon. A fejlesztés során az 

ismerkedéstől eljutottunk odáig, hogy a gyermekek számára belső motivációvá vált a kutya 

magabiztos irányítása, egyre komplexebb feladatok végzése. A kutyával való interakciónak 

meghatározott keretei vannak, amelyben a gyermek betartja a megbeszélt szabályokat, saját 

kezében érezheti a kontrollt, hiszen ha megfelelően irányítja a kutyát, akkor a kutya képes lesz 

megoldani a kijelölt feladatot. Fontos terápiás hatás továbbá, hogy a kutya jelenléte segít az 

agresszív magatartás leépítésében és általánosságban a viselkedés szabályozásában. 

Eredménynek tekintjük, hogy valamennyi csoportban sikerült a gyermekeknek a fejlesztéssel 

kapcsolatos szabályokat elsajátítani, viselkedésüket a kutyával való együttműködéshez 

megfelelően szabályozni. Kisebb gyermekeknél elsősorban az impulzivitás csökkentése, 

megfelelő kommunikáció, szabályok elsajátítása volt a fő cél, amelyet sikeresen teljesítettek a 

résztvevők. A nagyobb, iskoláskorú gyermekeknél, személyiség fejlesztést, szociális 

kompetenciák, kommunikáció fejlesztést és viselkedésszabályozást tűztünk ki fejlesztési 

céloknak. Minden korosztályban hatalmas élményt jelent a gyermekek számára a kutyás 

terápia, szorongás oldásra, hangulat javítására és élményszerzésre is lehetőséget biztosít. A 

programot 2018-ban is tervezzük folytatni.  
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3. Logopédia  

Mivel munkánk során azt tapasztaltuk, hogy az egyik legérzékenyebb fejelődési terület 

a beszéd és nyelvi fejlődés a gyermekvédelmi szakellátásban gondozott gyermekek korai 

fejlődése tekintetében, így 2017-ben Bács-Kiskun és Csongrád megyében is sikerült 

biztosítanunk logopédiai terápia elérhetőségét a gyermekeink számára. 2017. márciusában 

kezdte meg a logopédiai munkát a Dr. Foltán József Országos Egyházi Módszertani 

Gyermekotthonban Kis Orsolya logopédus. 

 Az első pár hét a gyermekek megismerésével, logopédiai szűrésével, vizsgálatával telt, 

melyet közösen szerveztünk meg, a vizsgálati eredményekről konzultációt folytattunk. A 

gyermekek vizsgálatához a Képanyag a megkésett/akadályozott beszéd – és nyelvi 

fejlesztéshez (Juhász, Bittera; 1995) egyes részpróbáit, továbbá a spontán interakciók 

megfigyelését alkalmazta a logopédusunk. A gyermekek beszéd és nyelvi állapotának 

felmérése után logopédiai véleményt, egyéni fejlesztési tervet készítettünk és csoportokba 

osztottuk a gyermekeket. A logopédiai foglalkozások áprilistól kezdődtek, fejlesztések 

elsősorban kiscsoportos foglalkozások keretében valósultak meg. A logopédiai foglalkozásra 

bekerült gyermekek nagy részénél a beszéd és/vagy nyelvi fejlettség elmaradásán túl egyéb 

területek is érintettnek bizonyultak (viselkedés zavarok, mozgásfejlettség elmaradása, kognitív 

érettség nagyfokú elmaradása). Ennek fényében a logopédiai terápia keretein belül komplex 

fejlesztés történt, mely során a beszéd és nyelvi területek fejlesztésén túl egyéb területeket is 

bevontunk a terápiába: nagymozgások, finommotorika, továbbá egyéb kognitív funkciók 

fejlesztése, mint a végrehajtó funkciók, figyelem, memória.  

A komplex logopédiai fejlesztés első pár hetében a gyermekek terápiás helyzethez való 

szoktatása történt. Legfőbb problémát az jelentette, hogy a gyermekek nem voltak 

feladathelyzethez szokva, továbbá figyelmük nehezen felkelthető és rövid ideig fenntartható 

volt. Pár hét eltelte utána, július közepe felé már megszokták a gyermekek a terápiás rendet, 

megvalósultak az egyes logopédiai foglalkozásra kitűzött célok. A logopédiai foglalkozások 

jelenleg is zajlanak. Az elmúlt közel 1 év eredményeként elmondható, hogy minden gyermeknél 

észlelhető javulás mind beszéd és nyelvi szempontból, mind az egyéb funkciók (mozgás, 

kogníció) tekintetében. Ennek mintájára kezdte meg Bács-Kiskun megyében Török Éva 

logopédus is a munkáját 2017. augusztusában, ahol 20 fő logopédiai vizsgálatát, továbbá egyéni 

terápiát valósít meg. Mindkét helyszínen lehetőség van a gyermekvédelmi szakellátásba 

bekerülő gyermekek logopédiai vizsgálatára, továbbá terápiájára. 
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4. Pszichopedagógia 

Viselkedés és pszichés problémák enyhítésére részképességek fejlesztésére 2017-től 

pszicho-pedagógiai fejlesztést biztosítunk Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megyében 

elsősorban iskoláskorú gyermekeink számára. Mindkét helyszínen kiscsoportos fejlesztés 

valósult meg, ahol a következő fejlesztési célok eléréséért dolgoznak a szakemberek: 

Fejlesztési célok: 

 A nevelőmunka segítése.  

 A személyiségfejlesztés lehetőségei.  

 A teljesítményzavarok korrekciója, pszichés fejlődési zavarok diagnosztizálása és 

terápiás fejlesztése. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavarokkal 

küzdő gyermekek fejlesztése (diszlexia, diszgráfia prevenció). 

 Pontos iránymutatás az SNI, BTMN, illetve a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

fejlesztéséhez, felzárkóztatásához. 

 A tanulási képesség fejlesztésének, a tanulmányi teljesítmény javításának lehetőségei 

osztály/csoport keretek között és egyéni fejlesztéssel.  

 A tanulási képességet meghatározó tényezők, a tanulási stílusok és technikák, a tanulási 

stratégiák kialakítása.  

 A viselkedés megfigyelése, elemzése – a jelenségek értelmezése, a beavatkozás 

lehetőségei az intézményes nevelés általános eszközeivel, a pszichopedagógiai 

eljárásokkal. 

 Integráció segítése, útmutató a BTMN, SNI tanulók együttneveléséhez. 

 Együttműködés a családdal, az intézményes nevelés szakembereivel.  

 Tehetséggondozás. 

A 2017-es évben sok szempontból fejlődött a terápiás tevékenységek köre, mind 

helyszínek tekintetében, mind terápiák szempontjából. Célunk a 2018-as évben az eddigi 

tevékenységek folytatása mellett, fejlesztő eszközökhöz való hozzáférés biztosítása 

nevelőszülői hálózatban gondozott gyermekeink részére, amelyet a nevelőszülők számára 

tanácsadással és otthoni fejlesztő feladatok betanulásával szeretnénk megvalósítani 


