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15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet  

(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 
oktatás és gondozás (a továbbiakban: korai 
fejlesztés és gondozás) feladata a komplex 
koragyermekkori intervenció és prevenció: az 
ellátásra való jogosultság megállapításának 
időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének 
elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, 
a gyermek és a család társadalmi inklúziójának 
támogatása. A korai fejlesztés és gondozás 
tevékenységei a komplex gyógypedagógiai 
fejlesztés, tanácsadás, a társas, a 
kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, 
a mozgásfejlesztés és a pszichológiai 
segítségnyújtás. 
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Adatok összegzése  

2009 - 2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Évf. Forrás 

Összes élve született 
gyermek száma 

96 442 90 335 88 049 90 269 88 689 91 510 90 922  1 KSH 

NIC/PIC-ben ápoltak 6 275 6 323 6 997 6 527 6 447 5867 ≈5900 1 OGYEI 

Korai fejlesztés és 
gondozás keretében 
ellátottak száma (tanév) 

2 372 1 974 2 325 2 609 2 198 3 521 4001 5 EMMI 

SNI-s kategóriával 
első osztályba 
jelentkezők száma 

4 764 4 895 4 672 5 079 5 194 5 359 5436 1 EMMI 



A kora gyermekkori intervenció és 

fejlesztés megvalósításának  

alapigényei 

 Korai felismerés, diagnózis 

 Megfelelő színvonalú tanácsadás,  

     korai fejlesztés, terápia, gondozás 

 A család segítése, támogatása 

 Elérhetőség alanyi jogon 
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Érintett területek 

 Egészségügyi 

 Köznevelési (gyógypedagógiai) 

 Szociális 

 Családügyi 
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Kihívás… 

„Mi a legmegfelelőbb válasz a gyerekek 
körében világszerte jelentkező 
pszichomotoros fejlődésben, 
viselkedésben megjelenő problémákra? 

Manapság olyan mértékű kreativitásra, 
gondoskodásra és együttérzésre van 
szükségünk, amilyet még soha nem 
tapasztaltunk korábban.” 

 (prof. Andy Hargreaves, 2016) 

 

 



Megoldások? 

Merre van az előre? 

- Újragondolás? 

- Újratervezés? 

- Szerkezeti átalakítás? 

- Maradjon minden a régiben? 

(Barry Carpenter, 2016) 



A megkerülhetetlen… 

„Sok minden várhat, a gyerek 
nem. A csontjai most alakulnak, 
az elméje most fejlődik. Neki 
nem mondhatjuk, hogy majd 
holnap, őt úgy hívják: ma!” 

(Gabriela Mistral) 



 





 



A kora gyermekkori intervenció 

célja (EFOP-1.9.5, 2016-2020) 
 A fejlődési rizikóval, rendellenességgel született 

csecsemők és kisgyermekek minél előbb történő 
felismerése, szűrése, diagnosztizálása, szakszerű 
ellátása, fejlesztése, és az érintett családok 
partneri segítése, támogatása. 
 komplex terület: az egészségügyi, a szociális, a 

társadalmi felzárkózási, a családügyi és a köznevelési 
ágazatot egyaránt érinti.      Összehangolt 
együttműködésére van szükség. 

 a „gyermek-utak” átláthatóak legyenek szülők és 
szakemberek számára.  

 jól szervezett szűrések, vizsgálatok, fejlesztések és 
terápiák legyenek, hogy kevesebb gyermek induljon 
hátránnyal! 
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A kora gyermekkori intervenció fejlesztését 

célzó ágazatközi kiemelt projekt főbb 

tevékenységei (EFOP-1.9.5, 2016-2020) 

 Egységes gyermekút kialakítása 

 Közös irányelvek, protokollok kidolgozása 

 Egységes mérési, értékelési rendszer 
kidolgozása 

 Standardizált, validált szűrési módszerek, 
vizsgáló eljárások bevezetése 

 Szakemberek kompetenciáinak növelése, 
egységes szemléletük formálása 

 Családokkal való partneri együttműködés 
kialakítása 

 Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 
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Köszönöm a figyelmüket! 
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