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Helyi Esélyteremtő Programról

Településünkön  kidolgozásra,  és  2016  őszétől  bevezetésre  került  egy  program,  mely
gyermekeink  részére  0-14  éves  korig,  azaz   születésüktől  kezdve  általános  iskolás  koruk
végéig biztosítja, az életkoruknak megfelelő szűréseket és szükség esetén a terápiákat is.

A  program  egyedülálló,  hiszen  nem  szükséges  a  gyermekeket  távoli  szakrendelőkbe,
magánrendelések,  kezelésekre  vinni,  ezek  az   Erdőkertesi  intézményekben  kerülnek
megszervezésre, lebonyolításra.

Az  előzetes  felméréseket,  vizsgálatokat  az  önkormányzat  finanszírozza,  a  szükséges
kezelésekhez,  terápiákhoz  pénzügyi  támogatást  nyújt,  rászorultság  esetén  átvállalja  azok
költségeit.

A  Program  folyamatkövető,  a  gyermekek  fejlesztéséről  a  szakemberek  fejlődési  naplót
vezetnek. 

Az intézményekbe történő belépéskor – védőnői szolgálat – óvoda – általános iskola – ha a
gyermeket korábban már fejlesztették, a fejlődési napló is átadásra kerül, így a fejlesztéseket
szükség esetén tovább lehet folytatni. 

Az információk közvetlen átadásával nem kell az intézményeknek a gyermek bekerülésekor
hónapokat elvesztegetni a felmérésekkel, sokkal korábbi életszakaszban kezdődhetnek meg
a  személyre  szabott  fejlesztések.  Nem  fordulhat  elő,  hogy  az  iskolaköteles  korba  lépő
gyermekek harmada visszamarad az óvodában, mert az iskolaérettség eléréséhez több időre
van szüksége.

A  program  a  szülőkkel,  családdal  való  szoros  együttműködést  feltételez,  e  nélkül  ez  a
program  nem  működhet!  Nem  kötelező  a  részvétel,  minden  esetben  szülői  hozzájáruló
nyilatkozat előzi meg.

A program szakaszai életkorhoz, ill. intézményekhez kötődnek.

Az Erdőkertesi Naplóban a fejlesztő szakemberek, részletesen  ismertetik  szakterületüket, az
igénybe vehető fejlesztéseket, a várható eredményeket. Az egyes területek fejlesztői, igény
szerint  szülői  fogadóórákat,  egyéni,  csoportos  konzultációt,  esetleg  klubfoglalkozásokat
tartanak.



A program három fő részre tagozódik:

0-3 éves kor

Ebben  az  időszakban  a  védőnők  és  a  gyermekorvos  kíséri  figyelemmel  a  gyermekeket.
Bizonyos időközönként, rendszeresen találkoznak a gyermekekkel, a szükséges vizsgálatokat,
szűréseket elvégzik. A program új részeként kb. 3-6 hónapos korban csatlakozik hozzájuk a
DSGM-el,  azaz  Dévény  Speciális  manuális  technika  Gimnasztika  Módszerrel  dolgozó
terapeuta, aki ha a szűrés bármilyen eltérést mutat, a felmérést követően késedelem nélkül
meg tudja kezdeni a Dévény-féle terápiát.

Ezzel  reményeink  szerint  a  Pedagógiai  Szakszolgálat  által  ellátott  legsúlyosabb  eseteknél
számottevően több esetben kezdődhet  meg a  korai  fejlesztésnek  ez  a  később már  nem
pótolható módszere. 

3-6 éves (óvodás) kor

A védőnői szolgálatnál vezetett fejlődési napló átadásra kerül a helyi önkormányzati óvodába
beíratott gyermekekről.

A  szükséges  fejlesztések,  a  korai  életszakaszban  már  elkezdett  fejlesztésekre  épülve
folytatódhatnak. Kb. 1 hónap alatt minden korcsoportban el lehet végezni a felméréseket, és
ha szükséges, megkezdődhet a gyermek életkorának leginkább megfelelő fejlesztés,  mely
ebben az életszakaszban jellemzően mozgásfejlesztés.

A  szakemberek  közösen  dolgozzák  ki  a  gyermekek  fejlesztési  terveit,  mely  túlnyomóan
játékos  mozgásfejlesztés,  ha  szükséges  logopédus,  pszichológus,  fejlesztőpedagógus
közreműködésével.

3  éves  korban  jellemzően  TSMT  terápia,  4-5  éves  korban,  ezen  túlmenően  logopédiai,
gyógypedagógiai  megsegítés,  5  éves  kortól,  mely  az  un.  iskolára  előkészítés,  felkészülés
időszaka, Alapozó torna, logopédia, gyógypedagógiai fejlesztés szükséges.

Az fejlesztéseket az óvodai mindennapokba beépítve, helyben kaphatják meg a gyermekek.

A programhoz szükséges szakembereket, szakmai irányítást az önkormányzat által felkért és
finanszírozott, jellemzően Erdőkertesen élő, rendkívül magas szinten felkészült szakemberek
végzik.

A  fejlesztéseket team munkában végzik, egymással rendszeresen konzultálva.

Az  óvónők  belső  továbbképzéseken  vesznek  részt,  a  csoportok  napi  életébe  beépíthető
ismereteikkel tovább emelhető az óvodai nevelés színvonala.



A különféle fejlesztések dokumentációi a fejlődési naplóba kerülnek, melyekről a szülőket
tájékoztatják, igény szerinti kérésre azokból másolatot adnak.

7-14 éves kor

A helyi iskolába kerülő gyermekek fejlődési naplója átadásra kerül az iskolai pedagógusnak,
ahol, ha szükséges a már megkapott fejlesztésekre alapozva azok tovább folytathatóak.

Amennyiben  nem a  helyi  iskolában  tanul  a  gyermek,  a  szülő  kérésére  a  fejlődési  napló
részére átadásra  kerül,  és Ő saját  megítélése  szerint  átadhatja  a  gyermekével  foglalkozó
pedagógusnak, szakembernek.

A  program  nagy  szakmai  és  anyagi  kihívás,  sok  ember  együttes  munkáját  igényli,  de
reményeink  szerint  az  évek  során  érzékelhető  és  értékelhető  eredményeket  fog  hozni,
gyermekeink egészségesebb, felkészültebb, aktívabb, boldogabb, egyszóval teljesebb életet
élhetnek.

Erdőkertes, 2016. szeptember 

A HEP munkatársai

 


