




Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola



Intézményi szerkezet
Általános Iskolai Intézményegység
Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység
Pszichiáter, pszichológus, rendszergazda, gyógypedagógiai asszisztensek



A JEGYMIÁI többcélú intézmény
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek holisztikus szempontú nevelése, oktatása
Roma/cigány nemzetiségi oktatás hagyományai, programja
Gyermekvédelemmel kapcsolatos törekvések
Habilitáció-rehabilitáció
Tehetséggondozás

Intézményi hagyományok – 66 év 





2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Tanév eleje 113 113 111 176
Félév 123 120 133
Tanév vége 137 131 147
Létszám
emelkedés 24 18 36



2013. 
szeptember

2014. 
szeptember

2015. 
szeptember

2016. 
szeptember

ÓVODA 17 18 29 46
ISKOLA 96 95 82 102
KÖZÉPISKOLA - - - 28
ÖSSZESEN 113 113 111 176





Alapozó terápiára/mozgásfejlesztésre járó gyerekek száma
2013/2014: heti 4 órában kaptak AT-t, egy csoportban, 7 tanuló, 2 iskolából.2014/2015: heti 2 órában kaptak AT-t, 2 csoportban, 13 tanuló, 3 iskolából. (Ebben az évben több gyerek jött év közben és ment is el.)2015/2016: heti 2 órában kaptak AT-t, 2 csoportban (egy iskolás, és egy vegyes), 10 tanuló, 2 intézményből.2016/2017: heti 2 órában kapnak AT-t, 2 csoportom van (egy óvodás, egy iskolás), 12 tanulót látok el, 5 intézményből.



Cél: tiszta óvodás csoportot létrehozni, hogy az iskolakezdéshez szükséges területek legyenek megalapozva. 4 kolléga van, aki a terápiát, fejlesztést végezheti, így átadásra került az iskolások egy része. 





A mozgás és a korai tanulás
A mozgás az első ismeretek közvetítői
Mozgásfejlődési állomások = agyi fejlődés
Újraszerveződés



Mozgásterápiás lehetőségek
 Dévény (Speciális manuális technika-Gimnasztika) Módszer
Neurohabilitáció
Hidro Rehabilitációs Gimnasztika
Tervezett SzenzoMotorosTréning 
Szenzoros Integrációs Terápia
INPP
Alapozó Terápia



A ház alapjai
Egyedfejlődési sor:
• Kúszás
• Mászás
• Járás
• Dominancia választás

Kommunikációs forma:
• Beszéd
• Írás
• Olvasás



Tehát…
• A fejlesztést nem a tünetek szintjén kezeljük kizárólagosan, hanem ezt megelőzi és kíséri az oki kezelés: az idegrendszer érési folyamatait még egyszer beindító terápiák.



Fejlődéstani szemléletű idegrendszer-fejlesztő terápiák
• HRG
• SZIT
• AT



Azonosságok, különbségek
• KÖZÖS

• A megrekedés feloldását terápiás regresszióval idézi elő
• Megfelelő számú ingerreakció

(dr. Marton-Dévényi Éva nyomán)

• ELTÉRŐ
• HRG: kiegyenlítetten mozgásos és érzékszervi, bármikor kezdhető
• SZIT:  érzékszervi-mozgásos nondirektív szemléletű terápia, felkínált eszköztárral elsődlegesen vesztibuláris és taktilis ingereket nyújt, csecsemőkortól felnőttkorig
• AT: teljeskörű, elsődlegesen mozgásos túlsúlyú fejlesztés, 5-16 éves korig 



Kinek van rá szüksége?
• Mozgásügyetlen gyerekeknek
• Hiperaktív gyerekek
• Figyelemzavaros gyerekek
• Megkésett és/vagy akadályozott beszédfejlődésű gyerekek
• Késői dominanciaválasztó gyerekek
• Iskolaéretlen gyerekek
• Tanulási zavarral, részképesség-zavarral küzdő gyerekek



Hiszen jól csináljuk……
• Körülbelül 7 éves korig a jobb agyfélteke kicsivel fejlettebb a balnál. A jobb félteke a mozgató, érző és érzelmi tapasztalatokból tanul.
• A jobb agyfélteke különösen hatékony az információk begyűjtésében, például a zenén, ritmuson, mozgásokon keresztül, vagyis remekül tanul a test révén. 
• A sorba rendezett információkat (napszakok, napok, hónapok)  könnyebben megtanulja a gyerek, ha azt mozgásokhoz kötik, rigmusok, versikék, dalok formájában. A gyermek még nem érti teljesen, hogy mit tanul meg, de tárolja, és később előhívja.



Mindennapos testnevelés
• Állatutánzó járások
• Szökdelések
• Statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése (labda)
• Keresztező gyakorlatok
• Végtag-függetlenedést segítő gyakorlatok
• Ritmus
• Mozgássorozatok
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