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Bazális terápia szerepe  

a súlyosan és halmozottan 
fogyatékossággal élő fiatalok esetében 
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Alapítója, fenntartója: Mozgáskorlátozottak 
Somogy Megyei Egyesülete civil szervezet 
Működési területe: Somogy megye, Kaposvár és 
környéke 
A kezdetek: 1997 - Napsugár Otthon- súlyosan és 
halmozottan sérült gyermekek fejlesztése 
 
 
Igények megjelenése 
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Igényekre épülő bővítés                             Többcélú intézmény 
                                  
   Korai fejlesztés -1999 
  
Óvodai csoport -2001                            Fejlesztő iskola-        
Gyógypedagógiai óvoda        2006/2007 tanév  
          Fejlesztő nevelés - oktatás 
            
   
 
                           Módszertani Központ-2006 
 
A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ többcélú 
intézmény, amely pedagógiai, szakszolgálati és oktatási-nevelési 
feladatokat old meg. 
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 Fejlesztő- terápiás gyakorlatunk folyamattérképe a 

súlyosan-halmozottan sérült gyermekek ellátásában 
Gyermek felvétele 

(Szakmai team véleménye, szakértői vélemény javaslatai  
és a gyermek életkora apján az órarend összeállítása) 

Izomtónus problémánál, koraszülötteknél,  
csecsemőkorú eltérő fejlődésű gyermekek  
esetében az orientációs képességek megalapozásáig 
 két meghatározó terápia: DSGM, BAZÁLIS TERÁPIA   

Az aktív mozgás-  
főként a mászás- 

 elindulásától kiegészülhet  
az előző egyéb  

mozgásterápiával: 
        MOZGÁSFEJLESZTÉS 

 

Feszes izomtónus  
esetében  

az előzőekre  
épülhet:  

          HIDROTERÁPIA: HRG,  
Pezsgőfürdő 

Nagyobb életkorú  eltérő  
fejlődésű gyermekek  
esetében meghatározó terápia: 
GYÓGYPEDAGÓGIAI  
FEJLESZTÉS 
MOZGÁSFEJLESZTÉS, HRG 
 

Problémának megfelelő 
terápiák:  

BESZÉDFEJLESZTÉS 
EVÉSTERÁPIA 
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Egyéb lehetőségek, fejlesztések, terápiák 
FIZIOTERÁPIÁS KEZELÉSEK ( GYÓGYTORNA,  

GYÓGYMASSZÁZS, BEMER, BIOPTRON, KINEZIOTEP) 
 GYÓGYPEDAGÓGIAI LOVAGLÁS 

KONDUKTÍV TERÁPIA, BAZÁLIS TERÁPIA, AAK 
  

                          

Egyéb megsegítés a családnak, szülőknek 
PSZICHOLÓGUS,  CSALÁDTERÁPIA, SEGÉDESZKÖZELLÁTÁS 

SPECIÁLIS BUSSZAL VALÓ SZÁLLÍTÁS, SZABADIDŐS  
TEVÉKENYSÉGEK,  CSALÁDI NAP, ESZKÖZ-,  

KÖNYVKÖLCSÖNZÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA,  
TANULÓINKNÁL UTAZÓ TANÁRI SZOLGÁLTATÁS 

BIZTOSÍTÁSA AKADÁLYOZOTTSÁG RÉVÉN,  
ORVOSI KONZULTÁCIÓK BIZTOSÍTÁSA 
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Mentális hátrányok kompenzációja 
- tágabb értelemben vett „ élet közeli” tanulás 
folyamatára épülő, egyéni készségek, képességek 
fejlesztése 
- élményközpontú, megtapasztaltatáson alapuló 
komplex tanulási mód 
- egyéni, páros illetve mikro csoportos formában való 
foglalkoztatás 
- egyéni készségek, képességek kompetencia alapú, 
differenciált fejlesztése 
- a különleges bánásmódnak megfelelően egy 
gyermek, párhuzamosan több fejlesztési, illetve 
terápiás eljárásban részesül 

Mentális hátrányok kompenzációja
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Fizikai hátrányok kompenzációja 
 

- akadálymentes környezet biztosítása 
- gyógyászati segédeszköz adaptációs lehetőség biztosítása 
- speciális gépjárművel (öt pontos biztonsági övvel ellátva, 
rámpával felszerelve, személyi segítés biztosításával) szállítás 
- szakorvosi segítségnyújtás 
Figyelembe vesszük még a sérülésnek megfelelő sajátos 
szükségleteket. 
Súlyos mozgássérült gyermekek részére: 
személyre szabott támogató eszközök: kerekesszékek, ültető 
modulok 
adaptált eszközök: amőbás asztalok, kapaszkodók, 
csúszásgátlók, önkiszolgálás speciális eszközei 
Nem beszélő gyermekek számára: 
kommunikátorok, speciális szoftverek  

http://www.napsugarkozpont.hu/


Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ 
7400 Kaposvár, Béke u. 47. 

www.napsugarkozpont.hu 
 

Szociális hátrányok kompenzációja 
- család számára életviteli gondozás, 
életminőségük javítása érdekében 
- családtagok társadalmi elszigetelődésének 
kompenzálására szülőklub, ünnepek, 
szabadidős rendezvények biztosítása 
- eszköz-, könyvkölcsönzés szülők számára (a 
szülők az intézményből fejlesztő eszközöket és 
szakirodalmat kölcsönözhetnek, amely 
hozzájárul gyermekük otthoni fejlődéséhez) 

http://www.napsugarkozpont.hu/


Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ 
7400 Kaposvár, Béke u. 47. 

www.napsugarkozpont.hu 
 

Intézményünk többféle ellátás keretében biztosítja a 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelését, oktatását, fejlesztését. 

1. komplex korai intervenciós (fejlesztés) központként 
működik Somogy megyében elsőként civil fenntartású 
intézményként 

2. súlyosan fogyatékos, halmozottan sérült sajátos nevelési 
igényű gyermekek számára gyógypedagógiai óvodai 
nevelés 

3. fejlesztő nevelés-oktatás (fejlesztő iskolai oktatás) 
4. nem beszélő gyermekek, fiatalok számára, a Dél-

Dunántúlon az Augmentatív Alternatív Kommunikációs 
módszer segítője és eszköz kölcsönzője 

5. akadálymentes járművel, személyi kíséréssel biztosítja 
gyermekek lakóhelyéhez igazodó útvonalon, „menetrend 
szerint” a súlyosan fogyatékos gyermekek szállítását 

Intézményünk többféle ellátás keretében biztosítja a 
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A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeknél az önálló életvitel 
jelentősen korlátozott. 
Az életminőség néhány eleme: önrendelkezés, társadalmi részvétel, társas 
kapcsolatok, jogok, érzelmi jóllét, testi és fizikai jóllét, anyagi jóllét 
és személyes fejlődés. 

 
Mindennapos tevékenységek  személyre szabott 
(önkiszolgálás, önellátás) biztonságérzetet ad 
   tanulási lehetőséget biztosít 
Fejlesztő gondozás tevékenységei sorozatosan mindig ugyanúgy  naponta 
többször ismétlődnek, időigényesek.  
Jellemzője: 
- közvetlen testi kontaktus 
- szavak nélküli kommunikáció 
- szenzoros ingerek 
- társas kapcsolatfelvétel 

A súlyosanA súlyosanA súlyosan
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Gondozási - ápolási feladatok a fiatalok aktív részesei testi 
szükségleteik kielégítésében (életminőség elemei- érzelmi jóllét, 
testi és fizikai jóllét) 
Ehhez szükség van: az érzékelés-észlelés és a 
kommunikáció fejlesztésére 
(pl.: éhség, szomjúság, széklet-, vizeletürítés, 
hideg-meleg, fájdalom, kívánság kifejezése) 

 

 
Jól érzem magam! 

Rosszul érzem magam! 

http://www.napsugarkozpont.hu/


Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ 
7400 Kaposvár, Béke u. 47. 

www.napsugarkozpont.hu 
 

Optimális testhelyzet- Pozícionálás ( egyén-, tevékenység-, állapottól 
függő) 
 
átlagostól eltérő tartásformák gátlása 
tónus lehetséges befolyásolása 
biztonságérzet megteremtése 
kézhasználat elősegítése 
a figyelem koncentráltabb irányítása 
gondozási műveletek megkönnyítése 
 
Legyen motiváló, mozgósítson akaratot 
hagyjunk időt a végrehajtásra.  
Az Optimális testhelyzet egy olyan  
helyzet, amelyben az aktív egyén 
jelenlegi állapotában, egy adott  
tevékenység sikeres elvégzését segíti. 
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Bazális terápia (stimuláció)  
 
Késztetést jelent az önaktivitásra, amelynek középpontjában 
az észlelési hierarchiában leginkább működő 
    
   szomatikus 
       
   
   vibratórikus    vesztibuláris 
  
   ingerlés áll.  
 
Ez kiegészül orális, akusztikus, taktilis-haptikus és vizuális 
információkkal, valamint a kommunikációs képesség 
fejlesztésével. 
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Szomatikus stimuláció felhasználási területei 
Pezsgőfürdő, terápiás fürdő, fürdés, 
öltözködés, tisztába tétel 
Masszázs 
 

TAKTILIS-
 HAPTIKUS 
    
 
       
       ORÁLIS ORÁLIS
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Vesztibuláris stimuláció felhasználási területei 

 mozgás, mozgatás 
 tekintés, iránykövetés 
 örömérzés kiváltása 
 passzív időtöltés 
              EGYENSÚLY 
                  LÁTÁS 
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Vibratórikus stimuláció felhasználási területei 
    

 beszéd, ritmus 
 hang 
 dallam     
          AKUSZTIKUS 
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Gondozás 
 A tevékenységek értelmes és szükséges cselekvések 

legyenek 
 A gondozó is mindig tudja mit, mikor, miért, hogyan tesz 
 Mindig fontos az odafordulás megfigyelés 
 
Megközelítési mód mindig 
személyre szabott legyen! 
 
INTIM SZFÉRA 
TISZTELET AZ EGYÉN IRÁNT 
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 A GONDOZÁS OSZTJA AZ EGYÉN NAPJÁT 
NAPIRENDÉ  

Ezek az állandó tevékenységek jelentik a nap lefolyásának 
megértését   térben, időben való tájékozódás 
 
Ehhez elegendő hely, idő biztosítása 
 
 
Akkor jó egy gondozási tevékenység, ha az egyén számára 
egy kellemetlen helyzetet fizikai és pszichés vonatkozásban is 
megpróbálunk kellemessé tenni.  
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A szakemberek védelme 
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Mosakodás 
 

Mindig azonos módon végezzük, azonos sorrendben 
Az arc lemosása mindig a homloknál kezdődjön- egyenletes, 
határozott mozdulatokkal 
 
Jó lehetőség a testérzékelés fejlesztésére 
Pld.: szagingerlés, hideg-meleg érzékeltetése, test tudatosítása, 
mosdókesztyű, vagy szivacs használatával sima-érdes felület 
megismertetése 
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Öltözködés 
 
Ruhadarabok, testrészek következetes megnevezése, 
letapogatása 
Pld.: kézzel szerzett tapasztalatok, színek, anyagok 
megtapasztaltatása, döntési-választási helyzetek 
 

Étkezés 
 

Orális ingerlés beépítése az étkezésbe (ízlelés, szaglás)  
A legmarkánsabb élményingereket nyújtja.  
Pld.: ételek felkínálása, választás lehetősége, kézzel szerzett 
információk, eszközhasználat- kanál, pohár, kommunikáció 
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Minden gondozási helyzet egy  
KÖZÖS TEVÉKENYSÉG  

 
CSELEKVÉS: minden olyan helyzet, amelynek célja van pld. 
öltözködés 
EGYÜTTMŰKÖDÉS: képességeikhez képest minden ember erre 
törekszik Kivárás képessége … 
FELELŐSSÉG: az együttműködés feltétele , hogy erre mind két 
fél törekedjen 
Pld.:Segítő előkészíti a ruhát, a sérült pld. nyújtja a kezét. 
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Snoezelen szoba 

A Snoezelen terápia nagy előnye, hogy tanulás nélkül, pozitív, 
kellemes élmények átélésével fejleszt miközben örömet és 
nyugalmat ad. 

Akusztikus, vizuális, taktilis csatornákat használva történik az 
érzékelő rendszer sokoldalú stimulálása, speciális környezetben 
(pld. hang- illetve fénytechnikai berendezések, 
vízoszlop,  tapintófal, fénygömb). 
A saját  test  megtapasztalását,  taktilis  és kinesztetikus  ingerek 
biztosítását szolgálja a babzsák-fotel és párnák alkalmazása.  
 
Pihenés, passzív stimuláció, szabadidő, relaxálás 
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  1.  MONTÁZS projekt- AAK  
 
   2. „Mentorprogram létrehozása a dél-dunántúli régióban” című 

EFOP-1.2.10-2016-00001 számú pályázat (A Szívbeteg 
Gyermekekért Alapítvány kaposvári mentorház- speciális terápia 
- lovastreápia, zeneterápia, készségfejlesztő eszközök bemutatása 
szülőknek) 

 
     3. „A Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című EFOP-

3.1.6-16 kódszámú pályázat ( A súlyos és halmozottan fogyatékos 
gyermekek nevelését-oktatását biztosító jó gyakorlatok 
módszertanának fejlesztése és átadása.  
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“Minek élünk, ha nem azért, hogy egymás 
számára könnyebbé tegyük az életet?” 

(George Eliot) 
Köszönöm a figyelmet! 




