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Örömmel vállaltam el Kereki Judit könyvének ismertetését, mert évek óta dolgoztunk 

együtt különböző projektekben, és több munkájának, így ennek a könyvnek is lektora 

lehettem. Közös munkánk során mindig meggyőződtem Kereki Judit alaposságáról, 

tudományos igényességéről, és ami különösen fontos szerző és lektor kapcsolatában, 

hogy mindig nyitott volt a lektori javaslatokra, azokat úgy fogadta meg, hogy az adott 

témában tovább tájékozódott és azokkal a művét kiegészítette. 

A lektori munka már évekkel ezelőtt megkezdődött a különböző projektek 

zárótanulmányainak átnézésével és kritikai elemzésével. Ezek egyike volt az Utak és 

lehetőségek című, mely az Educatio TÁMOP 3.4.2/B. Az SNI gyermekek integrációja, A 

szakszolgálatok fejlesztése projekt 1.és 2. részének keretében készült. Ez a projekt 2015-

ben zárult. Majd a Javaslat kliensút modellre már más ágazati program keretében készült, 

de kiemelten foglalkozott a kora gyermekkori intervenció rendszerszintű meg-

közelítésével. Ezek a munkák a könyv előzményének tekinthetőek, valamint Kereki Judit 

e témában írott sok publikációja is. Most újra elolvasva a szöveget, megállapíthattam, hogy 

az előzmények beépültek jelen könyv szövegébe, de sokkal tömörebben, jó 

szerkesztésben, így egy nagyszerű könyv készült el, ami nem csak tankönyvként lesz 

nélkülözhetetlen, hanem a kora gyermekkori intervenció területén mind a tudományos, 

mind a gyakorlati szempontból érdeklődők számára kincsesbánya. Évekig fontos forrás 

lesz, használhatják a közpolitikával foglalkozók is. 

A cím – „Utak” – igen találó és kifejező a könyv tartalmát illetően. Bár általában nem 

kedvelem az ilyen, metaforát használó címadást, de ez most itt, ebben az összefüggésben 

igazán jellemző. Utakról van szó benne, több értelemben is.  

Időbeli utat járunk be a szerzővel, ha a kora gyermekkori intervenció történetével 

foglalkozó fejezetet olvassuk. Nem egyszerűen kronológiai felsorolást kapunk, hanem a 

gyökerekről is tájékozódhatunk, amikor ez a fejezet a kisgyermekkori nevelés történetét 

is bevonja vizsgálódási körébe. Történeti eseményeket, az azokat megalapozó elméleti, 

filozófiai gondolatokat nem egyszerű röviden bemutatni, ilyenkor mindig fennáll a 

szimplifikálás veszélye. Itt azonban egy kiegyenlített formával találkozhatunk: sikerült a 

szerzőnek a gyermekkortörténet kiváló képviselőinek összefoglaló munkáira 

támaszkodva végigvezetnie az olvasót a középkor gyermekképétől a felvilágosodás nagy 

mesterein, így Rousseau-n át az óvodák megjelenésén keresztül Frőbel vallásos kiindulású 



és MacMillenék világi irányultságú munkásságáig. Majd a 19-20. századba érkezve 

Montessori és a reformpedagógia képviselőinek nézeteivel ismerkedhetünk. 

Az időbeli utakon járás azonban nem csak a nevelés területét érinti, hanem pl. az anya- 

és gyermekegészségügyi szolgáltatások kialakulását is. Az anya-, csecsemő- és 

gyermekvédelem 1917-től lett állami feladat, de az azt megelőző eseményekről is képet 

kaphatunk pl. a csecsemőhalandóság és a szülés körülményeit illetően. Majd a 20. 

században a gyermekorvoslás és a bábaképzés fejlődése, az országos védőnői szolgálat, 

a Stefánia Szövetség megalakulása és működése vezet el a mai preventív és családbarát 

szemléletű anya- és gyermekvédelemhez. A kora gyermekkori intervenció szempontjából 

ez mind nagyon lényeges ismeret. 

Az idő útjain járva olvashatunk a könyvben az eltérő fejlődésű, fogyatékos gyermekek 

egyéni képességeihez illeszkedő speciális nevelés gyakorlatáról a különböző történelmi 

korokban. Ezt a mondhatni gyógypedagógiatörténeti szálat most nem fogom bemutatni, 

hisz a GYOSZE-t olvasó gyógypedagógusok ezt ismerik a legjobban. A gyermekfejlődési 

kutatásokról szóló részt sem elemzem most. 

Földrajzi értelemben is utakon járunk, amikor e könyvből a nemzetközi helyzetképről 

kapunk tájékoztatást, több mint 10 ország gyakorlatát megismerve. Mindez lehetőséget 

ad arra, hogy hazánk elért eredményeit és még meglévő hiányosságait a külföldi országok 

helyzetéhez mérve ítélhessük meg. 

Ágazatok közötti utakon is végigkísér a szerző. A köznevelési, a szociális és az 

egészségügyi szektornak is kiemelt feladata van e témában. Ezt eddig főleg saját irányító 

főhatóságuk keretei között bonyolították, kevéssé tudomásul véve a másik terület illeté-

kességét, tevékenységét. Így gyakran történtek párhuzamosságok, pl. fölöslegesen meg-

ismételt vizsgálatok az állapotmegismerésben, a diagnosztizálásban vagy a mindegyik 

területen hiányzó szolgáltatások sem voltak ritkák. Ilyenek például a legkorábbi élet-

években nyújtható pszichológiai szolgáltatások, pl. a szülő-, csecsemő konzultációk a 

regulációs zavarok rendezésére, melyek még nem épültek be az állami ellátórendszer 

keretei közé. Kereki Judit nagy érdeme, hogy évek óta, mondhatni már évtizede végzett 

kutatásaival az ágazatok közötti, ellátásbeli átfedéseket, a szabályozás ütközéseit és a 

szolgáltatások egyenetlenségeit igyekezett kimutatni. És megállapíthatjuk, hogy ezt 

sikerrel tette. Ez alapozza meg a rendszerszintű működés létrehozásához vezető utat.  

Értékes és fontos része a munkának a kora gyermekkori intervenció témában a 

közelmúltban lefolytatott kutatásokról szóló kimutatás, és ezeknek az értékelése. Így 

összegyűjtve látni 3 ágazat projektjeit az elmúlt 10 évből igen meggyőző. 

Megállapíthatjuk, hogy mennyi minden is történt, pedig néha elégedetlenek vagyunk 

eredményeinkkel! A kutatás-fejlesztésekből leszűrhető tapasztalatok segítik javaslatok 

megfogalmazását a szabályozásban, a financiális feltételek megteremtésében, a 

szakemberképzésben. 

Kereki Juditnak különös tehetsége van a törvények, rendeletek bonyolult 

nyelvezetében kiigazodni, felfedezni a megváltozott jogszabályokban a pozitívumokat és 

az esetleges hiányosságokat is. A hazai szabályozással foglalkozó fejezetrészben nem csak 

bemutatás történik, hanem értékelés, kritika is. Ilyen, több tárcát is érintő jogszabályi 

feldolgozás nem ismert a hazai szakirodalomban. 



Már sok mindenről volt szó a könyv mondanivalóját illetően, de a talán legfontosabb 

csak most következik: A kora gyermekkori intervenció értelmezési kerete című fejezet 

nagyon sok új elemet hozott be. A csak a gyermekre irányuló tevékenység helyett már 

nem csak a családközpontú megközelítést tekinti fontosnak, hanem a gyermek tágabb 

szociális környezetének figyelembevételét is. A rizikó- és védőtényezők szerepének 

tárgyalásakor hangsúlyozza, hogy a környezeti hatások befolyása a fejlődésre legalább 

annyira jelentős, mint a genetikai adottságoké. A kora gyermekkori intervenció 

célcsoportját is tágabban értelmezi, mint azt a gyógypedagógia tette eddig. Bevonja 

illetékességi körébe a krónikusan beteg, a pszichés fejlődés szempontjából sérülékeny, a 

hátrányos helyzetű és a kiemelten tehetséges gyermekeket, családjaikat és a velük 

foglakozókat is. A nemzetközi tapasztalatok alapján a kompetenciakört is kitágítja, és 

kiterjeszti a pre- és perikoncepcionális időszak preventív szolgáltatásaira is.  

A kora gyermekkor kiemelt szerepét gyermekjogi megközelítésből is tárgyalja, 

részletesen bemutatva a nemzetközi egyezmények szerepét a nemzeti közpolitikákra. A 

szabályozás és a financiális feltételek biztosítása témában érződik a szerző közgazdasági 

végzettsége is, olyan kérdéseknél, mint a keresetoldali és kínálatoldali finanszírozás, vagy 

a költség-haszon elemzések bemutatása. Míg az előző változatban ez a szövegrész a nem 

közgazdász lektor számára szinte érthetetlen volt, most letisztult és közérthetővé vált. 

A perspektívák és megoldási lehetőségek között összefoglalva megjelennek az eddig 

kifejtett tételek, mint a szükséges feladatok irányvonalai. Szükség van: 

- integrált szolgáltatási rendszerekre, vagyis az ellátórendszerek össze-

kapcsolására  

- diszciplínákat átívelő teamszemléletre 

- a gyermeket körülvevő teamre 

- gyermekút és kliensút modellre 

- a családot kalauzoló kulcsszemélyre 

- a családot körülvevő társadalmi környezet bekapcsolására  

- a működést tartalmilag is szabályozó protokollokra 

- jogharmonizációra mind a hazai tárcákat, mind a nemzetközi terepet illetően. 

 

A 310 oldalas könyv 9 nagy fejezetre tagolódik. Igen felhasználóbarát megoldás, hogy 

minden fejezet végén egy tömör, de mégis kellően részletes összefoglalás található, ami 

megkönnyíti a könyv mondanivalójának didaktikus értelmezését és pl. a 

szakemberképzésben ezek képezhetik a törzsanyagot. A rendkívül gazdag, hazai és 

nemzetközi forrásokra támaszkodó irodalomjegyzék 44 oldalt tesz ki, és mind a 

szövegben történő hivatkozások, mind a jegyzék leírásmódja megfelelnek a jelenleg 

érvényes tudományos szabványoknak. A témában releváns hazai és nemzetközi szerzők 

munkái jó válogatásban szerepelnek. Az ábrák és grafikonok pontosak, informatívak. 

A jogszabályok gyűjteménye 1991-től – felölelve a köznevelési, a szociális és az 

egészségügyi ágazat törvényeit, rendeleteit – napjainkig kerül bemutatásra. A felhasznált 

adatbázisok jegyzéke is bizonyítja a széleskörű tájékozódást. 



 

 

A könyv erőteljes jogszabályi irányultsága ellenére olvasmányos, stiláris és 

nyelvhelyességi szempontból is kifogástalan. Erénye még a jó szerkesztés, a 

tartalomjegyzék alapján jól kereshetőek az egyes témák. 

Sok fontos kérdésről nem eshetett most szó. Azt javasolom, ki-ki vegye a kezébe a 

könyvet, olvassa, tanulmányozza, tanuljon belőle – mint ahogyan én is sokat tanultam az 

alapos feldolgozás során –, és használja saját munkájában. 

Gratulálok Kereki Juditnak és a kötet alapjául szolgáló kézirat gondozásáért 

Szerencsés Hajnalkának a nívós tartalomhoz és a szép kivitelhez. 

 

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes  




