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A kötet hiánypótló kiadvány a korai fejlesztésben dolgozó szakemberek számára.
Különösen izgalmassá teszi, hogy nem fordításról, hanem átdolgozásról van szó. A
szerzõk a saját magyar gyakorlatukat vették figyelembe az átdolgozásnál. Két fontos elvet
fogalmaznak meg: a szülõ megerõsítését a szülõi szerepében, és a gyermek aktivitásának,
kompetenciájának erõsítését. 

Azon kevés átfogó módszertani kiadványok egyike a kötet, amely nemcsak az
értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésére koncentrál, hanem bármely fejõdési
területen megkésetten, lassabban haladó gyermekek és családjaik megsegítésére. A velük
kapcsolatban álló szakemberek számára iránymutatást fogalmaznak meg, amelyeket
személyre szabottan ajánlanak alkalmazni. A fejlesztõ szakemberek feladatát két fontos
meggyõzõdés mentén értelmezik: egyrészt a gyermek önállóságának bátorításában,
másrészt a kommunikációs kapcsolatban fontos biztosítanunk õt, hogy társként, közösen
fedezzük fel a világot. Ehhez érzékeny figyelemmel kell követnünk a gyermek
érdeklõdését, és jól kiválasztott eszközöket kell kínálnunk neki. A szülõkkel való közös
gondolkodás szellemiségét szem elõtt tartva a gyermek-szülõ-szakember dinamikája
határozza meg a foglalkozások súlypontját a szerzõk szerint. 

A kötet négy fontos területen ad útmutatást: 
– Kommunikációs és nyelvi készségek
– Nagymozgás-készségek
– Finommozgás- és kognitív készségek
– Önellátás és szociális készségek

A különbözõ részek szerkezeti felépítése többnyire hasonló, bár hangsúlybeli eltérések
vannak, egységes fogalomhasználattal élnek, melyek tükrözik a szerzõk szemléletét.

A „Hogyan segítsünk?” kérdés minden területen megjelenik, melyekre a válaszok
nagyon gyakorlatiasak, de egyúttal szakszerûek és finom részletekre figyelõk. 

12 évi munka tapasztalatát kapjuk a könyvbõl, mely szerint meg kell találnunk a korai
fejlesztésben az egyensúlyt az elõre eltervezett tanítás és a gyermek követése között. A
kétféle szemléletnek megfelelõen a könyvet tekintsük folyamatosan bõvíthetõ
példatárnak, de a konkrét fejlesztés során a mi felelõsségünk a döntés. A döntéshez pedig
szaktudás szükséges, ennek elmélyítésében is segít minket a hat magyar szakember. 
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