CSECSEM - ÉS KISGYERMEKNEVEL

ALAPKÉPZÉSI SZAK

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsem - és kisgyermeknevel (Infant and Early
Childhood Education)
2. Az alapképzési szakon szerezhet végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szerepl megjelölése
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
- szakképzettség: csecsem - és kisgyermeknevel
- a szakképzettség angol nyelv megjelölése: Infant and Early Childhood Educator
3. Képzési terület: pedagógusképzés
4. A képzési id félévekben: 6 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegy jtend kreditek száma: 180 kredit
- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
- intézményen kívüli összefügg gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhet minimális kreditérték: 10 kredit
6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása: 142
7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja csecsem - és kisgyermeknevel k képzése, akik tudásukat, képességeiket és
attit djeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés
szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejl désének segítésére. Átlátják a
kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcs dében és más, a három év alatti korosztályt
nevel intézményben a kisgyermeknevel i feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján
elvárható autonómiával és felel sséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi
szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejl désre. Felkészültek tanulmányaik
mesterképzésben történ folytatására.
7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. A csecsem - és kisgyermeknevel

a) tudása - Rendelkezik a három év alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív
kompetenciáinak és testi fejl désének támogatását, a gyermek biológiai és pszichés
szükségleteinek kielégítését, szakszer gondozását megalapozó szaktudományos: pedagógiai,
pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi és módszertani ismeretekkel. Tisztában van a fejl dés szociokulturális meghatározottságával, kontextusával,
komponenseivel és determinánsaival, értelmezni tudja az ebb l fakadó különbségeket. Ismeri a pedagógiai tervezés szintjeit, a közöttük lév összefüggéseket, és tájékozott a
kisgyermeknevelés tervezésének elméleti és módszertani kérdéseiben. - Ismeri az
intézményes kisgyermeknevelés alapvet
dokumentumait, jogszabályi hátterét, az
intézményes kisgyermeknevelés céljait, alapelveit, feladatait, tevékenységformáit,
módszertani eszköztárát és az azok közötti összefüggéseket. - Részletesen ismeri a három év
alatti korosztály fejl désének, érésének jellemz it, a kisgyermek biológiai és pszichés
szükségleteinek kielégítésével kapcsolatos feladatokat, korszer gondozástani ismeretekkel
rendelkezik, tisztában van az egészséges életmód kialakítását megalapozó eljárásokkal. Tisztában van az els életévek kés bbi életutat megalapozó szerepével, a három év alatti
gyermekek fejl dési, érési folyamatairól és azok alakulását befolyásoló tényez kr l
szaktudományos ismeretekkel rendelkezik. Felkészült a korosztály fejl désének nyomon
követésére alkalmas eszközöket és módszereket illet en. - Ismeri a fejl dés támogatásához az
életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével választható stratégiákat és módszereket. Ismeri a kisgyermekkori tanulás jellemz it, tisztában van a játéknak, mint a kisgyermek
legfontosabb tevékenységének, és mint a tanulás legfontosabb színterének a fejl désben
betöltött szerepével. - Korszer játék-módszertani ismeretekkel rendelkezik. - A m vészeti
nevelés (gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra, a mozgásfejl dés és a nyelvi,
kommunikatív fejl dés) támogatása területén a három év alatti korosztályhoz illeszked
módszertani ismeretekkel rendelkezik, és tisztában van e tevékenységek személyiségfejleszt
hatásával. - Szaktudományos és módszertani ismeretekkel rendelkezik a családról, a családi
nevelés els dlegességér l és a családdal való együttm ködésr l. - Tájékozott a családvédelem
és a családsegítés lehet ségeit és módszereit illet en. - Rendelkezik olyan tanácsadói
ismeretekkel, melyek segítségével a szül ket támogatni tudja a gyermek otthoni nevelésében,
szül i szerepük kiteljesítésében.
b) képességei - Pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi és
módszertani tudását holisztikus szemlélettel és adaptív módon, a gyermekek egyéni
sajátosságainak és a korosztály jellemz inek figyelembevételével alkalmazza. - Képes a
társadalmi jelenségeket, folyamatokat értelmezve átlátni azok pedagógiai következményeit. A három év alatti gyermekek és a gyermekcsoport ismeretében az adott intézmény
célkit zéseihez és szakmai kereteihez igazodva meghatározza a nevelés céljait, feladatait és
tartalmait, megtervezi, alakítja, elemzi és értékeli a pedagógiai folyamatot. - A három év alatti
gyermekek szükségleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, a
tartalmakat a gyermekek fejlettségéhez igazodva választja meg, és közvetíti. - Támogatja a
gyermek önállósodását, a szokások és az egészséges életmód alakulását. - Képes a három év
alatti gyermekek fejl désének nyomon követésére, az eltér fejl dési ütem felismerésére, és
az érési-fejl dési folyamatok egyénre szabott, differenciált befolyásolására, az ehhez
szükséges módszertani kultúra kialakítására. - Felismeri a kisgyermek biológiai és pszichés
szükségleteit, és azokat differenciáltan, a gyermek érési-fejl dési folyamataihoz és igényeihez
illeszked módon elégíti ki. - Megteremti a játék feltételeit, és a kisgyermek igényeihez
igazodóan támogató, gazdagító módon vállal szerepet a gyermek játékában. - Kielégíti a
kisgyermek esztétikai szükségleteit, szakszer en támogatja a különböz m vészeti ágakhoz
kapcsolódó kisgyermekkori alkotó és befogadó tevékenységeket, a fejl
gyermeki
kreativitást. Támogatja a motoros képességek és a nyelvi, kommunikatív képességek

fejl dését. - Meger síti a családi nevelés értékeit, kompenzálja az esetleges hátrányokat, a
gyermek fejl désének támogatása érdekében er síti a szül i kompetenciát, együttm ködik a
szül kkel, a családdal. - Képes segít beszélgetés vezetésére mind egyéni, mind csoportos
helyzetben.
c) attit dje - Elkötelezett a három év alatti gyermekek tevékenységei, a gyermekek fejl dését
támogató környezet kialakítása és a fejl dés támogatása iránt. - Els dlegesnek tartja a
gyermek egyéni igényeihez igazodó szükséglet-kielégítést, gondozást, az egészséges
szokásrendszer kialakítását. - Elkötelezett a kisgyermekek játékszükségleteinek kielégítése
iránt, szívesen vesz részt a játékban, a játék örömet okoz számára. - Nyitott a szimbolikus
önkifejezési formák irányába, szívesen vesz részt m vészeti tevékenységekben. - A
kisgyermek és önmaga kreativitását örömmel éli meg. - Személyiségét és tevékenységét a
gyermek tisztelete, feltétel nélküli elfogadása jellemzi. - Befogadó és multikulturális
szemlélettel rendelkezik. - Problémaérzékenység, el ítélet-mentesség, tolerancia, szociális
érzékenység, segít attit d és etikus magatartás jellemzi. - Nyitott a gyermekek, családok és a
szakmai közeg jelzéseire, partneri kapcsolataiban együttm köd . - A szakmán belüli és a
szakmák közötti kapcsolatokban bizalomra, kölcsönösségre törekszik, tiszteletben tartja a
kompetenciahatárokat. - A megismert kisgyermeknevel i szerepekkel azonosul, képes azok
hiteles közvetítésére és felel sségteljes ellátására.
d) autonómiája és felel ssége - Beosztásával járó autonómiájával felel sséggel tud élni. Felel sséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában
hozott döntéseiért és pedagógiai tevékenységének következményeiért. - Felel sséggel tartozik
a gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus kibontakoztatásáért, az egészséges
fejl déshez és fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi környezet megteremtéséért. - Szakmai
fejl dését autonóm módon, tudatosan és reflektíven irányítja. - A jogszabályok és intézményi
szabályok szabta keretek között önállóan dönt a munkájával összefügg problémahelyzetek
megoldásáról.
8.1. Szakmai jellemz k
8.1.1. A szakképzettséghez vezet
felépül:

tudományágak, szakterületek, amelyekb l a szak

- társadalomtudomány, informatika 15-20 kredit;
- pedagógia, pszichológia 45-55 kredit;
- egészségtudomány 20-25 kredit;
- a bölcs dei, intézményes kisgyermeknevelés, fejl déssegítés, gondozás módszertana 25-30
kredit;
- gyakorlati képzés 30 kredit.
8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a csecsem - és kisgyermeknevel
lehetséges szakmai tevékenységköréhez, munkaköréhez vagy a további tanulmányokhoz
kapcsolódó (intézményes kisgyermekellátás, innováció a kisgyermeknevelés területén, a
családi nevelés támogatása, gyermekvédelem, a kiemelt figyelmet igényl gyermekek
nevelése, m vészeti nevelés kisgyermekkorban, kora gyermekkor és idegen nyelv, inter- és

multikulturális nevelés) területeken szerezhet
kreditérték 15-18 kredit.

speciális ismeret. A választható ismeretek

8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvb l államilag elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenérték érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat részét képezik:
- a csoportos és egyéni intézményi gyakorlatok és ezek elemzése, dokumentálása;
- az összefügg komplex gyakorlat.
Az összefügg komplex szakmai gyakorlat id tartama a képzés utolsó évében legalább 6 hét,
mely megbontható oly módon, hogy az egyes szakaszok 2 hétnél rövidebbek nem lehetnek. A
komplex szakmai gyakorlat csak bölcs dében teljesíthet . Az összes gyakorlat 30 kredit,
ebb l az összefügg komplex gyakorlat 10 kredit.
Hol
helyezkedhetsz
el?
Alkalmasak gondozói, nevel i, közvetít i, képvisel i és tanácsadói feladatok elvégzésére. A
végzettek kell mélység elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban
történ
folytatásához.
Továbbtanulási
lehet ségek,
doktori
képzés
Szakma
szépségei
Korábban 0-3 éves korig a csecsem kkel és a kisgyermekekkel való foglalkozásban a
gondozás kapott szinte kizárólagos szerepet. Sok kutatási-fejlesztési eredmény kellett ahhoz,
hogy a korai fejlesztés meghonosodjon a foglalkozások gyakorlatában. Ezért ma már nem
els sorban a fizikai ápolás a feladat, hanem a tanulás támogatása. A szakszer vagyis
professzionális ellátáshoz így pedagógiai, pszichológiai tudás is szükséges. Továbbá olyan
tudományterületek is szükségesek, mint pl. szociológia és jog, amelyek megalapozzák a
csecsem - és kisgyermeknevel k magas színvonalú képzettségét. Az Európai Unió egyre
fontosabbnak tartja a három év alatti korosztály napközbeli ellátását, fejlesztését.
Kiket
várunk?
Érettségizetteket, akik szeretnék megismerni a 3-5 éves korig tartó életkort, a gyermekkor
ezen szakaszára vonatkozó fejlesztési és nevelési módszereket, a gondozási tevékenységeket,
a teljes képzés ezt szolgálja.
Részletes felvilágosítás
vebb információ a Tanulmányi Osztályon (cím: 7621 Pécs, Mária u. 5-7. tel.: (72) 251-146; Fax:
72/501-628 e-mail: info@etk.pte.hu) kérhet , illetve a kar honlapján, a www.etk.pte.hu címen
található.
További információk/Megjegyzés
Az itt közölt információk tájékoztató jelleg ek, az alapszakok/szakirányok indítási helyeit, indításának

minimális hallgatói létszámait, a csatolandó dokumentumokat és a felvétel egyéb követelményeit a
www.felvi.hu weboldal tartalmazza.

