CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ
Képzési forma, munkarend: alapképzés, nappali és levelező
Képzési idő: 6 félév
Érettségi követelmény: magyar és biológia vagy fizika vagy matematika vagy társadalomismeret vagy
történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgy
(egészségügyi alapismeretek, oktatási alapismeretek)
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő
A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik
megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig
terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása, fejlesztése érdekében.
Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott
korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését,
szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét.
Az ideális jelentkező: szociális érdeklődéssel rendelkezik, különösen az érintett korosztállyal kapcsolatban
jellemzi odafordulás, gyermekszeretet; az emberi kapcsolataiban érzékeny, szívesen gondoskodik másokról;
jellemzi a humánus viszonyulás, empátia, tolerancia, rugalmasság, kreativitás; jó szervező és problémamegoldó
képességgel rendelkezik; könnyen teremt kapcsolatot különböző emberekkel, jó kommunikációs képességű; a
kisgyermekek felügyeletéhez, gondozásához szükséges érzékszervi, mozgásos és mentális képességekkel
rendelkezik.
A jelentkezés feltétele: szóbeli alkalmassági vizsga és foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat, melyet
a beiratkozáskor kell a jelentkezőnek az egészségügyi alkalmassági kiskönyvvel igazolnia.
Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: a továbbtanulni szándékozó hallgatók tanulmányaikat a
neveléstudomány mesterképzési szakon folytathatják. Ennek teljesítése után léphetnek be a doktori képzés
rendszerébe.
A szakma szépségei: az elsajátítandó ismeretek sokszínűsége, változatossága; a szakmával járó feladatok
emberközelsége és gyakorlatra orientáltsága; a kreativitásra lehetőséget adó munkaterületek; a kisgyermekek
gondozásával, nevelésével, fejlesztésével együtt járó örömök.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: a munkaerő-piaci trendek kapacitásbővülést prognosztizálnak a
kisgyermek-nevelési intézményekben. A szakon végzettek alkalmazása a következő munkaterületeken várható:
bölcsődei napközbeni kisgyermek ellátás, családi napközi, házi gyermeknevelői feladatok ellátása, időszakos
gyermek felügyelet, játszócsoport, baba-mama klub, gyermekhotelek, sérült gyermekek napközbeni ellátása,
szülői felkészítő, segítő.

