
 

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak 
 

Képzési forma, munkarend: 

Felsőoktatási szakképzés, nappali és levelező munkarend 

 

Képzési idő: 

4 félév 

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

Felsőfokú csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens 

 

A képzés célja: 

A képzés célja 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 és 

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, szo-

cializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. 

 

Az ideális jelentkező: 

– Szociális érdeklődésű, 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. 

 

Főbb tárgyak: 

Alapozó ismeretek: Társadalomismereti, pszichológiai, pedagógiai, etikai, gyermekvédelmi, valamint informatikai alapis-

meretek; a szakmai nevelői képességeket fejlesztő alapismeretek. 

Szakmai törzsanyag: 

Általános szakterületi ismeretek: 

– A 0-5 éves korosztályra és a családokra vonatkozó pedagógiai, pszichológiai, életvezetési elméleti ismeretek, gyakorlati 

munkaformák és módszerek. A főbb fejlesztési területek és módszerek (beszéd- és játéktevékenység, ének-zene, mozgá-

sos és alkotótevékenységek, mese, vers, bábozás) ezek fejlesztési, és pedagógiai diagnosztikai lehetőségei. 

– Anatómiai és fiziológiai ismeretek, valamint gyermekgyógyászati és gyógyszertani tudásanyag. 

– A családra, a családi szerepekre és a családdal való kapcsolattartásra vonatkozó ismeretek. 

– Társadalmi, szociálpolitikai, pedagógiai alapismeretek 

– Gondozási és egészségügyi ismeretek, ápolás- és táplálkozástan, alvás, pihenés, higiéné, elsősegélynyújtás 

Differenciált szakmai ismeretek: 

– Sajátos nevelési igényű gyermekek körében a gyógypedagógus által irányított speciális korai fejlesztés intézményes segí-

tése. 

– Sajátos nevelési igényű gyermekek körében a gyógypedagógus által irányított speciális korai fejlesztés intézményes segí-

tése. 

Szakmai gyakorlat: a szakmai gyakorlat magában foglalja: a képző intézményben végzett csoportos gyakorlati foglalkozáso-

kat; a képző intézmény által hallgatói csoportoknak szervezett külső intézménylátogatásokat, a monitorozásokat; hospitálást 

egy vagy több intézményben, a külső intézményben végzett egyéni tevékenységeket, a csecsemő- és kisgyermekellátás alap-

vető feladatainak begyakorlására. 

Továbbtanulási lehetőségek: a csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakon végzettek csecsemő és kisgyermeknevelő, 

illetve óvodapedagógus alapszakon folytathatják tanulmányaikat. 

A szakma szépségei: az elsajátítandó ismeretek sokszínűsége, változatossága, a szakmával járó feladatok emberközelsége és 

gyakorlatra orientáltsága, kreativitásra lehetőséget adó munkaterületek, a kisgyermekek gondozásával, nevelésével, fejleszté-

sével együtt járó örömök adják a szakma szépségét a jelentkezőknek. 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:  

Bölcsődei napközbeni kisgyermekellátás, Családi napközi, Házi gyermeknevelői feladatok ellátása, Időszakos gyermek fel-

ügyelet, Játszócsoport, Baba-mama klub, Gyermekhotelek 

 

 


