39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet
a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

1. § A felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzőit
az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeit, képzési területenként a 2.
melléklet tartalmazza.
3. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.K
1. melléklet a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelethez
Felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői
1. Munkaerő-piaci ismeretek
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
– helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság;
– hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
– felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
– önfoglalkoztatási kompetenciák, vállalkozói magatartás;
– udvariasság, kulturált és etikus magatartás;
– a munka világában az értékrend ismerete és betartása;
– a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
b) a szakmai követelmény:
– a munkaerőpiac alapfogalmainak ismerete;
– gazdálkodó szervezetek fogalmának, típusainak ismerete;
– adott vállalkozás esetén a munkajogi előírások értelmezése;
– a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
– álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés), interjúkon siker elérése;
– alkalmazkodás az önfoglalkozási korlátokhoz, a vállalkozás szakmai és jogi kereteihez;
– alkalmazkodás a hazai és a nemzetközi munkaerő-piaci változásokhoz;
– aktuális jogi és eljárási szabályok ismerete az EGT tagállamaiban történő munkavállaláshoz.
2. Idegen nyelvi alapszintű ismeretek
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
– alapszintű beszédkészség;
– alapszintű szöveg hallás utáni megértése;

– olvasott szöveg megértése, alapszintű nyelvtudás az írásbeli válasz elkészítéséhez;
b) a szakmai követelmény:
– idegen nyelven, alapfokon történő kommunikáció, írásban és szóban;
– egyszerűbb idegen nyelvi szöveg megértése és fordítása (idegen nyelvről anyanyelvre);
– a képzési terület sajátosságainak megfelelő szükséges idegen nyelvű szoftverek használata útmutatás
alapján; a kezelőfelületek használata, a felhasználónak készített leírások, üzenetek megértése és
alkalmazása.
3. Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
– informatikai alapkompetenciák – egy operációs rendszer alapszolgáltatásainak használata, egy
szövegszerkesztő, táblázatkezelő, böngésző, prezentációkészítő – biztonságos birtoklása;
– szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és felhasználói készség annak
használatával kapcsolatban;
– infokommunikációs rendszerek használata;
– logikus gondolkodás, felelősségtudat a szakmai feladatok megoldásában;
– alapvető pénzügyi és adózási ismeretek, valamint ezek alkalmazása konkrét számítási feladatokban;
b) a szakmai követelmény:
– ECDL alapkövetelményei;
– problémák/feladatok megoldásában a gazdálkodó szervezet adminisztrációs, információs és
kommunikációs rendszereinek szakszerű használata;
– egyszerű, a hétköznapi életben előforduló számítási feladatok megoldása számítógép használatával
(pl. százalékszámítás, kamatos kamat, ÁFA- és adószámítások, számlázási alapismeretek stb.);
– a döntési folyamatokban az információs rendszer és adatbázisának aktív használata;
– számítógép hálózati szolgáltatások ismerete és alkalmazása adott feladatok megoldásához;
– a képzési terület sajátosságainak megfelelő adatbázisok kezelése, a meglévő adatbázisokból
lekérdezési feladatok meghatározása és megoldása adott szakmai cél szerint.
4. Kommunikációs ismeretek
a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
– szakmai kommunikáció megértése és szakszerű alkalmazása szóban és írásban;
– az adott szakma/képzési ág témakörében anyanyelven eredményes szakmai kommunikáció;
– fejlett beszédkészség, megfelelő szakmai szókincs, nyelvhelyesség, közérthetőség;
– időtervezés, információátadás;
b) a szakmai követelmény:

– tárgyalásokon való képviselet, a kommunikációs eszköztár használata a tárgyalástechnika és az
üzleti szabályok figyelembevételével;
– a szakmai álláspontok meggyőző képviselete; hiteles kommunikáció; érvelési technikák és a szakmai
érvrendszer ismerete, használata, képviselete;
– együttműködés a munkatársakkal;
– kommunikáció a széles értelemben vett megrendelővel, ügyféllel;
– együttműködés a szakmai partnerekkel, helyi önkormányzatokkal, kamarákkal, kormányhivatallal,
médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatok építése, sikeres kommunikáció a gazdasági élet
valamennyi szereplőjével;
– üzleti levél/üzenetkészítés;
– az alapvető kommunikációs módszerek és technikák ismerete és szakszerű alkalmazása.
2. melléklet a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelethez
Felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei
X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET
1. CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉS
1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási
szakképzés (Infant and Early Childhood Education at ISCED level 5)
2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
– szakképzettségek: felsőfokú csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood
Educator Assistant
3. Képzési terület: pedagógusképzés
Képzési ág: óvodapedagógus, tanító
Besorolási alapképzési szak: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő óvodapedagógus
3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya
5221 Gyermekfelügyelő, dajka
5229 Egyéb személygondozási foglalkozású
4. A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
– az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%–45%;

– az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő
gyakorlat időtartama három hét;
– a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit1;
– a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.
5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:
Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.
6. A felsőoktatási szakképzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek megfelelő tevékenységet
folytatni és nevelési módszereket alkalmazni az újszülött kortól 3 (legfeljebb 5) éves korig. Segítik e
korosztály értelmi képességének fejlődését, szocializációját, egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és
beszédkészségének fejlődését.
Képesek 0–3 (legfeljebb 5) éves korosztály körében fejlesztő, segítő tevékenység végzésére, a
gyermek egyéni szükségleteinek felismerésére. Felkészültek a gyermekek napi ellátásában,
gondozásában, nevelésében felmerülő feladatok megoldásárára, a bölcsődei szakemberek közösségébe
való beilleszkedésre, szakmai együttműködésre.
7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
– a 0–5 éves korosztályra vonatkozó pedagógiai, pszichológiai, életvezetési elméleti ismeretek,
gyakorlati munkaformák és módszerek;
– a főbb fejlesztési területek és módszerek (beszéd- és játéktevékenység, énekzene, mozgásos és
alkotótevékenységek, mese, vers, bábozás) szerepe és lehetőségei a 0-3(5) éves gyerekek nevelésében;
– egészségnevelés, egészségfejlesztés, egészséges életmód;
– gondozási és egészségügyi ismeretek: gyermekbetegségek ismerete, a tünetek enyhítésének
lehetőségei és technikái;
– ápolás- és táplálkozástan, alvás, pihenés, higiénia;
– a családokkal való kapcsolattartás formái és módszerei;
– szakmai készségfejlesztés;
– a kisgyermeknevelés gyermekvédelmi aspektusai; egészségnevelés, egészségfejlesztés; művészeti
nevelés; integrált, inkluzív nevelés; alternatív kisgyermekellátás;
b) jártasság, készség, képesség:
– a csecsemő- és kisgyermekkor jellemzőinek, a testi és pszichés fejlődési jellegzetességeinek és a
fejlesztés lehetőségeinek ismerete;
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2011. Ftv. 15. (2)→ 1 „Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, amelyet oklevél tanúsít. A

felsőoktatási szakképzésre tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A felsőoktatási szakképzésben
legalább százhúsz kreditet kell, és legfeljebb százötven kreditet lehet megszerezni. A képzési és kimeneti követelmény
tartalmazza a felsőoktatási szakképzés képzési területi besorolását, valamint a felsőoktatási szakképzésben szerzett
krediteknek az azonos képzési területhez tartozó alapképzési szakokba való beszámítását. A beszámítható kreditek száma
legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet.” →2013. évi CXXIX. törvény 47. §. Hatályos: 2013. VII. 6-tól.

– a korosztály igényeinek, szükségleteinek, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az egészséges
testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló válaszok, tényezők ismerete;
– az adott korosztály nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatainak és az egészséges fejlődéshez
szükséges higiénés, életmódbeli, kulturális, kommunikációs szokások kialakításának gyakorlati
ismerete;
– jártasság az adott korosztály nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatainak és az egészséges
fejlődéshez szükséges higiénés, életmódbeli, kulturális, kommunikációs szokások kialakításának
ellátásában;
– jártasság a csecsemő- és kisgyermek-nevelői tevékenység szakmai adminisztrációs teendőiben;
– jártasság a szociális ellátórendszer működésében és a szociális professzió gyakorlatában;
– tájékozottság a csecsemő és kisgyermek gondozása-nevelése során a napközbeni ellátást segítő más
szakemberekkel való együttműködésben;
– jártasság a gyermek környezetének kialakításában;
– jártasság a gyermekcsoport életének szervezésében,
– adekvát szociális attitűdök, empátia és kommunikációs képesség-rendszer,
– szakmai elkötelezettség, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok felismerése.
8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
– valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit a képzési terület szerinti
közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 15 kredit
– a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.
9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében bölcsődében végzett gyakorlat.

