
 

 
Tantárgy neve: A csecsemő és kisgyermekkor pedagógiája 
Neptunkód: CSKANB1019, CSKALB1019 

Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező. 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:100 % gyakorlat. 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat óraszáma: nappalin 3 gyak óra/ hét, 45 óra az adott félévben, 

levelezőn 15 óra/félév. 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: 

 írásbeli feladatsor kitöltését követő szóbeli reflexió. 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév. 

Előtanulmányi feltételek: nincsenek. 

Tantárgyleírás: 

A tárgy a következő témaköröket foglalja magában. A nevelés szerepe, feladatai és metodikája. A 

nevelési folyamat bemutatása, direkt és indirekt hatásrendszert szervező nevelési módszerek 

ismertetése. A kisgyermek pedagógia főbb kérdéskörei, a fejlődés értelmezése, a nevelő szerepe a 

fejlődés alakulásában. A bölcsődei nevelés története kezdetektől napjainkig. A bölcsődei nevelés-

gondozás országos alapprogramja. A bölcsődei nevelés gondozás tartalma, folyamata, 

módszertani elve. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, gondozása, fejlesztése a 

bölcsődében. A bölcsődei gondozás-nevelés szociális és prevenciós szerepe. A bölcsőde családi 

nevelést támogató szolgáltatásai. Nevelői szerep értelmezése. A szocializáció és a nevelés 

folyamatának, intézményi és szervezeti formáinak, főbb didaktikai koncepcióinak részletes 

bemutatására kerül sor. A kurzus során érintjük a fenntartható fejlődés fogalmát mint 

rendszerszervezési elvet: a jövő generációinak és a saját szükségletek kielégítésének 

komprehenzív és resztoratív összehangolása. Olyan kérdéseket is körüljárunk, hogyan lehet 

összeegyeztetni a környezet fenntarthatóságát a gazdasági fejlődéssel és a társadalmi egyenlőség 

és igazságosság rendszerével. A fentieken túl érintjük a környezet,- baleset,- munka,- és 

fogyasztóvédelem kérdésköreit is. 

 
A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

1. A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 15/1998 (IV. 30.) 

NM rendelet 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról  

2. Módszertani levelek www.magyarbolcsodek.hu letölthető szakmai anyagok 

3. Kicsák Mónika: Pedagógiai szemelvények AVKF segédanyag 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a tantárgy 

jellemzően, érdemben hozzájárul: 

a) tudása 
- Rendelkezik a három év alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak és 
testi fejlődésének támogatását, a gyermek biológiai és pszichés szükségleteinek kielégítését, 
szakszerű gondozását megalapozó szaktudományos - pedagógiai, pszichológiai, 
egészségtudományi, társadalomtudományi - és módszertani ismeretekkel. 
- Tisztában van a fejlődés szociokulturális meghatározottságával, kontextusával, komponenseivel 
és determinánsaival, értelmezni tudja az ebből fakadó különbségeket. Ismeri a családközpontú 
kora gyermekkori intervenció intézményrendszerét, lehetőségeit, feladatait, módszereit. 
- Ismeri az intézményes kisgyermeknevelés alapvető dokumentumait, jogszabályi hátterét, az 
intézményes kisgyermeknevelés céljait, alapelveit, feladatait, tevékenységformáit, módszertani 

Az ismeretkör: Pedagógia 

Kredittartománya: 12 kredit 
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eszköztárát és az azok közötti összefüggéseket. 
- Részletesen ismeri a három év alatti korosztály fejlődésének, érésének jellemzőit, a kisgyermek 
biológiai és pszichés szükségleteinek kielégítésével kapcsolatos feladatokat, korszerű 
gondozástani ismeretekkel rendelkezik, tisztában van az egészséges életmód kialakítását 
megalapozó eljárásokkal. 
- Ismeri a fejlődés támogatásához az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével 
választható stratégiákat és módszereket. 
- Ismeri a kisgyermekkori tanulás jellemzőit, tisztában van a játéknak, mint a kisgyermek 
legfontosabb tevékenységének, és mint a tanulás legfontosabb színterének a fejlődésben betöltött 
szerepével. 
- Szaktudományos és módszertani ismeretekkel rendelkezik a családról, a családi nevelés 
elsődlegességéről és a családdal való együttműködésről. 
- Tájékozott a családvédelem és a családsegítés lehetőségeit és módszereit illetően. 
- Rendelkezik olyan tanácsadói ismeretekkel, melyek segítségével a szülőket támogatni tudja a 
gyermek otthoni nevelésében, szülői szerepük kiteljesítésében. 
-Ismeri és szakszerűen alkalmazni képes a digitális kommunikáció, az információ kezelésének 
szabályait 
b) képességei 
- Pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi és módszertani tudását 
holisztikus szemlélettel és adaptív módon, a gyermekek egyéni sajátosságainak és a korosztály 
jellemzőinek figyelembevételével alkalmazza. 
- A családközpontú kora gyermekkori intervenció szemléletmódjára is építkezve képes a 
társadalmi jelenségeket, folyamatokat értelmezve átlátni azok pedagógiai következményeit. 
- 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 fejlődésének nyomon követésére, az eltérő fejlődési ütem 
felismerésére, és az érési-fejlődési folyamatok egyénre szabott, differenciált befolyásolására, az 
ehhez szükséges módszertani kultúra kialakítására. 
- Felismeri a kisgyermek biológiai és pszichés szükségleteit, és azokat differenciáltan, a gyermek 
érési-fejlődési folyamataihoz és igényeihez illeszkedő 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, szakszerűen támogatja a különböző művészeti 
ágakhoz kapcsolódó kisgyermekkori alkotó és befogadó tevékenységeket, a fejlődő gyermeki 
kreativitást. Támogatja a motoros képességek és a nyelvi, kommunikatív képességek fejlődését. 
- Az egyes családok jellemzőihez, szükségleteihez, élethelyzetéhez igazodva megerősíti a családi 
nevelés értékeit, kompenzálja az esetleges hátrányokat, a gyermek fejlődésének támogatása 
érdekében erősíti a szülői kompetenciát, együttműködik a szülőkkel, a családdal. 
- Rendelkezik a szakmai tevékenységéhez szükséges kommunikatív képességekkel. 
-Rendelkezik azzal a tudással, mellyel képes szakszerűen és etikusan kezelni az elektronikus 
információkat. 
 
c)attitűdje 
- Elkötelezett a három év alatti gyermekek tevékenységei, a gyermekek fejlődését támogató 
környezet kialakítása és a fejlődés támogatása, a családközpontú korai intervenció szemléletmódja 
iránt. 
- Elsődlegesnek tartja a gyermek egyéni igényeihez igazodó szükséglet-kielégítést, gondozást, az 
egészséges szokásrendszer kialakítását. 
- A kisgyermek és önmaga kreativitását örömmel éli meg. 
- Befogadó és multikulturális szemlélettel rendelkezik. 
- Problémaérzékenység, előítélet-mentesség, tolerancia, szociális érzékenység, segítő attitűd és 
etikus magatartás jellemzi. 
- Nyitott a gyermekek, családok és a szakmai közeg jelzéseire, partneri kapcsolataiban 
együttműködő. 
- A szakmán belüli és a szakmák közötti kapcsolatokban bizalomra, kölcsönösségre törekszik, 
tiszteletben tartja a kompetenciahatárokat. 
- A megismert kisgyermeknevelői szerepekkel azonosul, képes azok hiteles közvetítésére és 
felelősségteljes ellátására. 
-Felelős és kezdeményező szerepet vállal az egészségfejlesztés, a fenntartható fejlődés elveinek és 
gyakorlati kontextusba átültetésének, a szakmájának és a közösség érdekeinek szolgálatába 
állítására 
-A digitális szemléletmódja nyitott, innovatív, a szakterületén zajló digitális technológiai fejlesztés 
és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére. 



Oktatásban bevont oktató: Gyimesi Ildikó szakmódszertant oktató tanár 

 

 

 
d) autonómiája és felelőssége 
- Szakterületének etikai és munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos szabályait, elvárásait 
ismeri és betartja. 
- Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott 
döntéseiért és pedagógiai tevékenységének következményeiért. 
- Felelősséggel tartozik a gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus kibontakoztatásáért, az 
egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi környezet megteremtéséért. 
- Szakmai fejlődését autonóm módon, tudatosan és reflektíven irányítja. 
- A jogszabályok és intézményi szabályok szabta keretek között önállóan dönt a munkájával 
összefüggő problémahelyzetek megoldásáról. 
- A nevelőközösség kompetens, egyenrangú tagjaként a közösség érdekében is vállal feladatokat, 
és ezeket kellő autonómiával és felelősséggel látja el. 
-Tudatos, kritikus, önreflektív, innovatív a digitális kultúra alakításában 

Tantárgy felelőse: Dr. Czike Bernadett főiskolai docens PhD  

 


