Az ismeretkör: Csecsemő- és gyermekegészségügyi és gondozási ismeretek
Kredittartománya: 12 kredit
Tantárgyai:
1. Egészségtudományi alapismertetek (egészséges életmód és életvezetés)
2. Csecsemő- és gyermekgondozási ismeretek 1.
3. Csecsemő- és gyermekgondozási ismeretek 2.
4. Gyermek-egészségügyi
ismeretek
(gyermekgyógyászat
és
alkalmazott
gyógyszertan)
Tantárgy neve: Egészségtudományi alapismeretek (egészséges életmód Kreditértéke: 2
és életvezetés)
CSECSEMŐBA
Neptunkód: BNCSGN1006 BLCSGN1006
A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 50% elmélet-50%
gyakorlat
A tanóra típusa: ea+gyak és óraszáma: 1ea+1gy az adott félévben,
Az adott ismeretátadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:
 a szorgalmi időszak heteire lebontott és minden órára részletesen kidolgozott tematika
közös elektronikus felületen elérhető
 az előadások témaköreinek ppt-i elérhetőek közös elektronikus felületen
 a feladatok, a kidolgozásuk és értékelésük részletes szempontsora a közös elektronikus
felületen
 digitális tananyag (elméleti jegyzet, feladatgyűjtemény, tervezetgyűjtemény, tematikus
antológia) biztosítása az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül
A számonkérés módja: kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok:
Feladatok:
 prezentáció a kiadott témakörök egyikéből, opponensi értékelés, önértékelés, oktatói
visszajelzés
 tervezetírás csoportmunkában kiadott témakör alapján; közös értékelés
A tantárgy tantervi helye:1. félév
Előtanulmányi feltételek: nincsenek
Tantárgyleírás:

Egészségfelfogás a keresztény értékrend tükrében.
A magyar gyermekpopuláció egészségi állapota és egészség-magatartása.
Az egészséges gyermek és fiatal szervezet fiziológiai homeosztázisa.
Életmód, kultúra, egészségtudatosság, a média egészséget meghatározó szerepe.
A szabadidő és egészség.
A környezet egészséget meghatározó szerepe a gyermekpopuláció pszichoszomatikus
fejlődésére.
A mozgásszegény életmód és a betegségek kapcsolata.
A természetes és az épített környezet hatása a gyerekek egészségére.
A kurzus tárgyalja a fenntartható fejlődés fogalmát, mint olyan rendszerzési elvet, amely
olyan módon elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy nem csökkenti a jövő generációjának
képességeit a saját szükséglet-kielégítés során. Továbbá olyan kérdéseket is tárgyal, melyek
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feltárják, hogyan lehet összeegyeztetni a környezet fenntarthatóságát a gazdasági
fejlődéssel és a társadalmi egyenlőség- és igazságosság rendszerével.
Továbbá kitekintünk a környezetvédelem fogalmára, aktuális kérdéseire, a globális világot
és hazánkat érintő környezeti veszélyekre, problémákra, megoldási javaslatokra,
kísérletekre is.
A kreatív, ugyanakkor felelősségteljes használat kapcsán célunk, hogy hallgatóink képessé
váljanak a valós tények és a fikció megkülönböztetésére, felismerjék a valóságábrázolás
különböző szintjeit. A kurzus további célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a beállításokra
és szabályszerűségekre, amelyek ismeretében biztonságosan használható az internet.

Kötelező irodalom:

Falus A. szerk. Sokszínű egészségtudatosság Eduvital 2015. ISBN: 978-615-5166-58-7
Ajánlott irodalom

Both-Bánkuti-Csorba: A kísérletező ember Kairosz 2006 ISBN 963 9642 03 7
9656740
Obál Ferenc: Az emberi test I. II., Gondolat 1986 ISBN 963 281
Ádány R. (szerk.): A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón Medicina
2003ISBN 9789632428406
Előírt szakmai kompetenciák, kompetenciaelemek,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 pedagógiai tervezés szintjeit, a közöttük lévő összefüggéseket, és tájékozott a
kisgyermeknevelés tervezésének elméleti és módszertani kérdéseiben.
Ismeri az intézményes kisgyermeknevelés alapvető dokumentumait, jogszabályi
hátterét, az intézményes kisgyermeknevelés céljait, alapelveit, feladatait,
tevékenységformáit, módszertani 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.
Tisztában van az első életévek későbbi életutat megalapozó szerepével, a három év
alatti gyermekek fejlődési, érési folyamatairól és azok alakulását befolyásoló
tényezőkről szaktudományos ismeretekkel rendelkezik. Felkészült a korosztály
fejlődésének nyomon követésére alkalmas eszközöket és módszereket illetően.
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.
Korszerű játék-módszertani ismeretekkel rendelkezik.
A művészeti nevelés (gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra, a mozgásfejlődés
2

és a nyelvi, kommunikatív fejlődés) támogatása területén a három év alatti
korosztályhoz illeszkedő módszertani ismeretekkel rendelkezik, és tisztában van e
tevékenységek személyiségfejlesztő hatásával.
- 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.
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.
- Képes a társadalmi jelenségeket, folyamatokat értelmezve átlátni azok pedagógiai
következményeit.
- A három év alatti gyermekek és a gyermekcsoport ismeretében az adott intézmény
célkitűzéseihez 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 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.
-A gyermekintézmény partnereivel előítélet-mentes, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő
kapcsolatrendszert alakít ki, szakmai szituációkban szakszerűen, közérthetően és hitelesen
kommunikál. Elméleti ismereteit alkalmazni képes az egészségfejlesztés, a fenntartható

fejlődés, a környezet,- baleset,- munka,- és fogyasztóvédelem területén.
.
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.
- 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 művészeti
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, előítélet-mentesség, tolerancia, szociális érzékenység, segítő
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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.
d) autonómiája és felelőssége
- Beosztásával járó autonómiájával felelősséggel tud élni.
- 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 szakterületén belül az
egészségfejlesztés, a fenntartható fejlődés elveinek megalapozó nézeteit felelősséggel
vállalja, a környezet,- baleset,- munka,- és fogyasztóvédelem ismereteit szakszerűen és
felelősséggel alkalmazza.
Tantárgy felelőse: Dr. Both Mária, főiskolai tanár, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Trávnyik Szilvia, óraadó oktató
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