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CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK (BA)  
 

Ki a csecsemő- és kisgyermeknevelő? 

Olyan pedagógiai szakember, aki fejlesztési és nevelési módszerek alkalmazásával az újszülött 

kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és 

kisgyermekek gondozását és fejlesztését képes ellátni. Komplex gondozási, pedagógiai, 

pszichológiai, egészségügyi ismeretek birtokában segíti a korosztály egészséges testi, érzelmi, 

kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, 

valamint támogatja a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. Alkalmas gondozói, nevelői, 

közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti 

ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.  

 

Mit tanulnak a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatók? egyebek közt: 

– a csecsemő- és kisgyermekkor jellemzőit, a testi és pszichés események érési, fejlődési 

jellegzetességeit és a fejlesztés lehetőségeit, 

– a korosztály igényeit, szükségleteit, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az 

egészséges testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló válaszokat, 

tényezőket,  

– az adott korosztály nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatait és az egészséges 

fejlődéshez szükséges higiénés, életmódbeli, kulturális, kommunikációs szokások 

kialakításának módszertani lehetőségeit, 

– a művészeti nevelés (gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra) és a játék 

személyiségfejlesztő hatását és ezeknek a nevelési-fejlesztési célok elérését szolgáló 

formáit, módszereit, 

– a csecsemő- és kisgyermeknevelői tevékenység jogi és közigazgatási kereteit, a szakmai 

adminisztrációs teendőket, 

– a három év alatti korosztály családon kívüli ellátási formáinak specifikumait, a családi 

nevelési hatások és a korai személyes kötődés jelentőségét, 

– a szociális ellátórendszer működését 

 

Ezen kívül részt vesznek egyéni és csoportos gyakorlaton. 

Elvárás még szakdolgozat készítése, egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” vagy 

azzal egyenértékű nyelvvizsga. 

 

Hol lehet elhelyezkedni ezzel a végzettséggel és szakképzettséggel? 

 Bölcsődei napközbeni kisgyermekellátás (bölcsőde, családi bölcsőde, mini 

bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) 

 Óvoda (ahol bölcsődei csoport működik vagy a 3 éven aluli gyermek 

integrált nevelése) 

 Házi gyermeknevelői feladatok ellátása 

 Gyermekotthon 

 Lakásotthon 

 Speciális gyermekotthon 

 Gyermekek átmeneti otthona 

 Családok átmeneti otthona  

 

 


