
Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer/2018/19. 1. félév 

 

 
Tantárgy:    Csoportos gyakorlat I., BCG 1104L 

Oktató:    Szána Zsuzsanna 

Féléves óraszám:  9 

Kredit:    5 

 
 

Féléves tematika 

 

1. konzultáció:  

 A gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások rendszere. A 

bölcsőde helye és szerepe a gyermekvédelmi rendszerben. 

 A bölcsőde működésének feltételei. Tárgyi és személyi feltételek a bölcsődei ellátásban. 

 Bölcsődei alapellátás és az alapellátáson túli családokat támogató szolgáltatások. 

 A bölcsődei felvétel rendje. 

 A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei és alkalmazásuk a nevelő munkában. 

 A bölcsődei nevelés-gondozás feladatai. 

 Család-bölcsőde kapcsolat jelentősége, formái. Családlátogatás. Adaptáció. 

 Saját „kisgyermeknevelő” rendszer. Folyamatos napirend. 

 

2. konzultáció:  

 A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei. Gondozás: Étkezés, fürdetés, 

mosakodás, pelenkázás, öltöztetés, fogápolás, szobatisztaságra nevelés. A nyugodt 

alvás feltételei-levegőzés. 

 Játék és tanulási tevékenységek a bölcsődében: a kisgyermeknevelő szerepe a 

gyermek játéktevékenységében.  

 Játék és tanulási tevékenységek a bölcsődében: Társas-, közösségi-, munka-, 

szabadidős-, és komplex tevékenységek. 

 Játék és tanulási tevékenységek: Anyanyelvi-, vizuális-, zenei-, matematikai-, és 

környezeti természeti ismeretek fejlesztése. 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A konzultációkon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése 

esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény:  

 A gyakorlati órák előadás jelleggel zajlanak, melyen a részvétel kötelező. 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 A zárthelyi dolgozat írásának időpontja: 2018. november 30.  

 



A félévközi ellenőrzések követelményei:  

 

 A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az órákon való aktív részvétel, és 1 

zárthelyi dolgozat írása, amely érdemjegye képezi a gyakorlati jegyet. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 

0-60 %  - elégtelen 

61-70 %  - elégséges 

71-80 %  - közepes 

81-90 %  - jó 

91 %   - jeles 

 

 Az elégtelen érdemjegy javítása szóban történhet (TVSZ 13.§ 4.). 

 A sikeres érdemjegy javítása szóban történhet (TVSZ 14.§ 1.). 

 

 

Szakirodalom:  
 

 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről. 

 A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja.  

 10. melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez 

 Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához. BOMI, Bp. 1989. 

 Bölcsődei adaptáció – módszertani levél.  

 Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás. Kiegészítő módszertani útmutató. 

BOMI, Bp, 1982. 

 Folyamatos napirend a bölcsődében. 3. sz. módszertani levél. BOMI, Bp. 1982. 

 Korintus Mihályné Dr. – Dr. Nyitrai Ágnes – Rózsa Judit: Játék a bölcsődében 

Módszertani levél. Kapocs füzetek NCSSZI  Budapest, 2003. 

 Az egészséges csecsemő és gyermek fejlődése és gondozása. Szerk.: Dr. Pikler Emi. 

Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1978. 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer/2018/19. 1. félév 

 

 
Tantárgy:   Egyéni gyakorlat II., CGB1005L 

Oktató:  Szána Zsuzsanna  

Féléves óraszám: 17 

Kredit:  5  

 
 

Féléves tematika 

 

1. konzultáció: A hallgató megfigyeli és értelmezi:  

 a bölcsődei nevelés alapelveinek gyakorlatban történő megvalósulását. 

 a bölcsődei nevelés feladatainak gyakorlatban történő megvalósulását. 

 a bölcsődei nevelés főbb helyzeteit. 

 a speciális nevelési helyzeteket, problémákat, valamint azok megoldását. 

2. konzultáció:  

 A hallgató tanulmányozza a kisgyermeknevelői dokumentumokat. 

 A hallgató megfigyeli és értelmezi az SNI gyermek nevelését, gondozását és 

fejlesztését. 

3. konzultáció: A hallgató megfigyeli és értelmezi  

 a felmerülő gyermekgyógyászati problémákat, és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

feladatokat. 

 a gyermekek élelmezésével kapcsolatos munkafolyamatokat. 

 a bölcsődében felmerülő közegészségügyi és higiénés szabályokat, és azok gyakorlati 

kivitelezését. 

 az egészségmegőrzéssel balesetvédelemmel a munkavédelemmel kapcsolatos 

feladatokat. 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény:  

 A gyakorlati órák terepintézményekben (bölcsődékben) zajlanak tereptanárok 

felügyeletével.  

 Érvényes Egészségügyi Kiskönyv és tüdőszűrő vizsgálat megléte. 



Az értékelés módja, ütemezése:  

 A házi dolgozat beadásának határideje: a gyakorlat teljesítését követő 2 hét illetve 

legkésőbb 2018. december 21. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:  

 

 A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a gyakorlaton való aktív részvétel, házi 

dolgozat (terepnapló) készítése és a tereptanár értékelése. Ezek átlaga képezi a 

gyakorlati jegyet.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja:  

 

0-60 %  - elégtelen 

61-70 %  - elégséges 

71-80 %  - közepes 

81-90 %  - jó 

91 %   - jeles 

 

Elégtelen érdemjegy esetén javításra nincs lehetőség, mert ezt a tantárgy jellege nem teszi 

lehetővé (TVSZ 13. § 4.). 

 

Szakirodalom: 

 

 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről. 

 A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

10. melléklete. 

 Korintus Mihályné Dr. – Dr. Nyitrai Ágnes – Rózsa Judit: Játék a bölcsődében 

Módszertani levél. Kapocs füzetek NcsSzI Budapest, 2003. 

 Iránytű Antológia 1989-2010 I-II. rész. Szerk.: Kissné Fazekas Ibolya, Tipegő Szegedi 

Bölcsődei Alapítvány és a Bába Kiadó, Szeged, 2010. 220-222 o. ISBN 978 963 319 

0067 

 Jegyzet a bölcsődei és a csecsemőotthoni gondozónők részére. Szerk.: Tardos Anna. 

ETI, Budapest, 1981. 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer/2018/19. 1. félév 

 

 
Tantárgy:   Csoportos gyakorlat I., BCG1104 

Oktató:   Szána Zsuzsanna 

Óraszám:   0+3 

Kredit:   5 

 

Féléves tematika 

 

1. hét: A gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások rendszere. A 

bölcsőde helye és szerepe a gyermekvédelmi rendszerben. 

2. hét: A bölcsőde működésének feltételei. Tárgyi és személyi feltételek a bölcsődei 

ellátásban. 

3. hét: Bölcsődei alapellátás és az alapellátáson túli családokat támogató szolgáltatások. 

4. hét: A bölcsődei felvétel rendje. 

5. hét: A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei és alkalmazásuk a nevelő munkában. 

6. hét: A bölcsődei nevelés-gondozás feladatai. 

7. hét: Család-bölcsőde kapcsolat jelentősége, formái. Családlátogatás. Adaptáció. 

8. hét: Saját „kisgyermeknevelő” rendszer. Folyamatos napirend. 

9. hét: A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei. Gondozás: Étkezés, fürdetés, 

mosakodás, pelenkázás, öltöztetés, fogápolás, szobatisztaságra nevelés. A nyugodt 

alvás feltételei-levegőzés. 

10. hét: Játék és tanulási tevékenységek a bölcsődében: a kisgyermeknevelő szerepe a 

gyermek játéktevékenységében.  

11. hét: Játék és tanulási tevékenységek a bölcsődében: Társas-, közösségi-, munka-, 

szabadidős-, és komplex tevékenységek. 

12. hét: Játék és tanulási tevékenységek: Anyanyelvi-, vizuális-, zenei-, matematikai-, és 

környezeti természeti ismeretek fejlesztése. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. 

Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 



Félévi követelmény:  

 A gyakorlati órák előadás jelleggel zajlanak, melyen a részvétel kötelező. 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 A zárthelyi dolgozatok írásának időpontja: október19., és  november 30. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

 A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az órákon való aktív részvétel, és 2 

zárthelyi dolgozat írása, melyeknek átlaga képezi a gyakorlati jegyet. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 

0-60 %  - elégtelen 

61-70 %  - elégséges 

71-80 %  - közepes 

81-90 %  - jó 

91 %   - jeles 

 

 Az elégtelen érdemjegy javítása szóban történhet. (TVSZ 13.§ 4.) 

 A sikeres érdemjegy javítása szóban történhet. (TVSZ 14.§ 1.) 

 

 

Szakirodalom:  
 

 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről. 

 A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja.  

10. melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez 

 Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához. BOMI, Bp. 1989. 

 Bölcsődei adaptáció – módszertani levél.  

 Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás. Kiegészítő módszertani útmutató. 

BOMI, Bp, 1982. 

 Folyamatos napirend a bölcsődében. 3. sz. módszertani levél. BOMI, Bp. 1982. 

 Korintus Mihályné Dr. – Dr. Nyitrai Ágnes – Rózsa Judit: Játék a bölcsődében 

Módszertani levél. Kapocs füzetek NCSSZI  Budapest, 2003. 

 Az egészséges csecsemő és gyermek fejlődése és gondozása. Szerk.: Dr. Pikler Emi. 

Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1978. 

 



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer/2018/19. 1. félév 

 

 
Tantárgy: Egyéni gyakorlat II., CGB1005 

Oktató: Szána Zsuzsanna   

Óraszám: 0+4  

Kredit:  5 

 

Féléves tematika 

 

1. hét: A hallgató megfigyeli és értelmezi a bölcsődei nevelés alapelveinek gyakorlatban 

történő megvalósulását. 

2. hét: A hallgató megfigyeli és értelmezi a bölcsődei nevelés alapelveinek gyakorlatban 

történő megvalósulását. 

3. hét: A hallgató megfigyeli és értelmezi a bölcsődei nevelés feladatainak gyakorlatban 

történő megvalósulását. 

4. hét: A hallgató megfigyeli és értelmezi a bölcsődei nevelés feladatainak gyakorlatban 

történő megvalósulását. 

5. hét: A hallgató megfigyeli és értelmezi a bölcsődei nevelés főbb helyzeteit. 

6. hét: A hallgató megfigyeli és értelmezi a speciális nevelési helyzeteket, problémákat, 

valamint azok megoldását. 

7.  hét: A hallgató megfigyeli és értelmezi a felmerülő gyermekgyógyászati problémákat, és 

az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat. 

8. hét: A hallgató megfigyeli és értelmezi a gyermekek élelmezésével kapcsolatos 

munkafolyamatokat. 

9. hét: A hallgató megfigyeli és értelmezi a bölcsődében felmerülő közegészségügyi és 

higiénés szabályokat, és azok gyakorlati kivitelezését. 

10. hét: A hallgató megfigyeli és értelmezi az egészségmegőrzéssel balesetvédelemmel a 

munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat. 

11. hét: A hallgató tanulmányozza a kisgyermeknevelői dokumentumokat. 

12. hét: A hallgató megfigyeli és értelmezi az SNI gyermek nevelését, gondozását és 

fejlesztését. 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. 

Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 



Félévi követelmény:  

 A gyakorlati órák terepintézményekben (bölcsődékben) zajlanak tereptanárok 

felügyeletével.  

 Érvényes Egészségügyi Kiskönyv és tüdőszűrő vizsgálat megléte. 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 A házi dolgozat beadásának határideje: 2018. november 23. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

 A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a gyakorlaton való aktív részvétel, házi 

dolgozat (terepnapló) készítése és a tereptanár értékelése. Ezek átlaga képezi a 

gyakorlati jegyet.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 

0-60 %  - elégtelen 

61-70 %  - elégséges 

71-80 %  - közepes 

81-90 %  - jó 

91 %   - jeles 

 

Elégtelen érdemjegy esetén javításra nincs lehetőség, mert ezt a tantárgy jellege nem teszi 

lehetővé (TVSZ 13. § 4.). 

 

Szakirodalom:  

 

 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről. 

 A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

10. melléklete. 

 Korintus Mihályné Dr. – Dr. Nyitrai Ágnes – Rózsa Judit: Játék a bölcsődében 

Módszertani levél. Kapocs füzetek NcsSzI Budapest, 2003. 

 Iránytű Antológia 1989-2010 I-II. rész. Szerk.: Kissné Fazekas Ibolya, Tipegő Szegedi 

Bölcsődei Alapítvány és a Bába Kiadó, Szeged, 2010. 220-222 o. ISBN 978 963 319 

0067 

 Jegyzet a bölcsődei és a csecsemőotthoni gondozónők részére. Szerk.: Tardos Anna. 

ETI, Budapest, 1981. 


