Az óvodapedagógus szak bemutatása
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus
Képzési idő: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180
Az óvodapedagógus szak célja: Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg
megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés
feladatainak ellátására, a 3−7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógiai hivatás
gyakorlására.
A képzés során a hallgatók megismerkednek a 3−7 éves gyermek harmonikus és komplex
személyiség-kibontakoztatását, teljes körű egészségfejlesztését elősegítő szaktudományos és
módszertani ismeretekkel; továbbá a fejlődést és hátránykompenzálást támogató eljárásokkal,
az egyéni fejlődési ütemnek megfelelő differenciált módszerekkel.
A szak mintaterve öt modult kínál (a hallgatóknak ezekből hármat kell választaniuk):
Integrált-inkluzív nevelés
Mese és gyermek
A kora gyermekkori fejlődés támogatása
A cigány/roma kultúra és társadalom ismerete
Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe
Az óvodapedagógus-képzés erősen gyakorlatorientált, az óvodapedagógus szakos hallgatók
egyéni és csoportos óvodai gyakorlaton vesznek részt, a 6. félévben pedig 8 hetes összefüggő
szakmai gyakorlatot teljesítenek (városi vagy vidéki) óvodákban.
Továbbtanulási lehetőségek óvodapedagógus alapszakos hallgatók számára a Nyíregyházi
Egyetemen:
tanító alapszak
szociálpedagógia mesterszak
andragógia mesterszak
mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak
Elhelyezkedési lehetőségek
Az óvodapedagógusi oklevéllel rendelkezők óvodákban helyezkedhetnek el.
Miért érdemes az óvodapedagógus szakot választani?
Tehetséges hallgatóink számára különböző versenyeket hirdetünk meg: szavaló-, mesemondó
verseny, szép kiejtési verseny. A legjobb eredményt elérő hallgatók az országos döntőkben
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képviselhetik intézményünket. A tudományos munka, kutatás iránt érdeklődők számára a
szakkollégium, valamint az intézeti tudományos diákkör nyújt támogatást.
Kiknek ajánljuk az óvodapedagógus szakot?
Azoknak, akik






szeretik a gyerekeket, kedvet és elhivatottságot éreznek a gyermekek teljes
személyiségének tudatos, kreatív, differenciált fejlesztésére;
elfogadják, hogy az óvodai nevelés gyermek-, játék- és tevékenységközpontú,
befogadó, és az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek
személyiségéhez kell igazodniuk;
nyitottak az újabb neveléstudományi kutatási eredmények, módszerek megismerésére
és alkalmazására;
elkötelezettek az egyetemes és nemzeti értékek, az erkölcsi normák tisztelete, az egyéni
a közösségi felelősségérzet és feladatvállalás iránt;

továbbá rendelkeznek:





elfogadó és empatikus attitűddel, inkluzív és multikulturális szemlélettel;
jó kommunikációs képességgel, amely az oktatáshoz és a neveléshez, a munkahelyi
kapcsolattartáshoz és a szülőkkel való együttműködéshez elengedhetetlen;
kellő szociális érzékenységgel;
az önművelődés igényével.

Jelentkezés: A felvételi eljárás tudnivalóiról és a jelentkezés módjáról a www.felvi.hu
honlapon tájékozódhat.
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