Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer /2021/22. 2. félév
Tantárgy:

Összefüggő szakmai gyakorlat, BCG1228

Oktató:

Szána Zsuzsanna

Óraszám:

180/félév

Kredit:

10

Féléves tematika
A hallgató feladatai a szakmai gyakorlaton:
− A szakma etikai szabályainak figyelembevételével, a gyakorlatvezető felügyelete mellett
kapcsolódjon be a gyermekek nevelésével-gondozásával kapcsolatos kisgyermeknevelői
munkába.
− A gyermek szükségleteinek figyelembe vevő nevelési-gondozási teendők végzése.
− A gyermekek egészséges és tevékeny életmódjának megszervezése (napirend, csoportprogram).
− Kapcsolattartás és együttműködés a gyermekekkel, a szülőkkel, a munkatársakkal, a segítő
társszakmákkal.
− A nevelő-gondozó munkához kapcsolódó dokumentációk vezetése.
A hallgató terepgyakorlaton kívüli munkája:
− A gyakorlaton végzett kisgyermeknevelői munka dokumentálása a terepnaplóba.
A gyakorlaton 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 értékelhetőé.
Félévi követelmény:
− A gyakorlati órák a terepintézményekben (bölcsődékben) zajlanak a gyakorlatvezetők
felügyeletével.

− Érvényes Egészségügyi Kiskönyv és tüdőszűrő vizsgálat megléte.
−
−

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való aktív részvétel.
A teljesítést négy dokumentummal kell igazolni: terepgyakorlati igazolás, értékelő lap, jelenléti
ív, gyakorlati napló.

Az értékelés módja, ütemezése:
− A gyakorlati napló leadási határideje: a gyakorlat teljesítését követő első munkanap;
legkésőbb 2022. május 10.
A félévközi ellenőrzések követelményei:
− A gyakorlati napló vezetése folyamatos, a gyakorlatvezető koordinálása mellett.
Az érdemjegy kialakításának módja:
• a gyakorlati naplóra adott részjegy, mely a gyakorlati jegy kialakításában 80%-os súllyal
bír.
• a gyakorlatvezető által, gyakorlati félévre adott részjegy, mely a gyakorlati jegy
kialakításában 20%-os súllyal bír.

Szakirodalom:
1. 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2. 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
3. A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja. 2020. http://www.magyarbolcsode.hu
4. Bölcsődei adaptáció – Módszertani levél. BOMI, Bp., 1979.
5. Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához. BOMI, Bp., 1989.
6. Folyamatos napirend a bölcsődében. – Módszertani levél. BOMI, Bp., 1981.
7. Játék a bölcsődében – Módszertani levél. NCSSZI, BP., 2003.
8. Forrai Katalin: Ének a bölcsődében. Co.: 1994. Kilencedik kiadás EMB Zeneműkiadó Kft,
ISBN 978 963 330 7496
9. Mini Bölcsőde tájékoztató A tájékoztató alapjául szolgáló szakmai anyag a Családbarát Ország
Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés támogatása
c. kiemelt projekt keretében készült
10. Napközbeni ellátás – bölcsőde. Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító
számú A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési kapacitások
megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása –Szabályozási pillér (I.) projekt
keretében. NCSSZI, Bp., 2011.
11. Módszertani útmutató a kisgyermekekről vezetett szakmai dokumentáció vezetéséről. 2019.
http://www.magyarbolcsode.hu
12. Oktatási Hivatal: Kiegészítő útmutató 2. javított változat „A bölcsődében, mini bölcsődében
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére”. http://www.oktatas.hu
Ajánlott irodalom:
1. A család és a bölcsőde kapcsolata. Módszertani levél. Kézirat. Magyar Bölcsődék Egyesülete,
Pedagógus - Pszichológus Tagozat anyaga. 2007.
2. Iránytű antológia I-II. Szerk.: Kissné Fazekas Ibolya Tipegő Szegedi Bölcsődei Alapítvány –
Bába Kiadó. Szeged, 2010. ISBN 978 963 319 0067
3. Az egészséges csecsemő táplálásának irányelvei. 2011. A Csecsemő- és Gyermekgyógyászati
Szakmai Kollégium által jóváhagyott ajánlás az 1994-ben kiadott 47. sz. Módszertani Levelet
váltja fel.
4. Ciróka Maróka (szöveggyűjtemény) Összeállította: Pósfai Ferencné – Sebestyén Bianka,
Nyugat-dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde, Szombathely, 2005. ISBN 963 003 6576
5. Gyöngy Kinga: Első lépések a művészetek felé I. – A vizuális nevelés és az anyanyelvi-irodalmi
nevelés lehetőségei kisgyermekkorban. Nordex Kft. Dialog Campus Kiadó 2015. ISBN:
9786155376535
6. Gyöngy Kinga: Első lépések a művészetek felé II. Az ének-zenei nevelés lehetőségei
kisgyermekkorban. –Nordex Kft. Dialog Campus Kiadó 2015. ISBN: 9786155376535
7. Magyar Előszabvány MSZE 24210-1 Nevelési Intézmények tervezési előírásai. 1. rész:
Bölcsődék. Magyar Szabványügyi Testület, 2012.
13. Családi Bölcsőde tájékoztató. A tájékoztató alapjául szolgáló szakmai anyag a Családbarát
Ország Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés
támogatása c. kiemelt projekt keretében készült
14. Munkahelyi Bölcsőde Tájékoztató. A tájékoztató alapjául szolgáló szakmai anyag a Családbarát
Ország Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés
támogatása c. kiemelt projekt keretében készült

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer /2021/22. 2. félév
Tantárgy:

Összefüggő szakmai gyakorlat, BCG 1228L

Oktató:

Szána Zsuzsanna

Óraszám:

60/félév

Kredit:

10

Féléves tematika
A hallgató feladatai a szakmai gyakorlaton:
− A szakma etikai szabályainak figyelembevételével, a gyakorlatvezető felügyelete mellett
kapcsolódjon be a gyermekek nevelésével-gondozásával kapcsolatos kisgyermeknevelői
munkába.
− A gyermek szükségleteinek figyelembe vevő nevelési-gondozási teendők végzése.
− A gyermekek egészséges és tevékeny életmódjának megszervezése (napirend, csoportprogram).
− Kapcsolattartás és együttműködés a gyermekekkel, a szülőkkel, a munkatársakkal, a segítő
társszakmákkal.
− A nevelő-gondozó munkához kapcsolódó dokumentációk vezetése.
A hallgató terepgyakorlaton kívüli munkája:
− A gyakorlaton végzett kisgyermeknevelői munka dokumentálása a terepnaplóba.
A gyakorlaton történő részvétel:
− A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a
tantárgy kontakt óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető.
Félévi követelmény:
− A gyakorlati órák a terepintézményekben (bölcsődékben) zajlanak a gyakorlatvezetők
felügyeletével.

− Érvényes Egészségügyi Kiskönyv és tüdőszűrő vizsgálat megléte.
−
−

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való aktív részvétel.
A teljesítést négy dokumentummal kell igazolni: terepgyakorlati igazolás, értékelő lap, jelenléti
ív, gyakorlati napló.

Az értékelés módja, ütemezése:
− A gyakorlati napló leadási határideje: a gyakorlat teljesítését követő 10. munkanap,
legkésőbb 2022. május 21.
A félévközi ellenőrzések követelményei:
− A gyakorlati napló vezetése folyamatos, a gyakorlatvezető koordinálása mellett.
Az érdemjegy kialakításának módja:
• a gyakorlati naplóra adott részjegy, mely a gyakorlati jegy kialakításában 80%-os súllyal
bír.
• a gyakorlatvezető által, gyakorlati félévre adott részjegy, mely a gyakorlati jegy
kialakításában 20%-os súllyal bír.

Szakirodalom:

15. 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
16. 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
17. A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja. 2020. http://www.magyarbolcsode.hu
18. Bölcsődei adaptáció – Módszertani levél. BOMI, Bp., 1979.
19. Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához. BOMI, Bp., 1989.
20. Folyamatos napirend a bölcsődében. – Módszertani levél. BOMI, Bp., 1981.
21. Játék a bölcsődében – Módszertani levél. NCSSZI, BP., 2003.
22. Forrai Katalin: Ének a bölcsődében. Co.: 1994. Kilencedik kiadás EMB Zeneműkiadó Kft,
ISBN 978 963 330 7496
23. Mini Bölcsőde tájékoztató A tájékoztató alapjául szolgáló szakmai anyag a Családbarát Ország
Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés támogatása
c. kiemelt projekt keretében készült
24. Napközbeni ellátás – bölcsőde. Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító
számú A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési kapacitások
megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása –Szabályozási pillér (I.) projekt
keretében. NCSSZI, Bp., 2011.
25. Módszertani útmutató a kisgyermekekről vezetett szakmai dokumentáció vezetéséről. 2019.
http://www.magyarbolcsode.hu
26. Oktatási Hivatal: Kiegészítő útmutató 2. javított változat „A bölcsődében, mini bölcsődében
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére”. http://www.oktatas.hu
Ajánlott irodalom:
8. A család és a bölcsőde kapcsolata. Módszertani levél. Kézirat. Magyar Bölcsődék Egyesülete,
Pedagógus - Pszichológus Tagozat anyaga. 2007.
9. Iránytű antológia I-II. Szerk.: Kissné Fazekas Ibolya Tipegő Szegedi Bölcsődei Alapítvány –
Bába Kiadó. Szeged, 2010. ISBN 978 963 319 0067
10. Az egészséges csecsemő táplálásának irányelvei. 2011. A Csecsemő- és Gyermekgyógyászati
Szakmai Kollégium által jóváhagyott ajánlás az 1994-ben kiadott 47. sz. Módszertani Levelet
váltja fel.
11. Ciróka Maróka (szöveggyűjtemény) Összeállította: Pósfai Ferencné – Sebestyén Bianka,
Nyugat-dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde, Szombathely, 2005. ISBN 963 003 6576
12. Gyöngy Kinga: Első lépések a művészetek felé I. – A vizuális nevelés és az anyanyelvi-irodalmi
nevelés lehetőségei kisgyermekkorban. Nordex Kft. Dialog Campus Kiadó 2015. ISBN:
9786155376535
13. Gyöngy Kinga: Első lépések a művészetek felé II. Az ének-zenei nevelés lehetőségei
kisgyermekkorban. –Nordex Kft. Dialog Campus Kiadó 2015. ISBN: 9786155376535
14. Magyar Előszabvány MSZE 24210-1 Nevelési Intézmények tervezési előírásai. 1. rész:
Bölcsődék. Magyar Szabványügyi Testület, 2012.
27. Családi Bölcsőde tájékoztató. A tájékoztató alapjául szolgáló szakmai anyag a Családbarát
Ország Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés
támogatása c. kiemelt projekt keretében készült
28. Munkahelyi Bölcsőde Tájékoztató. A tájékoztató alapjául szolgáló szakmai anyag a Családbarát
Ország Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés
támogatása c. kiemelt projekt keretében készült

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer/2021/22. 2. félév
Tantárgy:
Oktató:
Óraszám:
Kredit:

Csoportos gyakorlat II., BCG1209
Szána Zsuzsanna
0+3
5

Féléves tematika
1. hét: Követelmények ismertetése, tájékoztatás.
Speciális nevelési feladatok: sírás, ujjszopás, onánia, félelem, a gyermek agresszív
magatartása.
2. hét: Gyermekgyógyászati problémák a bölcsődében preventív feladatok és betegellátás.
3. hét: Közegészségügyi követelmények a bölcsődében.
4. hét: Az étkezés közegészségügyi szabályai és az élelmezés ellenőrzése. Étlapkészítés
szabályai.
5. hét: Csecsemőtáplálás, kisgyermektáplálás, diétás étkeztetés.
6. hét: A bölcsőde egészség-, baleset-, és munkavédelemmel kapcsolatos szabályai.
7. hét: Alapdokumentumok: Alapító okirat, működési engedély, SZMSZ, Szakmai program, A
bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja.

8. hét: A nevelő-gondozó munka szakmai dokumentálásának általános követelményei.
9. hét: Bölcsődevezető által vezetett nyilvántartások, az ellátás igénybevételéhez szükséges
dokumentumok. Bölcsődei jelentések, beszámolók.
10. hét: Kisgyermeknevelő által vezetett dokumentumok: csoportnapló, nyilvántartás az
ellátási napokról, bölcsődei gyermekegészségügyi törzslap, fejlődési tábla, fejlődési lap.
Nevelői program.
11. hét: Kisgyermeknevelő által vezetett dokumentumok: családi füzet, fejlődési napló.
12. hét: Bölcsődeorvos által vezetett nyilvántartások.
13. hét: Szülői Érdekképviseleti Fórum, elégedettségi mérések.
14. hét: Pedagógus életpálya modell: portfólió készítése.
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.
Félévi követelmény:
− A gyakorlati órák előadás jelleggel zajlanak, melyen a részvétel kötelező.
Az értékelés módja, ütemezése:
− A zárthelyi dolgozatok írásának időpontja: március 24. és május 19.
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.
− A hallgató teljesítménye akkor fogadható el, ha mindkét részjegye legalább elégséges.

Az érdemjegy kialakításának módja:
0-59 %
- elégtelen
60-69 %
- elégséges
70-79 %
- közepes
80-89 %
- jó
90 %
- jeles
− Az elégtelen érdemjegy javítása szóban történhet.
− A sikeres érdemjegy javítása szóban történhet.
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. http://www.magyarbolcsode.hu
− Egészségügyi szakmai irányelv - Az egészséges csecsemő (0-12 hónapos) táplálásáról.
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Egészségügyért Felelős Államtitkárság
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KOLLÉGIUM 2019. http://kollegium.aeek.hu
− 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról.
− A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai. Módszertani levél Szociális Füzetek
Budapest, 2012. 57-69.o.,
− Módszertani útmutató a kisgyermekekről vezetett szakmai dokumentáció vezetéséről.
2019. http://www.magyarbolcsode.hu
− Oktatási Hivatal: Kiegészítő útmutató 2. javított változat „A bölcsődében, mini
bölcsődében
pedagógus
munkakörben
foglalkoztatottak
részére”.
http://www.oktatas.hu
−
Ajánlott irodalom:
− 235/1997. (XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról.
− 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.
− 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
− 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről.
− III. Bölcsődei Kongresszus szakmai anyaga. SZMJV Önkormányzata Egyesített
Bölcsődei Intézmény, 2000. 71-100.

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer/2021/22. 2. félév
Tantárgy:
Oktató:
Óraszám:
Kredit:

Csoportos gyakorlat II., BCG1209L
Szána Zsuzsanna
13 óra /félév
5

Féléves tematika
15. konzultáció:
− Követelmények ismertetése, tájékoztatás.
− Speciális nevelési feladatok: sírás, ujjszopás, onánia, félelem, a gyermek agresszív
magatartása.
− Gyermekgyógyászati problémák a bölcsődében, preventív feladatok és betegellátás.
− Közegészségügyi követelmények a bölcsődében.
− Az étkezés közegészségügyi szabályai és az élelmezés ellenőrzése.
− Étlapkészítés szabályai.
− Csecsemőtáplálás, kisgyermektáplálás, diétás étkeztetés.
− A bölcsőde egészség-, baleset-, és munkavédelemmel kapcsolatos szabályai.
2. konzultáció:
− Alapdokumentumok: Alapító okirat, működési engedély, SZMSZ, Szakmai program, A
bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja.
− A nevelő-gondozó munka szakmai dokumentálásának általános követelményei.
− Bölcsődevezető által vezetett nyilvántartások, az ellátás igénybevételéhez szükséges
dokumentumok. Nyilvántartások, bölcsődei jelentések, beszámolók.
− Kisgyermeknevelő által vezetett dokumentumok: csoportnapló, nyilvántartás az ellátási
napokról, üzenő füzet, bölcsődei gyermekegészségügyi törzslap, fejlődési napló,
fejlődési tábla, fejlődési lap. Nevelői program.
− Bölcsődeorvos által vezetett nyilvántartások.
− Szülői Érdekképviseleti Fórum, elégedettségi mérések.
− Pedagógus életpálya modell: portfólió készítése.
A foglalkozásokon történő részvétel:
− A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető
mértéke a tantárgy kontakt óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév
nem értékelhető.
Félévi követelmény:
− A gyakorlati órák előadás jelleggel zajlanak, melyen a részvétel kötelező.
Az értékelés módja, ütemezése:
− A zárthelyi dolgozat írásának időpontja: május 4 hete.
A félévközi ellenőrzések követelményei:
− A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az órákon való aktív részvétel, és 1 zárthelyi
dolgozat írása, amely képezi a gyakorlati jegyet.

Az érdemjegy kialakításának módja:
0-59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90 %

- elégtelen
- elégséges
- közepes
- jó
- jeles

− Az elégtelen érdemjegy javítása szóban történhet.
− A sikeres érdemjegy javítása szóban történhet.
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. http://www.magyarbolcsode.hu
− Egészségügyi szakmai irányelv - Az egészséges csecsemő (0-12 hónapos) táplálásáról.
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Egészségügyért Felelős Államtitkárság
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KOLLÉGIUM 2019. http://kollegium.aeek.hu
− 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról.
− A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai. Módszertani levél Szociális Füzetek
Budapest, 2012. 57-69.o.,
− Módszertani útmutató a kisgyermekekről vezetett szakmai dokumentáció vezetéséről.
2019. http://www.magyarbolcsode.hu
− Oktatási Hivatal: Kiegészítő útmutató 2. javított változat „A bölcsődében, mini
bölcsődében
pedagógus
munkakörben
foglalkoztatottak
részére”.
http://www.oktatas.hu

Ajánlott irodalom:
− 235/1997. (XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek
és személyek által kezelt személyes adatokról.
− 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről.
− 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
− 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről.
− III. Bölcsődei Kongresszus szakmai anyaga. SZMJV Önkormányzata Egyesített Bölcsődei
Intézmény, 2000. 71-100.

