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A szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának célja
Olyan pedagógus szakemberek képzése, akik szakszerűen, tudatosan használják
pedagógiai munkájukban a 0-3 éves gyermek tanulási folyamatainak támogatásához,
személyiségének
fejlesztéséhez
a
művészettel
nevelés
komplex
tevékenységrendszerét.
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MŰVÉSZETTEL NEVELÉS A LEGKISEBBEKNEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI
SZAK

A bölcsődékben dolgozó csecsemő- és kisgyermeknevelők egyre inkább olyan elméleti ismeretek és
gyakorlati eljárások elsajátítását igénylik, amelyek konkrét segítséget nyújtanak a bölcsődei munka
megfelelő ellátásához, a korai élményalapú művészeti nevelés megvalósításához. Az ELTE TÓK
által kidolgozott Művészettel nevelés a legkisebbeknek szakirányú továbbképzési szak elvégzése után
a hallgatók olyan korszerű látásmódot, ismeretanyagot sajátítanak el, amelyet a konkrét
környezetükben a mindennapok során a művészeti nevelés különböző területein jól hasznosíthatnak.
A 2016. május 20-án nyolcvan fő részvételével tartott csecsemő- és kisgyermeknevelő szakmai
napon 6 szekcióban a leendő oktatók szervezésében bemutatásra és kipróbálásra került a program
néhány alapeleme. A záró értékelésen a résztvevők írásbeli és szóbeli nyilatkozataiból kiderült, hogy
a szakma berkeiben nagy igény van erre a képzésre. A TÓK Tanulmányi Hivatala pedig
megerősítette, hogy a művészetpszichológiai és művészetpedagógiai szempontból korszerű képzés a
pedagógus szakvizsga moduljaként is ajánlható, ezáltal bővülhet a vizsgarendszer kínálata.
A továbbképzés során a sokszínű tantárgyi struktúra által lehetővé válik a csecsemő- és
kisgyermeknevelők kreatív művészeti tevékenységének kiszélesítése, elmélyítése.
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MŰVÉSZETTEL NEVELÉS A LEGKISEBBEKNEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI
SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEI
1. Szakirányú továbbképzés megnevezése:
Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés művészettel nevelés a legkisebbeknek szakirányú
továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Művészettel nevelő/fejlesztő szakértő koragyermekkorban (Experience-centric early childhood
edutacion through the arts)
3. Szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés, képzési szakhoz közvetlenül
kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés
4. A felvétel feltételei:
Felsőfokú végzettség, alapképzésben megszerzett ismeretekre épülő TVK (ISCED 6)
Alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): csecsemő- és kisgyermeknevelő,
óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus, tanító
5. A képzési idő: 2 félév, összesen 200 kontaktóra
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben
- A képzési programban elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:
- felkészültség a művészettel nevelés hagyományos és alternatív formáinak, tevékenységeinek
felhasználására a kisgyermeknevelésben, életkor-specifikus módszerek ismeretében;
- elméleti ismeretek elsajátítása a művészet társadalmi és kulturális beágyazottságáról, gyakorlati
eljárások ismerete a globális és lokális kultúra kettősségéből adódó pedagógiai feladatokról;
- azoknak az elméleti ismereteknek és gyakorlati eljárásoknak az elsajátítása, amelyek szükségesek a
differenciált nevelés és fejlesztés művészeti tevékenységen, kreatív játéktevékenységen keresztül
történő megvalósítására;
- felkészültség a korosztály számára adaptív, értékes, esztétikus vizuális, nyelvi, zenei alkotások
kiválasztására, pedagógiailag megfelelő felhasználására a nevelésben; jártasság a magyar és
nemzetközi gyermekkultúra lehetőségeinek, értékeinek felhasználásában;
- képesség a gyermekek alkotótevékenységének megtervezésére, megszervezésére, az elvégzett
közös alkotó tevékenységek szakmai tapasztalatainak reflektív, folyamatos beépítésére, egyúttal a
gyerekközösségben megjelenő spontán, kreatív, alkotó megnyilvánulások tudatos, rugalmas
felhasználására a pedagógiai munkában;
- tájékozottság a művészetek világában, a korszerű művészetpedagógiai, drámapedagógiai,
élménypedagógiai stb. koncepciókban. Képesség ezek adaptív, szakszerű, differenciált közvetítésére
alkotó tevékenység és kreatív játékvariációk formájában egyaránt.
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Személyes adottságok, készségek:
Tudatosság, önállóság, kreativitás a saját gondozó és nevelőmunkában. A művészetek pedagógiai
felhasználása iránti nyitottság, elkötelezettség, ennek megfelelő tevékenységszervezés, tevékenység
irányítás. A saját pedagógiai munka kritikus, szakszerű, reflektív értékelése.
Kezdeményezőkészség saját intézményi fejlesztésekben, innovációs tevékenységben.
A művészettel nevelés komplex folyamatát átfogó minőség- és felelősségtudat. Tudatosság a
művészettel nevelés eszköztárának pedagógiai felhasználásában a differenciált fejlesztés
megvalósításához.
Az ismeretek alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A továbbképzésben részt vevők megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával - a
mindenkor érvényben lévő nevelési, oktatási dokumentumokhoz illeszkedve - gyermekközpontú, a
személyiség kibontakozását segítő, a differenciált fejlesztést szolgáló, a gyermeki tanulás folyamatait
támogató, folyamat jellegű művészetpedagógiai tevékenységek megtervezését, a tevékenységek
eredményes irányítását végezhetik.
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz
rendelt kreditérték:
Tantárgy neve
1. A kisgyermekkori művészeti nevelés alapismeretei
Kultúra, művészet, társadalom; Művészet, gyermekkultúra, személyiség
2. Felkészítés a bölcsődei művészeti tevékenységek irányítására
Játékon innen és túl – Vizuális tevékenységek; Játékon innen és túl –
Bábtechnikák alkalmazása, Gyermekkönyvek esztétikuma és az animáció; A
hangok ereje: ének-zene a legkisebbek között; Találkozások: a zenei énekes
tapasztalatok és a kisgyermekek önkibontakozása; Gyermekirodalom a
legkisebbeknek I.; Gyermekirodalom a legkisebbeknek II; Drámapedagógia;
Természet és művészet a bölcsődében
Összesen:

kredit

8

48

56

9. A szakdolgozat kreditértéke: 4kredit
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Művészettel nevelés a legkisebbeknek
szakirányú továbbképzési szak indítása
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése
Művészettel nevelés a legkisebbeknek
szakirányú továbbképzési szak
Létesítő intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző
Kar. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
2. A képzés nyelve
magyar
3. Az első meghirdetés tanéve
2017/2018. tanév esti tagozat
4. A képzésért felelős oktatók és oktatói azonosítója (amennyiben a szakfelelős már
rendelkezik központi oktatói azonosítóval)
Dr. habil Darvay Sarolta (FIR azonosítója: 71957044643)
5. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv
Félév és óraszám
Tantárgy neve
kredit
előfeltétel
1. félév 2. félév
1. Alapozó törzstárgyak
1.1. Kultúra, művészet, társadalom
4
15 k
1.2. Művészet, gyermekkultúra, személyiség
4
15k
2.1 Szakmai törzsanyag – Vizuális nevelés
2.1.1. Játékon innen és túl – Vizuális tevékenységek
6
15 gyj
Játékon innen és túl
2.1.2. Játékon innen és túl – Bábtechnikák
– Vizuális
5
20 gyj
alkalmazása
tevékenységek
2.1.3. Gyermekkönyvek esztétikuma és az animáció
4
15m
2.2. Szakmai törzsanyag – Zenei nevelés
2.2.1. A hangok ereje: ének-zene a legkisebbek
6
15gyj
-között
A hangok ereje:
2.2.2. Találkozások: a zenei énekes tapasztalatok és
6
20gyj
ének-zene a
a kisgyermekek önkibontakozása
legkisebbek között
2.3.Szakmai törzsanyag – Anyanyelvi és
irodalmi nevelés
2.3.1. Gyermekirodalom a legkisebbeknek I.
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2.3.2. Gyermekirodalom a legkisebbeknek II.
2.3.3. Drámapedagógia
2.4. Szakmai törzsanyag
Természet és művészet a bölcsődében
4. Szakdolgozati szeminárium (portfólió)
Összesen:

6
5
4
60
5

15 gyj

25 k
25 gyj

10 gyj
100

10m
100

Gyermekirodalom a
legkisebbeknek I.

