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Tantárgyi háló 
 

A képzés meghatározó ismeretkörei 

„Szülő-csecsemő konzulensi” szakképzés csak néhány éve létezik Magyarországon. Az új szak a pszichológia, pedagógia, és az egészségügy 

(orvostudomány, védőnőképzés, stb.) tudományágaihoz áll a legközelebb, de ezektől több vonatkozásban nagymértékben eltér.  

A kora gyermekkori viselkedésszabályozás zavarai multifaktorálisan meghatározottak, nem tekinthetők kizárólagosan pszichoszociális, 

nevelési, vagy orvosi problémának. E tünetek létrejötte komplex: mind a gyermek oldaláról meglévő biológiai rizikófaktorok és a családban szerzett 

tapasztalatok, mind a szülőknél meglévő kedvezőtlen pszichoszociális feltételek, pszichés vagy egyéb más megbetegedések, valamint a szociális 

környezet támogatási mértéke is egyaránt kifejtheti hatását. Így ennek a komplex problémakörnek a megoldása interdiszciplináris és speciális 

szakmai felkészülést igényel, melyet a meglévő szakok (pszichológia, pedagógia, egészségügy) képesítési követelményei önmagukban nem 

elégítenek ki. Az egyes szakok e szakképzés témáival ugyan külön-külön foglalkoznak, de egységesen és teljességében nem jelennek meg a 

tananyagban. Részleteiben a következö karakterisztikus különbségek állapíthatók meg:  

 

1. A szak tananyaga komplexen foglalja magába a pszichológiai, pedagógiai, és az egészségügyi témákat a csecsemő és kisgyermekkorra 

vonatkozóan és érinti a napjainkban aktuális családszociológiai és társadalmi kérdéseket.  

 

2. A csecsemő- és kisgyermekkor regulációs zavarainak időben való diagnosztizálása és kezelése különböző szintken (felismerés, 

konzultáció, terápia) csak akkor valósulhat meg, ha a kisgyermekes családokkkal foglalkozó szakemberek hasonló alapokra épülő ismeretekkel 

és szakmai tudással rendelkeznek. Az interdiszciplináris képzés, - ahol pszichológusok és pszichoterapeuták, pedagógusok, orvosok, védőnők, 

szociális munkások, gyermekjogi szakértők stb. közösen vesznek részt - a meglévő alapokra épített egységes elméleti képzés mellett a gyakorlati 

tapasztalatok megosztása által olyan új minőségi tudást eredményez, mely a korábbban említett szakmai oktatás formáiban nem volt lehetséges.  

 

3. A szak ismeretanyaga az alapszintű oktatás tananyagára (általános fejlődéspszichológia, és fejlődési pszichopatológia) épülve a 

szülő-csecsemő konzulensi képzés szempontjából specifikus új tantárgyakkal bővíti az eredeti szakban elsajátított ismereteket: „Regulációs 

zavarok a csecsemő és kisgyermekkorban” (regulációs zavarok megjelenési formái, okai),  „Bevezetés a szülő – csecsemő konzultációba és 

terápiás kezelésbe” (a szülő-csecsemő konzultáció és terápia kezelési módszerei, valamint technikái).  

 

4. A csecsemő- és kisgyermekkorra való specializálódás magába foglalja a csecsemő- és kisgyermekkor  testi, valamint pszichés 

fejlődésének a sajátosságait, a kötődési kapcsolatok minőségét kisgyermek és felnőttkorban, valamint a szülővé válás folyamatait és a 

párkapcsolatok problémáját.  
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5. A medikális képzés elsősorban a szervi megbetegedésekre irányul és nem helyez kellő hangsúlyt  a csecsemő- és kisgyermekkori 

pszichés vagy pszichoszomatikus zavarok eredetének, illetve kezelésének pszichés, és pszichoszociális apsektusaira. A csecsemő és 

kisgyermekkori regulációs zavarok diagnosztikája és kezelési lehetőségei úgyszintén nem kap kellő hangsúlyt medikális képzésben. Az általános 

pedagógia és pszichológia szakok, valamint a terapeuta és a klinikai pszichológus szakképzés hasonló módon nem elégítik ki kellőképpen az új 

szak által elérni kívánt cél komplexitását.  

 

6. A különböző terapeutaképzéshez vagy pedig a szakorvosi képzésekhez hasonlóan a szülő-csecsemő konzultációra és terápiára való 

szakirányú továbbképzés is egy általános jellegű (pszichológiai, pedagógiai, egészségügyi, szociális) diploma megszerzése után lehetséges. A szak 

tanterve többek között a specialitása, a sokoldalúsága és mennyisége miatt nem illeszthető be a meglévő szakok képesítési követelményei által 

megadott keretbe. Ezen túlmenően a többi más posztgraduális képzéshez hasonlóan, az új szakképzés sikerességének elengedhetetlenül fontos 

velejárója egy jól megalapozott elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat összevonása, mely csak egy posztgraduális szakképzés keretein belül 

kerülhet megvalósításra.  
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Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak tantervi háló 2020. 

 
    óraszámok    

 

Félév Stúdiumok Tantárgyfelelős Oktató 
Elmélet / 

gyakorlat 
I. II. III. IV. 

Számonkérés 

módja 
Kredit 

Kötelező / 

kötelezően 

választható 

 1. FEJLŐDÉSELMÉLET         23  

 

ősz MIKOISCK001_1M 
A koragyermekkori fejlődés 

pszichológiai modelljei 
Dr. Danis Ildikó Dr. Danis Ildikó elmélet 10    kollokvium 5 kötelező 

 
ősz MIKOISCK002_1M 

A szülővé válás társadalmi és 

pszichológiai aspektusai 
Prof. Dr. Pethesné 

Dávid Beáta 

Dr. Danis Ildikó 

Prof. Dr. Pethesné 

Dávid Beáta 

elmélet 5    kollokvium 3 kötelező 

 

 ősz 
MIKOISCK018_1M 

A korai fejlődés elméletei, modern 

fejlődéslélektan 
Dr. Danis Ildikó 

Dr. Cs. Ferenczi 

Szilvia 

Dr. Danis Ildikó 
Dr. Németh Tünde 

elmélet 15    kollokvium 8 kötelező 

 

ősz MIKOISCK004_1M Pszichoanalitikus fejlődéspszichológia 
Dr. Török Szabolcs 

János 
Koller Éva elmélet 10    kollokvium 7 kötelező 

 2. KÖTŐDÉSELMÉLETI ISMERETEK         14  

 

tavasz MIKOISCK006_1M Alkalmazott kötődés elmélet Dr. Danis Ildikó Dr. Danis Ildikó elmélet  10   kollokvium 7 kötelező 

 
ősz MIKOISCK021_1M 

A kötődés elmélet alkalmazása a 

gyakorlatban 
Dr. Török Szabolcs 

János 
Dr. Németh Tünde elmélet   10  kollokvium 7 kötelező 

 3. FEJLŐDÉS PSZICHOPATHOLÓGIA ÉS KORAI 

REGULÁCIÓS ZAVAROK 
        15  

 

tavasz MIKOISCK020_1M A korai fejlődés zavarai I. Dr. Danis Ildikó 
Dr. Tory Vera 

Dr. Németh Tünde 
elmélet  10   kollokvium 4 kötelező 

 

ősz MIKOISCK020_2M A korai fejlődés zavarai II. Dr. Danis Ildikó 

Góczán-Szabó 

Ildikó Prónay Beáta  
Dr. Németh Tünde 

elmélet   10  kollokvium 3 kötelező 

 

tavasz MIKOISCK008_1M 
Regulációs zavarok a csecsemő- és 

kisgyermekkorban 
Dr. Török Szabolcs 

János 

Dr. Németh Tünde 

Prof. Dr. Hédervári-
Heller Éva 

elmélet  20   kollokvium 8 kötelező 

 4. CSECSEMŐ MEGFIGYELÉS         14  

 

ősz MIKOISCK019_1M Csecsemő megfigyelés I. Dr. Danis Ildikó Dr. Németh Tünde 

Dr. Danis Ildikó 
gyakorlat 20    gyakorlati jegy 6 kötelező 
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Góczán-Szabó 

Ildikó 

Prónay Beáta 

 

tavasz 

MIKOISCK019_2M Csecsemő megfigyelés II. Dr. Danis Ildikó 

Dr. Németh Tünde 

Dr. Danis Ildikó  

Góczán-Szabó 
Ildikó 

Koller Éva  

Prónay Beáta 

gyakorlat  30   gyakorlati jegy 8 kötelező 

 5. SZÜLŐ-CSECSEMŐ KONZULTÁCIÓ 

ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 
        34  

 

ősz MIKOISCK010_1M 

Bevezetés a szülő-csecsemő 

konzultációba és terápiás kezelésbe 

EA 

Dr. Danis Ildikó 
Prof. Dr. Hédervári-

Heller Éva 
elmélet   15  kollokvium 7 kötelező 

 

ősz MIKOISCK011_1M 

Bevezetés a szülő-csecsemő 

konzultációba és terápiás kezelésbe 

GY 

Dr. Danis Ildikó 
Prof. Dr. Hédervári-

Heller Éva 
gyakorlat   5  gyakorlati jegy 2 kötelező 

 
ősz 

MIKOISCK022_1M 
Szülő-csecsemő konzultáció a 

gyakorlatban I. 
Dr. Danis Ildikó 

Dr. Németh Tünde 
Góczán-Szabó 

Ildikó  

Koller Éva 
Dr. Danis Ildikó 

gyakorlat   20  gyakorlati jegy 6 kötelező 

 

tavasz 
MIKOISCK022_2M 

Szülő-csecsemő konzultáció a 

gyakorlatban II. 
Dr. Danis Ildikó 

Dr. Németh Tünde 

Góczán-Szabó 
Ildikó  

Koller Éva 

Dr. Danis Ildikó 

gyakorlat    25 gyakorlati jegy 7 kötelező 

 
tavasz MIKOISCK014_1M 

A szülő-csecsemő konzultáció 

speciális esetei 
Dr. Danis Ildikó Dr. Németh Tünde  elmélet    10 kollokvium 5 kötelező 

 

tavasz MIKOISCK023_1M 
A szülő-csecsemő konzultáció 

gyakorlati alkalmazási területei 
Dr. Török Szabolcs 

János 
Dr. Németh Tünde elmélet    10 kollokvium 3 kötelező 

 

tavasz 
MIKOISCK016_1M Esetbemutatás, esetelemzés Dr. Török Szabolcs 

Dr. Németh Tünde 

Góczán-Szabó 
Ildikó 

Koller Éva  

Dr. Danis Ildikó 

gyakorlat    15 gyakorlati jegy 4 kötelező 

 6. SPECIÁLIS KURZUSOK         10  

 

ősz MIKOISCK013_1M Elhanyagolás, bántalmazás, trauma Dr. Danis Ildikó Dr. Danis Ildikó elmélet   10  kollokvium 6 kötelező 



 5 

 

tavasz MIKOISCK017_1M 
Prevenciós és intervenciós programok 

itthon és külföldön 
Dr. Török Szabolcs 

János 
Dr. Danis Ildikó 

Dr. Németh Tünde 
elmélet    10 kollokvium 4 kötelező 

 7. SZAKDOLGOZAT         10  

 

tavasz MIKVISCK024_1M Szakdolgozati szakszeminárium Dr. Danis Ildikó 

 

Dr. Danis Ildikó 

 

gyakorlat    10 gyakorlati jegy 10 
kötelezően 
választható 
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