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A CSECSEMŐ-SZÜLŐ KAPCSOLATDIAGNOSZTIKA ÉS KONZULTÁCIÓ
szakirányú továbbképzési szak
képzési és kimeneti követelményei

A szakirányú továbbképzés megnevezése: csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és
konzultáció szakirányú továbbképzési szak
A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő
megnevezése: csecsemő-szülő kapcsolati konzulens
A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány
A felvétel feltételeként: legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési
területeken (ezen belül is a következő képzési szakokon):
 bölcsészettudomány képzési terület: pszichológia,
 társadalomtudomány képzési terület: szociális munka; szociálpedagógia,
 pedagógusképzés képzési terület: óvodapedagógus; konduktor; gyógypedagógia;
csecsemő- és kisgyermeknevelő,
 orvos- és egészségtudomány képzési terület: ápolás és betegellátás; egészségügyi
gondozás és prevenció, általános orvos,
vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű, illetve osztatlan képzésben szerzett
oklevél.
A képzési idő, félévekben meghatározva: 4 félév
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben
A csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció szakirányú továbbképzési szakon
végzettek
képesek:
 a csecsemő- és koragyermekkori viselkedés- és érzelmi szabályozási problémák és
zavarok (regulációs zavarok) felismerésére,
 a csecsemő- és koragyermekkori fejlődési zavarok és az erre ráépülő kapcsolati
problémák differenciált felismerésére,
 a komplex fejlődési és kapcsolati zavarokra irányuló intervenció célzott tervezésére,
 a csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztikai módszerek gyakorlati alkalmazására a
regulációs problémák felmérésében,

 klasszikus szülő-csecsemő konzultáció gyakorlati alkalmazására a regulációs
problémák javításában,
 a családi intervenció és prevenció rendszerszemléleten és kapcsolati pszichológián
alapuló tervezésére és alkalmazására.
alkalmasak:
 a csecsemő- és kisgyermekkori viselkedés- és érzelmi szabályozási problémákra
vonatkozó konzultációra,
 a csecsemő- és koragyermekkori speciális ellátás területein (korai fejlesztés, állami
gondoskodás, egészségügyi ellátás, stb) a kapcsolati problémákra és zavarokra
vonatkozó konzultációra,
 pedagógiai és egészségügyi ellátásban a csecsemő- és kisgyermekgondozásban
dolgozó szakemberekkel való együttműködésre,
 a saját szakterületükön a kapcsolatdiagnosztikai és konzultációs módszerek feltételeinek kialakítására,
 a saját szakterületükön a kapcsolatdiagnosztikai és konzultációs módszerek
differenciált alkalmazására,
 a csecsemő-szülő konzultáció és kapcsolatdiagnosztika etikai szempontjainak
gyakorlati alkalmazására.
rendelkeznek:
 a speciálisan a csecsemő- és koragyermekkori pszichológiai, szocializációs,
családlélektani, kötődéselméleti, és fejlődési pszichopatológiai elméleti
alapismeretekkel,
 a korai kapcsolati zavarok, a családi diszfunkciók és szocializációt befolyásoló
környezeti kontextusok (média hatások, kulturális környezet és szegénység) modern
kutatási eredményeinek ismereteivel,
 a koragyermekkori fejlődési- és szabályozási problémák kezelésére kidolgozott
klasszikus szülő-csecsemő konzultáció alapelveivel és gyakorlatával,
 a komplex kapcsolatdiagnosztikai módszerek elméleti, gyakorlati és kutatási
hátterének ismeretével és gyakorlatával,
 a kapcsolatdiagnosztikához és csecsemő-szülő konzultációhoz szükséges
kommunikációs és etikai ismeretekkel és készségekkel.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 A szakképzettség kiválóan hasznosítható a csecsemő- és kisgyermekkori gondozási,
pedagógiai, vagy egészségügyi ellátásban dolgozó szakemberek számára: orvosi,
pszichológiai, klinikai pszichológiai, tanácsadói, védőnői, gyógypedagógiai,
családgondozói és gyermekjóléti ellátásban és szolgáltatásokban.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz
rendelt kreditérték:
Alapozó fejlődéslélektani ismeretek: 18 kredit
Fejlődési pszichopatológia alapjai: 15 kredit
Kapcsolatdiagnosztika: 35 kredit
Klasszikus szülő-csecsemő konzultáció: 28 kredit
Speciális kurzusok: 14 kredit
A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

