GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
– Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet
módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 54 761 02 Gyermekgondozó-nevelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembekell venni a szakképző intézményt fenntartó
helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeinek
igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a szociális, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmiellátórendszer
intézményeivel.
Ezen dokumentumokat a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma:

54 761 02

A szakképesítés megnevezése:

Gyermekgondozó-nevelő

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
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54 761 02 0010 54 01
Gyermekotthoni asszisztens
54 761 02 0010 54 02
Kisgyermekgondozó, -nevelő

Hozzárendelt FEOR szám:

3412

Szakképzési évfolyamok száma:
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Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

60 %
40 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
A gyermekgondozó-nevelő képzés további sajátos szakemberigényei:
A szükséges képzettség, felkészültség
A tananyagegység neve
A segítő kapcsolat kommunikációja Csoportvezetői képzésben részt vett segítő szakember
Készségfejlesztés a segítő kapcsolat Csoportvezetői képzésben részt vett pszichológus
működtetéséhez
Esetmegbeszélés

Szakmai etika

A szociális, illetve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátás területén legalább hároméves gyakorlattal
rendelkező szociális szakember
A szociális, illetve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátás területén legalább hároméves gyakorlattal
rendelkező szociális szakember

Etikai szabályok

A szociális, illetve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátás területén legalább hároméves gyakorlattal
rendelkező szociális szakember

Szakmai etikai dilemmák

A szociális, illetve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátás területén legalább hároméves gyakorlattal
rendelkező szociális szakember

Szupervízió

Diplomás, vagy akkreditált szupervizor

Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–

tanterem
könyvtár
számítógép-terem
csoportszoba
demonstrációs terem
2

–
–
–
–

gyakorló terem
tornatanterem
zeneterem
gondozási műveletek gyakorlására alkalmas szaktanterem

továbbá a megvalósítás érdekében együttműködési megállapodást kell kötnie szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egyéb jóléti intézménnyel és kórházzal, illetve az intézmény
tereptanári és szakmai végzettséggel rendelkező munkatársával.
A szükséges intézménytípusok a következők:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gyermekellátási és gyermekvédelmi intézmények
családvédelmi intézmények
közoktatási intézmények
gyermekintézmények
gyermekotthonok
kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, szolgáltatások
bölcsődék
önkormányzatok szociális és közművelődési intézményei
családsegítő és gyermekjóléti intézetek

A minisztérium által jóváhagyott szakmai szervezetek ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és
a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egyéb jóléti intézmény és kórház közötti
megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmiés egyéb jóléti intézménynéla minisztériumáltal jóváhagyott szakmai
szervezetek – adott esetben a szakképző iskola bevonásával – ellenőrzik.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

Az elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3412

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Gyermek- és ifjúsági felügyelő

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési/gondozási
Munkájához kapcsolódó dokumentációs feladatot lát el
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi
Ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
55 761 01 0000 00 00
Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
33 761 01 0000 00 00
Nevelőszülő
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

Az elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1868-06 Gyermekellátási alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tiszteletben tartja a hozzá fordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket
szemelőtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Alkalmazza az önismeretfejlesztés, az önvédelem és a szakmai hitelesség
megőrzésének technikáit
Nondirektív, segítő beszélgetést folytat
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól;
törekszik a családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés
segítésére
Biztosítja a gyermek számára a fizikai, és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozást végez
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn
való mozgás és a rekreálódás feltételeit
Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények figyelembevételével bevonja a
gyermeket a mindennapi tevékenységbe
Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását
Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben
Elősegíti az egyéni ízlés kialakulását
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására;
Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét
Biztosítja a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és
ápolását
Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól függően segíti a gyermek játékát
Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafeltárást végez
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Felismeri a gyermek betegségét, szükség esetén, elsősegélyt nyújt
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Jogi- és adatvédelmi alapismeretek
B Gyermeki jogok nemzetközi és hazai szabályai
B A gyermekvédelem jogi szabályozása
B Családjogi alapismeretek
B Gyermek- és fiatalkorúak büntethetősége
C A közoktatási jogszabályok
C A szociális és társadalombiztosítási ellátások jogi szabályozása
C Az egészségügyi ellátások szabályai
B A közigazgatás szervezete és intézményei
D Szociálpolitikai alapok
C A szociálpolitika céljai, értékei és dilemmái
D Az állami beavatkozás és az azt meghatározó ideológiák és érdekek
C A problémának definiált társadalmi jelenségek és ellátások, eszközök
C Az inkluzió, integráció és a differenciált nevelés bölcsödei lehetőségei
B Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
A A szakma etikai szabályai és dilemmái
B A szakmai együttműködés etikai szabályai
A Kompetencia határok
B Az egyén társadalmi meghatározottsága
C Társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődésük okai
C Mai magyar társadalom rétegződése
B A szegénység kialakulásának okai, jellemzői és megjelenési formái
B Deviáns jelenségek és kialakulásuk okai
C A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
C A család fogalma, funkciói és struktúrája
C Családi szerepek és szerepkonfliktusok, a családi életciklusok
B Az emberi szükségletek
C Életmód, kultúra fogalma, az etnikai kisebbségek sajátosságai
B A család mint támogatórendszer és mint problémaforrás jellemzői
C Énvédő technikák
A Nondirektív beszélgetés
C A segítő beszélgetés jellemzői
B Az önismeret forrásai
C Fejlődéslélektani alapismeretek
B A lelki fejlődés meghatározói
B A lelki fejlődés életkori szakaszai
C A kötődés és biztonságérzet fontossága
B A szocializáció folyamata és színterei
B Az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői
B A szerep fogalma és jellemzői
B A konfliktusok fajtái és és a konfliktuskezelés módjai
B A kommunikáció fajtái, kommunikációs zavarok
B Vonzalmak és taszítások jellemzői
B Az együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
B A szociális identitás kialakulásának összefüggései
A A segítés pszichológiai összefüggései
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B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A

Tanulási folyamat, tanulás segítés
A nevelési hatáskeltés pszichológiai alapjai
Nevelési stílusok és attitűdök
A nevelői szerep összefüggései
Sikerek és kudarcok a nevelésben
A gyermek biológiai fejlődését meghatározó tényezők
Életkori szakaszok és jellemzői
Rendellenes fejlődésre utaló tünetek
A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei
Elsősegélynyújtás
A rendellenességet, kóros állapotot jelző tünetek
A tünetek enyhítésének technikái és módszerei gyermekkorban
A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
Védőoltások és kísérő tüneteik
Az akadálymentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái
A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai
A gondozás, mint a nevelés eszköze
A testi gondozás módszerei, szabályai
A mentális fejlődés segítése
A gyermekek kapcsolatainak fejlesztése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Információforrások kezelése
4
Szabadkézi rajzolás
5
Elemi számolási készség
1
Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
1
Gyermekjátékok használata
1
Informatikai eszközök használata
1
Hiradástechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Rugalmasság
Döntésképesség
Állóképesség
Stressztűrő képesség
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Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empátia
Segítőkészség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelő készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1878-06 Házi időszakos gyermekfelügyeleti feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismerkedik a gyermek szüleivel
Megismerkedik a gyermekkel, törekszik arra, hogy személyét a gyermek elfogadja
Enyhíti a szülőtől való időszakos elválás fájdalmát
Ápolja a beteg gyermeket, szükség esetén biztosítja a szakszerű egészségügyi
ellátáshoz jutást
Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket
Figyelemmel kíséri a gyermekek ruházatának állapotát, jelzi a pótlás szükségességét
Gyermekkíséretet lát el, megtanítja a biztonságos közlekedés szabályait
Jelenléti ívet és eseménynaplót vezet az elvégzett feladatokról, a gyermekekkel
történtekről
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi és pszichés tüneteit, és jelzi felettesének és
a gyermekjóléti szolgálatnak
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A gyermek megismerésének módjai
C A szülő és a gyermek kapcsolata
D Sajátos nevelési igényű gyermek"
C A család nevelési szokásai, hagyományai
C Életkornak megfelelő napirend kialakítása
C A biztonságérzet kialakítása
C Szabadidő szervezés
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C
C
C
C
C
C

Fogyatékos gyermekek ellátása
Gyermekbalesetek és megelőzési lehetőségük
Beteg gyermek gondozása
A gyermekbántalmazás
Dokumentációs és nyilvántartási alapismeretek
Különleges események jelzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
2
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Gyermekjátékok
2
Informatikai eszközök alkalmazása
3
Háztartási eszközök alkalmazása
3
Gyógyászati segédeszközök használata
3
Elsősegélynyújtási eszközök használata
3
Kézimunka eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Tájékozódás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Türelem
Szervezőkészség
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1879-06 Gyermekfelügyelői feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a gyermekek fogadásának előkészítésében
Részt vesz a gyermek fogadásában
Segíti a gyermeket a beilleszkedésben, a reszocializációs esélyek növelésében
Elősegíti a gyermek- és ifjúsági közösség kialakulását
Elősegíti a gyermek származásához, a gyermekotthoni hagyományokhoz kötődő
ünnepek és hagyományok ápolását
Felismeri a különleges és a speciális szükséglet jellemzőit
Javaslataival segíti a gondozott gyermekeket zsebpénzük beosztásában,
felhasználásában
Segíti a gyermek védőoltáshoz jutását, a gyógyászati segédeszközök használatát és
karbantartását
Részt vesz az ügyeleti feladatok ellátásában, krízishelyzetekben intézkedik
Részt vesz a természetes és mesterséges környezet alakításában és rendbentartásában
Háztartási feladatokat végez
Megtanítja a háztartási gépek és eszközök használatát
Az egészséges táplálkozás elvei szerint megtanítja a gyereket az ételek elkészítésére
Gazdálkodik és elszámol az átadott pénzeszközökkel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A csoport működése
C Új csoporttag beillesztése, beilleszkedése
C Önálló életvitelre való felkészítés
C Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése
C Saját tulajdon kialakításának és védelmének kérdései
C A testi és lelki bántalmazás tünetei
C A gyermekotthon működési rendje
C A szabadidős tevékenységek szervezése
C Háztartásvezetés
C Egészségügyi alapellátás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
2
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
10

2
1
3
3
4
4
4
3
4

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Játékok használata
Háztartási gépek és eszközök használata
Dekorációs anyagok és eszközök használata (textíliák, papírok, színes ceruzák, olló
stb.)
Kézimunka anyagok és eszközök használata
Kéziszerszámok használata

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Empátia
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1880-06 Gyermekfelügyeleti dokumentációs feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vezeti a nyilvántartást a gyermekotthon pénz- és egyéb eszközeiről
Vezeti a gyermekotthon eseménynaplóját
Dokumentálja a gyermek egyéni fejlődését
Rögzíti a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos adatokat
Segítséget nyújt a gyermek élettörténet-könyvének elkészítésében és vezetésében
Segítséget nyújt a "Gyermekek védelmében" elnevezésű dokumentációs rendszer
vezetésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A gyermek megfigyelése
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C
C
C
D

Élettörténet-könyv készítése
A gyermekkel kapcsolatos dokumentációs rendszer
A munkakörhöz kötött dokumentáció
Pénzkezelés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
2
Olvasott szakmai szöveg megértése
2
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
2
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1881-06 A befogadással kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében
Ellenőrzi az előírásnak megfelelő ruházat meglétét
Részt vesz a hiányzó ruhaneműk pótlásában
Részt vesz a gyermek tanszereinek beszerzésében, pótlásában, karbantartásában
A nevelő irányítása mellett elvégzi a befogadás szervezési és tájékoztatási feladatait
Törekszik a szülőkkel a megfelelő kapcsolat kialakítására és a hatékony
együttműködésre
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A gyermek előélete
C A gyermek kora és állapota által meghatározott gondozás
C A befogadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek
C A vérszerinti családdal kapcsolatos ismeretek
D A kapcsolattartás jogi szabályozása
C A gyermek speciális helyzetéből adódó lelki szükségletek
D A csoport működése, új tag beillesztése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
1
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Háztartási eszközök használata
3
Kerti eszközök használata
3
Kéziszerszámok használata
2
Informatikai eszközök használata
3
Híradástechnikai eszközök használata
3
Játékok használata
2
Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tájékozódás
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
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Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1882-06 A szabadidőszervezéssel kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében
A nevelő irányítása mellett eleget tesz a szervezési és tájékoztatási kötelezettségeknek
Megtervezi az átadott pénzeszközök felhasználását, és elszámol a felhasználásról a
pénzügyi szabályoknak megfelelően
Gondoskodik az intézményi, közös használatú eszközök, anyagok nyilvántartásáról,
állapotának ellenőrzéséről, javításáról és pótlásáról
Részt vesz a sport, kulturális programok lebonyolításában
Egészségügyi felvilágosító tevékenységet folytat
Prevenciós és egészségügyi felvilágosító programokat szervez
Felveszi a kapcsolatot a közművelődési intézményekkel, szervezi a programokon való
részvételt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A gyermekotthoni tevékenység szervezése
D Háztartásvezetés
C A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő felszerelések, eszközök
D A nevelési folyamatba való bekapcsolódás
C Szabadidőszervezési módszerek
C Életkori sajátosságokhoz igazodó kulturális szükségletek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
1
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Háztartási eszközök használata
3
Kerti eszközök használata
3
Kéziszerszámok használata
2
Informatikai eszközök használata
3
Híradástechnikai eszközök használata
3
Játékok használata
2
Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
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Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Kézügyesség
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1883-06 Az önálló életvitelre való felkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Segíti a gyermeket a kudarcok feldolgozásában
Figyelemmel kíséri és segíti a gyermek iskolai teendőinek az elvégzését
Segíti az egyéni tehetség kibontakozását
Segítséget nyújt a gyermeknek az egyéniségének megfelelő pályaválasztásban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
D Egyéni képességek feltárása
D Tehetséggondozás lehetőségei
D A kudarcok feldolgozási módjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
1
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Háztartási eszközök használata
3
Kerti eszközök használata
3
Kéziszerszámok használata
2
Informatikai eszközök használata
3
Híradástechnikai eszközök használata
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2

Játékok használata
Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata

Személyes kompetenciák:
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1884-06 A napközbeni gyermekellátás feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a gondozási hely megismertetésében
Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a szülő számára a gyermek
gondozására, illetve a gondozási feladatokat a gyermek alkalmazkodásához igazodva
fokozatosan veszi át a szülőtől
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő,
illetve az orvos felé
Figyelemmel kíséri a korhoz kötött védőoltások meglétét, hiányukra felhívja a szülő
figyelmét
Segíti a gyógyászati segédeszközök használatát és azok karbantartását
Végzi a gondozás folyamatába épített nevelési feladatokat
Gyógypedagógus irányításávalvégzi a korai fejlesztés gondozásba épített feladatainak
ellátását
Tervezi és szervezi az évszaknak megfelelő napirendet
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő, az egészséges fejlődést biztosító napi
étkezés biztosítására
Részt vesz az ünnepek előkészítésében, lebonyolításában és az életkortól függően
bevonja a gyermeket és a lehetőségek szerint a családját is
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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C
B
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
B
B
B

A napközbeni ellátás intézményei
A beszoktatás módszerei
Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
A kölcsönös információátadás jelentősége és szabályai
Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
A gyógyászati segédeszközök és karbantartásuk
A helyes napirend kialakítása
Az egészséges táplálkozás alapjai
A játékfejlődés szakaszai
A kisgyermekkori mondókák, énekek, mesék fejlődést segítő szerepe
Az ünnepek, hagyományok, szokások jelentősége
Az eltérő fejlődésre mutató jelek
A bölcsődei korai fejlesztés módszerei
A kisgyermek környezetében elvárt hígíénés követelmények
A fertőző betegségek megelőzésében alkalmazott eljárások
Szervezés és felvilágosítás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
1
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Háztartási eszközök eszközök használata
3
Kerti eszközök használata
3
Kéziszerszámok használata
2
Informatikai eszközök használata
3
Híradástechnikai eszközök használata
3
Játékok
2
Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Kézügyesség
Tájékozódás
Türelem
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
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Kompromisszumkészség
Empátia
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Következtetési képesség
Problémaelemzés -feltárás
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Rendszerekben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1885-06 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a játékok és eszközök állapotát, és közreműködik a megfelelő eszközök
pótlásában
Végzi a gyermek játékainak folyamatos tisztántartását
Fertőző megbetegedés esetén szervezi és végzi a a fertőzés továbbterjedését megelőző
feladatokat
Szervezi és vezeti a szülőcsoportok gondozással-neveléssel kapcsolatos
megbeszéléseit, válaszol a felmerülő kérdésekre
Vezeti a jelenlétet és a gyermekekkel kapcsolatos napi eseményeket rögzítő gondozási
naplót
Vezeti a szülői és a gondozónői bejegyzésekre szolgáló üzenő füzetet
Figyelemmelkíséri a gyermek fejlődési állapotát rögzítő időszakos orvosi vizsgálatok
időpontját és az eredmények dokumentálását
Elkészíti a gyermekcsoport életkorához, fejlettségéhez, évszakhoz igazodó
foglalkozások tervét
Részt vesz az intézményre vonatkozó statisztikai adatok összeállításában, a
fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációk előkészítésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A fertőző megbetegedések dokumentációja
B Adatszolgáltatási kötelezettség és az arra szolgáló dokumentumok
C A gyermek állapotával, fejlődésével kapcsolatos dokumentációk
B Fogalkoztatási terv készítése
C A kisgyermek környezetében elvárt higiénés követelmények
B A gyógyászati segédeszközök
A A védőoltások kisérőtüneteinek enyhítésére szolgáló eljárások
A A fertőző betegségek megelőzésére alkalmazott eljárások
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Az intézményben, szolgáltatásban észlelt fertőző megbetegedés dokumentációja,
jelentési kötelezettség

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
1
Gyermekjátékok
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szervezőkészség
Pontosság
Kitartás
Szorgalom, igyekezet
Türelem
Kézügyesség
Tájékozódás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Tervezés
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelemmegosztás
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Az 54 761 02 0010 54 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1868-06
Gyermekellátási alapfeladatok
1878-06
Házi időszakos gyermekfelügyeleti feladatok
1879-06
Gyermekfelügyelői feladatok
1880-06
Gyermekfelügyeleti dokumentációs feladatok
1881-06
A befogadással kapcsolatos feladatok
1882-06
A szabadidő szervezéssel kapcsolatos feladatok
1883-06
Az önálló életvitelre való felkészítés
Az 54 761 02 0010 54 02 azonosító számú, Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1868-06
Gyermekellátási alapfeladatok
1878-06
Házi időszakos gyermekfelügyeleti feladatok
1879-06
Gyermekfelügyelői feladatok
1880-06
Gyermekfelügyeleti dokumentációs feladatok
1884-06
A napközbeni gyermekellátás feladatai
1885-06
A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
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8. A képzés szerkezete
Az 54 761 02 0010 54 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

019/3.0/1868-06

019/1.0/1868-06

019/2.0/1868-06

4

019/4.0/1868-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13

019/5.0/1868-06

14
15
16
17
18
19

019/1.0/1878-06

019/5.0/1868-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

019/1.0/1879-06

32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– tanulástechnika
– idegen nyelv
– kulturális, művészeti, kézműves és sport tevékenységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

019/1.0/1880-06

2
3
4
5
6

019/1.0/1881-06

019/2.0/1881-06

7

019/3.0/1868-06

8

019/3.0/1881-06

019/1.0/1882-06

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

019/2.0/1882-06

21
22

019/2.0/1883-06

019/3.0/1883-06

23

019/1.0/1883-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– tanulástechnika
– idegen nyelv
– kulturális, művészeti, kézműves és sport tevékenységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 761 02 0010 54 02 azonosító számú, Kisgyermekgondozó, -nevelő
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

019/3.0/1868-06

019/1.0/1868-06

019/2.0/1868-06

4

019/4.0/1868-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

019/1.0/1878-06

019/5.0/1868-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

019/1.0/1879-06

32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– tanulástechnika
– idegen nyelv
– kulturális, művészeti, kézműves és sport tevékenységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

019/1.0/1880-06

2
3
4
5
6
7
8

019/3.0/1868-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

019/1.0/1884-06

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

019/1.0/1885-06

30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– tanulástechnika
– idegen nyelv
– kulturális, művészeti, kézműves és sport tevékenységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 761 02 0010 54 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

019/1.0/1868-06

2

019/2.0/1868-06

3

019/3.0/1868-06

4

019/4.0/1868-06

5

019/5.0/1868-06

6

019/1.0/1878-06

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

019/1.0/1879-06
019/1.0/1880-06
019/1.0/1881-06
019/2.0/1881-06
019/3.0/1881-06
019/1.0/1882-06
019/2.0/1882-06
019/1.0/1883-06
019/2.0/1883-06
019/3.0/1883-06

megnevezése

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

Jogi, szociálpolitikai és etikai
115
ismeretek
Társadalmi alapismeretek
51
Pszichológiai és pedagógiai
70
ismeretek
Elemi egészségügyi, ápolási
92
ismeretek
Gondozási ismeretek
54
A gyermekfelügyelettel
114
kapcsolatos ismeretek
Gyermekotthoni ismeretek
128
Adminisztráció
44
A gyermek helye a társadalomban
119
Pszichológiai dimenziók
49
Gyermekgondozás
23
Szervezési feladatok
48
Tevékenységek formái
36
Tanulás-segítés
27
A családi életre nevelés
121
Pályaválasztás, munkábaállás
49
Mindösszesen óra: 1140
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összes

0

35

150

0

0

51

0

120

190

29

0

121

0

39

93

0

76

190

0
0
0
0
0
0
88
0
0
20
137

72
34
0
0
69
82
0
0
32
0
559

200
78
119
49
92
130
124
27
153
69
1836

Az 54 761 02 0010 54 02 azonosító számú, Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

17

019/1.0/1868-06

18

019/2.0/1868-06

19

019/3.0/1868-06

20

019/4.0/1868-06

21

019/5.0/1868-06

22

019/1.0/1878-06

23
24

019/1.0/1879-06
019/1.0/1880-06

25

019/1.0/1884-06

26

019/2.0/1884-06

27
28

019/3.0/1884-06
019/1.0/1885-06

megnevezése

elméleti

Jogi, szociálpolitikai és etikai
115
ismeretek
Társadalmi alapismeretek
51
Pszichológiai és pedagógiai
70
ismeretek
Elemi egészségügyi, ápolási
92
ismeretek
Gondozási ismeretek
54
A gyermekfelügyelettel
114
kapcsolatos ismeretek
Gyermekotthoni ismeretek
128
Adminisztráció
44
A szolgáltatás biztosításával
72
kapcsolatos ismeretek
A kisgyermek nevelésével
216
kapcsolatos ismeretek
A kisgyermek gondozása
117
Adminisztráció, tájékoztatás
80
Mindösszesen óra: 1153

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0

35

150

0

0

51

0

120

190

29

0

121

0

39

93

0

76

190

0
0

72
34

200
78

32

0

104

30

92

338

0
0
91

96
28
592

213
108
1836

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program
(tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény
27. § (8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés
szakmai programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell
alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a
szakmai és vizsgakövetelményben a rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező
azonosítói alapján választja ki a tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét
képezi, úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.
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9.

Az elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
A képzési programban előírt, a képző-, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó intézményekben
töltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1868-06 Gyermekellátási alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlat
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A gyermeki fejlődés és a fejlődést segítő módszerek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 35%
3. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1878-06 Házi időszakos gyermekfelügyeleti feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A házi időszakos gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása esetleírás alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1879-06 Gyermekfelügyelői feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása esetleírás alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1880-06 Gyermekfelügyeleti dokumentációs feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az "élettörténet-könyv" készítésének funkciója és jelentősége
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1881-06 A befogadással kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok megoldásának bemutatása
esettanulmány alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1882-06 A szabadidőszervezéssel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A játék kisgyermekek fejlődésben játszott szerepének bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1883-06 Az önálló életvitelre való felkészítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Bemutatni az önálló életvitelre való felkészítés legfontosabb feladatait
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1884-06 A napközbeni gyermekellátás feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A játék kisgyermekek fejlődésben játszott szerepének bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1885-06 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kisgyermekek testi, lelki fejlődésének folyamata és a fejlődést rögzítő
dokumentációs feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 761 02 0010 54 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 15
Az 54 761 02 0010 54 02 azonosító számú, Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 25
6. vizsgarész: 20
30

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a
Gyermekgondozó-nevelő szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 761 02 0010 54 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

019/1.0/1868-06

Jogi, szociálpolitikai
és etikai ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

019/1.1/1868-06
019/1.2/1868-06
019/1.3/1868-06
019/1.4/1868-06
019/1.5/1868-06
019/1.6/1868-06

23
23
23
23
0
23

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jogi- és adatvédelemi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
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0
0
0
150
0
35
0

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átfogó ismeretek nyújtása az állam és a jog fogalomrendszeréről, az államszervezet
felépítéséről, alkotmányos alapjairól. Alapismeretek nyújtása a jogrendszerről, a
jogszabályok hierarchiájáról, a jogalkalmazás és jogérvényesítés lehetőségeiről
Az emberi és polgári jogok szabályai; a személyiség és az adatvédelem szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
A jóléti ellátások jogi keretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közoktatási jogszabályok
C típus A szociális és társadalombiztosítási ellátások jogi szabályozása
C típus Az egészségügyi ellátások szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
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Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei, formái; a társadalombiztosítás
rendszere, az egészségbiztosítási és a nyugdíjbiztosítási ellátások, a családtámogatások
Önkormányzati szociális, gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi ellátások: pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások a szociális és gyermekvédelmi
törvényben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekvédelmi jogok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyermeki jogok nemzetközi és hazai szabályai
B típus A gyermekvédelem jogi szabályozása
B típus Gyermek- és fiatalkorúak büntethetősége
B típus Családjogi alapismeretek
B típus Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
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Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekvédelem jogi szabályozása, alapelvei, rendszere és szereplői. A
gyermekvédelmi törvényben szabályozott gyermekvédelmi ellátások és intézményei
A gyermekek jogairól szóló nemzetközi megállapodások és hazai jogszabályok
Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének
lehetőségei és akadályai
A gyermek és fiatalkorúak büntethetősége. A gyermek és fiatalkorúak büntetésének
irányelvei, a velük szemben alkalmazható büntetési tételek
A családjogi törvény ismerete. A szülői jogok és kötelezettségek; a felügyeleti jog, és a
gyámság
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.4/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
fü éismeretalkalmazások:
k t
Hozzárendeltö szakmai
D típus Szociálpolitikai alapok
C típus A szociálpolitika céljai, értékei és dilemmái
D típus Az állami beavatkozás és az azt meghatározó ideológiák és érdekek
C típus A problémának definiált társadalmi jelenségek és ellátások, eszközök
B típus Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociálpolitika fogalma, értékei, alapvető összefüggései, feladata, intézményrendszere,
célja és eszközei; a szociális biztonságot szolgáló támogatások formái, a támogatások
nyújtásának alapelvei, dilemmái
A szociálpolitika, mint társadalomtudomány és mint a társadalmi integritás megőrzésének
eszköze
A problémának definiált társadalmi jelenségek és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések,
ellátások
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.5/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai monitorozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tiszteletben tartja a hozzáfordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket
szemelőtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közigazgatás szervezete és intézményei
A típus Jogi- és adatvédelemi alapismeretek
C típus A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
1. szint Informatikai eszközök használata
1. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A tevékenységek megfigyelése adott szempontok alapján 60%
Tapasztalatok utólagos feldolgozása szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekellátási és gyermekvédelmi intézmények
Családvédelmi intézmények
Közoktatási intézmények
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állami és önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások rendszere. Az
ellátásokhoz való hozzájutás feltételei és szabályai
A szükségletek és erőforrások feltárásának technikái, módszerei és az alkalmazás
gyakorlata
Az együttműködés jogi alapjai, a szakmai illetékesség
Az adatkezelés szabályai. A szakmai titoktartás szabályainak és etikai elveinek
érvényesülése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.6/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai etika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tiszteletben tartja a hozzá fordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket
szemelőtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szakma etikai szabályai és dilemmái
B típus A szakmai együttműködés etikai szabályai
A típus Kompetencia határok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 5%
Etikai szabályok értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmai etikai szabályok ismerete és alkalmazása
A gyermekek autonómiájának, identitásának, magukkal hozott értékeinek, normáinak
tiszteletben tartása. A szakmai etikai dilemmák értelmezése és megoldási módjai
Az együttműködés etikai szabályai, a szakmai titoktartás és korrekt tájékoztatás módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

019/2.0/1868-06

Társadalmi
alapismeretek

azonosítója

sza
sza

019/2.1/1868-06
019/2.2/1868-06

25
26

0
0

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.1/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociológiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és
ápolását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyén társadalmi meghatározottsága
C típus Társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődésük okai
C típus Mai magyar társadalom rétegződése
B típus A szegénység kialakulásának okai, jellemzői és megjelenési formái
B típus Deviáns jelenségek és kialakulásuk okai
C típus A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Konfliktuskezelő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
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Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Társadalmi szerkezet és rétegződés. Egyenlőtlenségek és a szegénység. A mai magyar
társadalom. Gyermekszegénység Magyarországon
A deviancia fogalma. A deviancia megjelenési formái a társadalomban
Társaskapcsolatok és kötődések fontossága. Régi és új kapcsolatok kialakulásának
mechanizmusa
A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Család és életmód
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól; törekszik a
családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés segítésére
Biztosítja a gyermek számára a fizikai, és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabadlevegőn való
mozgás és a rekreálódás feltételeit
Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását
Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben
Elősegíti az egyéni ízlés kialakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A család fogalma, funkciói és struktúrája
C típus Családi szerepek és szerepkonfliktusok, a családi életciklusok
B típus Az emberi szükségletek
C típus Életmód, kultúra fogalma, az etnikai kisebbségek sajátosságai
B típus A család mint támogatórendszer és mint problémaforrás jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Rugalmasság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
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Konfliktuskezelő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladatok megoldása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kultúra, érték és normák, életmód általában. Szubkultúrák és etnikumok sajátosságai. A
társadalmi értékrend kialakítása gyermekkorban
A környezet szerepe az értékek, szokások, hagyományok kialakulásában és az életmódban
A család fogalma, típusai, jellemzői. A család szerepe a társadalomban. A családi
életciklusok. A családi funkciók és változásai
A család mint elsődleges szocializációs szintér. A család diszfunkciós működése - a
család, mint támogató rendszer és mint problémaforrás
A családi szerepek és szerepkonfliktusok
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3. TANANYAGEGYSÉG

019/3.0/1868-06

Pszichológiai és
pedagógiai
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

019/3.1/1868-06
019/3.2/1868-06
019/3.3/1868-06
019/3.4/1868-06
019/3.5/1868-06

0
0
24
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0
0
0
0
0
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azonosítója

elméleti

óraszáma

60
60
0 190
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.1/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Segítő kapcsolat kommunikációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az önismeretfejlesztés, az önvédelem és a szakmai hitelesség megőrzésének
technikáit
Nondirektív, segítő beszélgetést folytat
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Énvédő technikák
A típus Nondirektív beszélgetés
C típus A segítő beszélgetés jellemzői
B típus Az önismeret forrásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktuskezelő készség
Adekvát kommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Tapasztalatok elemzése 40%
Esetmegbeszélés 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikációs készségek fejlesztése csoportos helyzetgyakorlatokban, szituációs
játékokkal
A saját kommunikáció jellemzőinek felismerése, visszajelzés, önreflexió
A kommunikáció jelentőségének felismerése, a nondirektív és segítő beszélgetés elemei és
alkalmazásuk a gyakorlatok során. Kommunikációs zavarok és problémák felismerése
Szabadinterakciós, encounter és pszichodráma csoport, vagy más elismert technika
gyakorlatainak felhasználása
Kommunikáció fogalma és fajtái. Kommunikációs zavarok. A kommunikáció szerepe a
segítő szakmában
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kommunikáció fajtái, kommunikációs zavarok
B típus Vonzalmak és taszítások jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktuskezelő készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Tapasztalatok elemzése 40%
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Esetmegbeszélés 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A saját személyiség megismerésének lehetőségei, reális énkép. Viselkedés kontrollálása.
Sajátosságok felismerése, önreflexió
Szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése
A konfliktus kialakulásának mechanizmusa, konfliktus-megoldási technikák
Vonzalmak és taszítások az együttműködésben. Az együttműködés szociálpszichológiai
összefüggései
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.3/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejlődés- és személyiség-lélektani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Életkori sajátosságok, egyéni képességek figyelembevételével bevonja a gyermeket a
mindennapi tevékenységbe
Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól függően segíti a gyermek játékát
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafeltárást végez
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való
mozgás és a rekreálódás feltételeit
Elősegíti az egyéni ízlés kialakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A lelki fejlődés meghatározói
B típus A lelki fejlődés életkori szakaszai
B típus A szocializáció folyamata és színterei
B típus Fejlődéslélektani alapismeretek
C típus A kötődés és biztonságérzet fontossága
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Gyermekjátékok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emberi pszichikum fejlődésének, érésének folyamata, az ember megismerő
tevékenységének területei, törvényszerűségei és azok időbeli lefolyása. A fejlődés, érés,
nevelés összefüggése, hatása a személyiségfejlődésre
Az emberi életkor szakaszai és ezek fejlődési sajátosságai. Az egyéni fejlődést befolyásoló
tényezők. Az anya-gyerek kapcsolat jelentősége a gyermek érzelmi, szociális és értelmi
fejlődésében. Szeparáció és hospitalizáció
A motiváció, az érzelem és az akarat összefüggései és fejlődésmenete. A játék fejlődés
jellemzői a különböző életkori szakaszokban
Az átlagtól eltérő fejlődés jellemzői, a tünetek jelentősége, a fejlesztés lehetőségei.
Fejlődési, beilleszkedési és viselkedési zavarok, tanulási nehézségek, agresszió,
pszichoszomatikus tünetek
Az énkép, identitás, önbecsülés és önállóság kialakulásának folyamata, az érzelmi akarati,
élet fejlődésmenete. A kortárs csoportok szerepe az egyes életkori szakaszokban.
Fejlődési és járulékos krízisek
A munka során alkalmazható pszichológiai módszerek megismerése (pl.: megfigyelés) A
játék, tanulás és munka személyiség alakító hatásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.4/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpszichológiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Tiszteletben tartja a hozzá fordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket
szemelőtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és
ápolását
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői
B típus A szerep fogalma és jellemzői
B típus A konfliktusok fajtái és és a konfliktuskezelés módjai
B típus A kommunikáció fajtái, kommunikációs zavarok
B típus Vonzalmak és taszítások jellemzői
B típus Az együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
B típus A szociális identitás kialakulásának összefüggései
A típus A segítés pszichológiai összefüggései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Konfliktuskezelő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapfolyamatok megismerése révén a társadalom kisebb és nagyobb egységeiben
működő jelenségek, szabályszerűségek felismerése. A szociálpszichológiai ismeretek
gyakorlati alkalmazása a problémák felismerésében, kezelésében, megoldásában
Szociális identitás kialakulása, szociális tanulás. Attitűdök, énvédő funkciók.
Személyészlelést befolyásoló tényezők: szociokulturális környezet, empátia, önértékelés,
intellektuális, emocionális jellemzők
Az előítélet kialakulása és okai. A sztereotípiák, stigmák, az emberi vonzalmak és
játszmák. Szerepstruktúrák, szerepkonfliktusok. Konformitás és nonkonformitás
A csoport hatása az egyénre, csoportközi viszonyok. Tömeg, közösség, társadalmi
nagycsoport. A csoport szerepe az elsődleges és a másodlagos szocializációban
Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok: sérült gyermek a családban; sérültek a
társadalomban
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.5/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Pedagógiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények figyelembevételével bevonja a
gyermeket a mindennapi tevékenységbe
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól függően segíti a gyermek játékát
Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tanulási folyamat, tanulás segítés
B típus A nevelési hatáskeltés pszichológiai alapjai
B típus Nevelési stílusok és attitűdök
B típus A nevelői szerep összefüggései
B típus Sikerek és kudarcok a nevelésben
B típus Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
C típus A közoktatási jogszabályok
C típus Az inkluzió, integráció és a differenciált nevelés bölcsődei lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szabadkézi rajzolás
1. szint Gyermekjátékok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empátia
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nevelés fogalma, célja, feladatai, a nevelési folyamat törvényszerűségei. A nevelési
folyamat résztvevői. A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei, a
módszerválasztást befolyásoló tényezők. Közvetett és közvetlen nevelési módszerek
A nevelő személyisége, nevelésben betöltött szerepe. Nevelési stílusok és attitűdök.
Sikerek és kudarcok a nevelésben. Egyéni, csoportos, közösségi nevelés lehetőségei,
formái
Pedagógiai folyamatok tudatos tervezése, elemzése a nevelőmunkában. A gyermek
környezetének kialakítása az életkornak megfelelő, öntevékeny, szabad mozgás és játék
feltételeinek megteremtése. Egyéni képességek kibontakoztatásának lehetőségei
A csoportban nevelkedő gyermek nehézségeinek megismerése, a beilleszkedés elősegítése
pedagógiai eszközökkel, módszerekkel. A gyermek etnikai, vallási és kulturális
sajátosságainak, hagyományainak és szokásainak figyelembevétele
Tanulási folyamat, tanulás segítés, tanulási nehézségek. Egyéni bánásmód alkalmazása.
Korai fejlesztés, sajátos nevelési igény szükségességének felismerése, fejlesztési
módszerek
A sajátos ütemű fejlődés megnyilvánulási jelei, a gyógypedagógiai segítséget igénylő
problémák
A sajátos szükségletű gyermekek oktatásának, fejlesztésének intézményei, lehetőségei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/4.1/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek biológiai fejlődése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a gyermek számára a fizikai, és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyermek biológiai fejlődését meghatározó tényezők
B típus Életkori szakaszok és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ember biológiai fejlődésének szakaszai: a fejlődést befolyásoló tényezők (öröklött
adottságok, veleszületett rendellenességek, környezeti hatások, életmód stb.) A méhen
belüli fejlődés, a születés folyamata, a kompetens újszülött biológiai jellemzői
Az egészséges csecsemő fejlődése (motoros, mentális, szociális); az 1-3 éves gyermek
fejlődése. Az óvodáskorú gyermek jellemzői, az iskolaérettség kritériumai
A kisiskolás gyermek fejlődési sajátosságai; a gyermek fejlődésének sajátosságai pubertás
korban; a serdülőkor és az ifjúkor biológiai jellemzői
Az ingergazdag környezet, az étkezés, a napirend, az alvás és levegőzés szerepe,
fontossága a gyermek fejlődésben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/4.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rendellenes fejlődésre utaló tünetek
B típus Gyermeki jogok nemzetközi és hazai szabályai
C típus A közoktatási jogszabályok
B típus Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
A típus Kompetencia határok
C típus Társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődésük okai
C típus A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
1. szint Gyermekjátékok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empátia
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méhenbelüli, peri-, és postnatális ártalmak (fizikai, kémiai hatások, fertőzések) és ezek
hatása a magzatra. öröklött fejlődési rendellenességek. Genetikai tanácsadás, perinatális
diagnosztika, szűrővizsgálatok jelentősége
Fejlődési zavarok, retardáció és regresszió fogalma. A késleltetett ütemű fejlődés
megnyilvánulási fajtái, jelei a mozgás, beszéd fejlődésben, a szociális kapcsolatok és a
szokáscselekvés kialakulásában
Organikus okokra visszavezethető sérülések:látás-, hallás-, beszéd-, mozgás-, értelmi és
érzelmi, akarati sérülések. Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok: a sérült gyermek
önbecsülése, önértékelése, lehetőségei az önálló életvitelre
A sajátos szükségletű gyermekek fejlesztésének lehetőségei. A sérült speciális helyzetéből
adódó egyéni szükségletek feltárása és kielégítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/4.3/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekbetegségek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri a gyermek betegségét, szükség esetén, elsősegélyt nyújt
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól; törekszik a
családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés segítésére
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafeltárást végez
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei
A típus Elsősegélynyújtás
C típus Az egészségügyi ellátások szabályai
B típus A szakmai együttműködés etikai szabályai
A típus Kompetencia határok
A típus A rendellenességet, kóros állapotot jelző tünetek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Türelmesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A leggyakoribb gyermekbetegségek fajtái, okai, hajlamosító tényezői. A beteg objektív és
szubjektív tünetei, a beteg megfigyelésének szempontjai, terápiája, életmódra vonatkozó
utasítások, diéta
Gyermekbetegségek: légutak betegségei (felső légúti hurutok, idegen test a légútban,
crup, hörghurut, asztma, tüdőgyulladás)
Emésztőrendszeri betegségek (hányással járó kórképek, hasi fájdalommal-, hasmenéssel
járó megbetegedések, székrekedés, étvágytalanság, csecsemőkori sorvadás)
Anyagcsere betegségek (cukorbetegség, kóros soványság, elhízás)
Idegrendszeri betegségek (agyhártya-gyulladás, idegrendszeri görcsbetegségek)
gyermekkori fertőző betegségek
Szűrővizsgálatok és védőoltások csecsemő és gyermekkorban
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/4.4/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Ápolási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Felismeri a gyermek betegségét, szükség esetén, elsősegélyt nyújt
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól; törekszik a
családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés segítésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A rendellenességet, kóros állapotot jelző tünetek
A típus A tünetek enyhítésének technikái ás módszerei gyermekkorban
A típus A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
A típus Védőoltások és kísérő tüneteik
C típus Az egészségügyi ellátások szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Híradástechnikai eszközök használata
5. szint Kézírás
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beteg gyermek megfigyelésének szempontjai, a tünetek értelmezése (öntudat,
viselkedés, sírás, turgor, fájdalom, váladékok, kardinális tünetek stb.)
Alapellátási feladatok: fekvőhely és felszerelése, ágyneműcsere, a csecsemő és gyermek
ruházata, pelenkázási módok, napi testápolás, a beteg csecsemő és gyermek táplálása
A beteg csecsemő és gyermek ápolása légúti betegség, hányás, hasmenés, székrekedés,
fertőző betegség, láz esetén. a diéták felosztása
A leggyakoribb ételallergiák ismerete; a diétás kezelés alapelvei, a diéta fogalma, szerepe
beteg gyógyításában
Fizikális gyógymódok ismerete és alkalmazása: nedves belélegeztetés, hűtőfürdő,
prissnitz, a száraz meleg és hideg alkalmazása, borogatások. Konyhatechnikai eljárások
Gyógyszerelés, gyógyszerformák, a gyógyszerek alkalmazásának módjai gyermekkorban.
A gyógyszertárolás és gyógyszerelés szabályai, a házi patika szerei; fertőtlenítő eljárások
és fertőtlenítőszerek
Csecsemő és gyermekkorban leggyakrabban előforduló balesetek, sérülések és ellátásuk.
Ájulás, fulladás, idegen test a légútban, orrvérzés, mérgezés, törések, ficam, rándulás,
sebellátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/4.5/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét
Biztosítja a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását
Felismeri a gyermek betegségét, szükség esetén, elsősegélyt nyújt
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elsősegélynyújtás
A típus A tünetek enyhítésének technikái ás módszerei gyermekkorban
A típus A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei
A típus Az akadálymentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái
A típus A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
1. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
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Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
29 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elsősegélynyújtás célja, feladatai, általános szabályai. Veszélyeztető állapotokból
következő elsősegélynyújtási feladatok: újraélesztés, eszméletlen beteg ellátása
A sebek és vérzések fajtái, a sebellátás szabályai, vérzéscsillapítás; törés, ficam, rándulás
ellátása; idegen test a szemben, légutakban, hallójáratban; termikus traumák (égés, fagyás,
hőpangás, kihűlés)
Belgyógyászati megbetegedések, belgyógyászati balesetek (asztma, ájulás, sokk,
félrenyelés, áramütés stb.); epilepszia, lázas eklampszia; mérgezések (gyógyszer, vegyszer
ételmérgezés, gázmérgezés stb.)
Csecsemő és gyermekkorban leggyakrabban előforduló balesetek, sérülések és ellátásuk
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/5.1/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Gondozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a gyermek számára a fizikai, és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozást végez
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabadlevegőn való
mozgás és a rekreálódás feltételeit
Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását
Elősegíti az egyéni ízlés kialakulását
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és
ápolását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai
A típus A gondozás, mint a nevelés eszköze
A típus A testi gondozás módszerei, szabályai
A típus A mentális fejlődés segítése
A típus A gyermekek kapcsolatainak fejlesztése
B típus Az emberi szükségletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Kézírás
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Informatikai eszközök használata
1. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gondozás célja, feladatai, területei. A gondozás és nevelés egysége. A rendszeresség, az
állandóság szerepe a gyermek gondozásában. A csecsemő és gyermekgondozás területei,
feladatai: a csecsemő fogása, tartása, emelése; fürösztés, a fürdetés eszközei
öltöztetés: a célszerű és évszaknak megfelelő ruházat, a ruházat kezelése. A gyermek
altatása, a pihenés ritmusa, alvásigény az egyes életkori szakaszokban; levegőztetés,
napoztatás
A korszerű és egészséges táplálkozás alapelvei, feltételei; az életkornak és egészségi
állapotnak megfelelő étrend összeállítása. A csecsemő és gyermek táplálása: az etetéshez,
önállóságra nevelés, a rosszul evő, válogatós gyermek
A gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozás lehetőségei, eszközei. A gondozás mint az esztétikai nevelés egyik színtere, a bizalom és biztonság kialakításának lehetősége,
az önértékelés, énkép kialakításának eszköze
Kultúrhigiénés szokások kialakítása csecsemő és gyermekkorban. A csecsemő és a
gyermek környezete, a közvetlen környezet higiénéje, berendezési tárgyai, a gyermek
játékai és azok tisztántartása
A játék, mint a legfőbb tevékenységi forma a gyermek életében. A játék szerepe a
gyermek fejlődésében
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/5.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekgondozási, ápolási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabadlevegőn való
mozgás és a rekreálódás feltételeit
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Biztosítja a gyermek számára a fizikai, és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozást végez
Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A rendellenességet, kóros állapotot jelző tünetek
A típus A tünetek enyhítésének technikái ás módszerei gyermekkorban
B típus A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai
A típus A gondozás, mint a nevelés eszköze
A típus A testi gondozás módszerei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
4. szint Szabadkézi rajzolás
1. szint Gyermekjátékok használata
1. szint Informatikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Kézügyesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát kommunikáció
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csecsemő és gyermekápolás, gondozás korszerű eszközeinek alkalmazása
A fürdetés módja, menete. Pelenkázás, tisztába tevés. Tisztogatás, fertőtlenítés
Öltöztetés, az altatás és a levegőztetés feltételeinek előkészítése. A csecsemő és a
kisgyermek ruházkodásának kezelése, tisztántartása
Az ápolási és gondozási eszközök tisztántartása, tárolása
Lázmérés, lázcsillapítás, folyadékpótlás. A leggyakoribb gyermekbetegségekkel
kapcsolatos ápolási tevékenységek
Testsúly, testmagasság mérése
Gyermektáplálékok elkészítése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/5.3/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz-, és balesetvédelemi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét
Biztosítja a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az akadálymentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái
B típus Az emberi szükségletek
A típus Elsősegélynyújtás
A típus A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
B típus Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szabadkézi rajzolás
1. szint Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információs táblák készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekintézményekre vonatkozó munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok ismerete
A munkavégzéssel összefüggő általános baleseti és egyéb veszélyforrások, a munkahelyre
vonatkozó biztonsági szabályok és előírások
A veszélyforrások csoportosítása: háztartási, munkahelyi, közlekedési veszélyek,
különböző tevékenységi formák veszélyei
Különféle anyagok (vegyszerek, mérgek, gyógyszerek stb.) biztonságos tárolása,
mozgatása, nyilvántartása. A veszélyes hulladékok tárolásának szabályai
A munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok adaptálása a gyermekek ellátására, a
gyermekintézményekre
A vészhelyzet jelzése. Balesetvédelmi dokumentáció
A veszélyhelyzet elhárításának lehetőségei, módszerei, eszközei: mindennapi
érintésvédelmi és szigetelési eljárások; a menekülési útvonalak kijelölésének feltételei,
egyéni védőeszközök használata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/5.4/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz-, és balesetvédelemi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét
Biztosítja a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az akadálymentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái
A típus Jogi- és adatvédelemi alapismeretek
B típus A gyermekvédelem jogi szabályozása
A típus Kompetencia határok
A típus Elsősegélynyújtás
A típus A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szabadkézi rajzolás
1. szint Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályzatok értelmezése és alkalmazása. A
veszélyelhárítás lehetőségeinek, módszereinek, eszközeinek alkalmazása. Tűzriadó
gyakorlása
A munkahellyel és a munkavégzéssel összefüggő baleseti és egyéb veszélyforrások
felismerése, megszüntetése illetve jelzése a megszüntetésre vonatkozó intézkedés
érdekében
Mérgek,vegyszerek, gyógyszere tárolása, nyilvántartása; veszélyes hulladékok tárolása
Gépek, berendezések biztonságos kezelése, meghibásodás esetén áramtalanítása, a
munkafolyamat befejezésével. Védőeszközök, speciális érintésvédelmi szabályok
alkalmazása
Tűzoltókészülékek használata. Menekülési útvonalak tervezése, készítése. Tájékoztató,
információs táblák és piktogramok készítése
A munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok adaptálása a gyermekek ellátására, a
gyermekintézményekre, az egyes tevékenységi területekre és helyszínekre. Különös
tekintettel a sajátos nevelési igényű, különleges szükségletű gyermekek ellátására
Gyermekintézmények berendezéseinek, foglalkoztatási eszközeinek és a játékok
balesetvédelme
Biztonságos játékok, szabályok alkalmazása. Balesetvédelmi dokumentáció készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

019/1.0/1878-06

azonosítója

A
gyermekfelügyelettel
kapcsolatos
ismeretek

szk
szk
szk
szk
szk
szk

019/1.1/1878-06
019/1.2/1878-06
019/1.3/1878-06
019/1.4/1878-06
019/1.5/1878-06
019/1.6/1878-06

24
24
24
24
18
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
190
0
0
76

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
Nevelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismerkedik a gyermek szüleivel
Megismerkedik a gyermekkel, törekszik arra, hogy személyét a gyermek elfogadja
Enyhíti a szülőtől való időszakos elválás fájdalmát
Gyermekkíséretet lát el, megtanítja a biztonságos közlekedés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek megismerésének módjai
C típus A szülő és a gyermek kapcsolata
D típus "Sajátos nevelési igényű gyermek"
C típus A család nevelési szokásai, hagyományai
C típus Életkornak megfelelő napirend kialakítása
C típus A biztonságérzet kialakítása
C típus Szabadidő szervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézimunka eszközök használata
3. szint Háztartási eszközök alkalmazása
5. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gyermekjátékok
2. szint Informatikai eszközök alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermek megismerésének területei, módjai és lehetőségei. A gyermek testi, egészségi,
lelki és intellektuális állapotának, képességeinek megismerése. A sajátos nevelési igény
ismerete
A gyermek és a szülők kapcsolatának ismeret. A családi nevelés sajátosságai, módjai.
Értékek, szokások, hagyományok a gyermek családjában. Szocializációs szint felmérése
A gyermek érdeklődési köréhez és képességeihez igazodó napirend alkalmazása,
szabadidős programok szervezése a családi szokásokhoz, értékrendhez igazodóan
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségnevelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ápolja a beteg gyermeket, szükség esetén biztosítja a szakszerű egészségügyi ellátáshoz
jutást
Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi és pszichés tüneteit, és jelzi felettesének és a
gyermekjóléti szolgálatnak
Figyelemmel kíséri a gyermekek ruházatának állapotát, jelzi a pótlás szükségességét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fogyatékos gyermekek ellátása
C típus Gyermekbalesetek és megelőzési lehetőségük
C típus Beteg gyermek gondozása
C típus A gyermekbántalmazás
C típus Életkornak megfelelő napirend kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gyógyászati segédeszközök használata
3. szint Elsősegélynyújtási eszközök használata
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gyermekjátékok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egészséges életmód, a betegségek megelőzése, korai felismerése. Szűrővizsgálatok fajtái,
jelentősége. Az egészség megőrzését biztosító napirend, szokások
Az egészséges gyermek fejlődése. Az átlagtól eltérő fejlődés felismerése. A fejlődési
elmaradás csökkentésének lehetséges módjai
A fogyatékosság, a sajátos nevelési igény ismerete és az ehhez kapcsolódó gondozási,
ápolási feladatok
Balesetmentes, az élethelyzetnek megfelelő környezet
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
A házi időszakos gyermekellátás pszichológiai dimenziói
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismerkedik a gyermek szüleivel
Megismerkedik a gyermekkel, törekszik arra, hogy személyét a gyermek elfogadja
Enyhíti a szülőtől való időszakos elválás fájdalmát
Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi és pszichés tüneteit, és jelzi felettesének és a
gyermekjóléti szolgálatnak
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek megismerésének módjai
C típus A szülő és a gyermek kapcsolata
D típus "Sajátos nevelési igényű gyermek"
C típus A biztonságérzet kialakítása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gyermekjátékok
3. szint Kézimunka eszközök használata
2. szint Informatikai eszközök alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szülő és a gyermek kapcsolata. A szülőtől való időszakos elválás traumája
A családi szokások, hagyományok jelentősége. A gyermekkel való együttműködés és
biztonságérzet kialakításának fontossága
A gyermekbántalmazás testi és lelki tünetei. A bántalmazott gyermek lelki traumájának
enyhítési lehetőségei
A gondozónő helye szerepe a család és a gyermek életében
A házi időszakos gyermekfelügyelet lezárása, kilépés a család és a gyermek életéből
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.4/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek ellátásával kapcsolatos ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a gyermekek ruházatának állapotát, jelzi a pótlás szükségességét
Gyermekkíséretet lát el, megtanítja a biztonságos közlekedés szabályait
Ápolja a beteg gyermeket, szükség esetén biztosítja a szakszerű egészségügyi ellátáshoz
jutást
Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi és pszichés tüneteit, és jelzi felettesének és a
gyermekjóléti szolgálatnak
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fogyatékos gyermekek ellátása
C típus Gyermekbalesetek és megelőzési lehetőségük
C típus Beteg gyermek gondozása
C típus A gyermekbántalmazás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gyógyászati segédeszközök használata
3. szint Elsősegélynyújtási eszközök használata
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakszerű egészségügyi ellátás biztosításához jutás szükségességének felismerése. A
biztonságos otthoni környezet és a gyermekkíséréssel kapcsolatos illetve az általános
közlekedési szabályok ismerete
A gyermekgondozás sajátosságai családi közegben. A gondozó felelőssége a gyermek
felügyeletével kapcsolatban, szerepe a család életében
A gondozó feladatai a házi időszakos gyermekgondozás során. A beteg gyermek
ellátásával kapcsolatos feladatok
A szerződés szerepe és tartalma. A család értékrendjének, hagyományinak, szokásainak
tiszteletben tartása. A gondozási munka intimitása, titoktartás, diszkréció. A családdal
való kapcsolat illemtana. Családi ünnepek, különleges események
A ruházat tisztántartásának, javításának technikái. A szükséges ruhaneműk pótlásának
jelzése
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A gyermek bevonása a szabadidős tevékenységek szervezésébe, lebonyolításába az
életkornak és egészségi állapotnak megfelelően. Gyermekkíséret során az általános
szabályok alkalmazása. A biztonságos közlekedés szabályainak elsajátíttatása a
gyermekkel
A bántalmazással kapcsolatos jelentési kötelezettség
A házi időszakos gyermekfelügyelet megszervezési és folytatásának lehetőségei
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.5/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekfelügyelet dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelenléti ívet és eseménynaplót vezet az elvégzett feladatokról, a gyermekekkel
történtekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Dokumentációs és nyilvántartási alapismeretek
C típus Különleges események jelzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Kézírás
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Informatikai eszközök alkalmazása
3. szint Kézimunka eszközök használata
2. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellátási formához kapcsolódó dokumentáció és nyilvántartások ismerete. A
dokumentálás tartalmi, formai és ütemezési kritériumai
Jelzési és dokumentációs kötelezettség különleges események bekövetkeztekor
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Feljegyzés készítése a gyermekkel kapcsolatos eseményekről, fejlődéséről. A gyermek
estleges bántalmazásával kapcsolatos jelentés tartalmi és formai követelményei
A szerződés formai követelményei
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.6/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekellátási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket
Jelenléti ívet és eseménynaplót vezet az elvégzett feladatokról, a gyermekekkel
történtekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek megismerésének módjai
D típus "Sajátos nevelési igényű gyermek"
C típus Dokumentációs és nyilvántartási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Gyógyászati segédeszközök használata
2. szint Informatikai eszközök alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tájékozódás
Türelem
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Eseménynapló vezetése 10%
Gyermekkel kapcsolatos dokumentáció vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekintézmény
Képzési idő:
76 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekintézmény működési rendjének és dokumentumainak ismerete. Az adott
gyermekcsoport összetételének megismerése. Beilleszkedés a dolgozói kollektívába
Az intézmény és a gyermekcsoport napirendjéhez kapcsolódó tevékenységek végzése.
Bekapcsolódás a gyermekekkel kapcsolatos gondozási, nevelési feladatok ellátásába
Sajátos nevelési igényű gyermek segítése önellátási és egyéb feladatainak megoldásában, a
gyermek képességeihez, önállóságához igazodóan
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A gyermekintézmény, a gyermekcsoport működéséhez kapcsolódó dokumentációs és
nyilvántartási feladatok elvégzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

019/1.0/1879-06

Gyermekotthoni
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szk
szk
szk
szk
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0
0
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0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekotthon működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az ügyeleti feladatok ellátásában, krízishelyzetekben intézkedik
Részt vesz a természetes és mesterséges környezet alakításában és rendbentartásában
Háztartási feladatokat végez
Gazdálkodik és elszámol az átadott pénzeszközökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermekotthon működési rendje
C típus Háztartásvezetés
C típus Saját tulajdon kialakításának és védelmének kérdései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Háztartási gépek és eszközök használata
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekotthon működési rendje, dokumentumai és kapcsolatrendszere. A
gyermekfelügyelő helye és szerepe a gyermekotthoni struktúrában, munkamegosztásban.
Részvétel a gyermekotthoni feladatok ellátásában, munkaköri feladatok
A gyermek- és ifjúsági felügyelő feladatai a környezet kialakításában, rendben tartásában,
balesetveszély elhárításában. A gyermekotthon baleset-, tűz-, és munkavédelmi
szabályzatai. A környezet alakításának kritériumai, jogszabályi előírásai
Közösségi és önálló élettér kialakítása. Közös és saját tulajdon kialakítása és védelme. A
saját tulajdon védelmének fontossága, tárgyi feltételei
Ügyeleti feladatok a gyermekotthonban. A krízishelyzetek, különleges események
megfelelő kezelése. Intézkedési, értesítési kötelezettség a veszély elhárítása, a probléma
megoldása érdekében és azt követően
Háztartásvezetési, gazdálkodási feladatok a gyermekotthonban. Háztartási gépek és
eszközök a gyermekotthonban. Biztonságos használatuk, teendők meghibásodásuk esetén.
A gyermekotthoni gazdálkodás keretei, lehetőségei, szabályai. A pénzfelhasználással
kapcsolatos adminisztratív feladatok. Elszámolási kötelezettség, a gyermekotthoni
formanyomtatványok.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekotthoni élet szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elősegíti a gyermek származásához, a gyermekotthoni hagyományokhoz kötődő ünnepek
és hagyományok ápolását
Részt vesz a természetes és mesterséges környezet alakításában és rendbentartásában
Háztartási feladatokat végez
Megtanítja a háztartási gépek és eszközök használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Önálló életvitelre való felkészítés
C típus A szabadidős tevékenységek szervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Háztartási gépek és eszközök használata
4. szint Dekorációs anyagok és eszközök (textíliák, papírok, színes ceruzák, olló stb.) használata
3. szint Kézimunka anyagok és eszközök használata
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4. szint Kéziszerszámok használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Szabályzatok, módszertani levelek feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Napirend, hetirend tervezésének szempontjai. A gyermekek életkorának, egészségi
állapotának megfelelő életritmus kialakítása, a rekreáció biztosítása
A gyermekek bevonása a gyermekotthon természetes és mesterséges környezetének
alakításába, rendbetételébe. Dekorálás a gyermekek bevonásával. Textíliák, ruhaneműk,
háztartási eszközök és kéziszerszámok, berendezési tárgyak karbantartása, javítása
A gyermekek bevonása életkoruknak, képességeiknek és állapotuknak megfelelő
mértékben a napi feladatok ellátásába, a háztartási gépek és eszközök biztonságos
használatába. Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
Szellemi, fizikai aktivitást igénylő szabadidős tevékenységek szervezésének szempontjai é
lehetőségei a különböző életkorban. A csoportösszetétel, valamint a testi, szellemi
adottságok és képességek figyelembevétele. Kézimunkázás
Szokások és hagyományok fontossága a gyermekotthoni életben, kialakulásuk kialakításuk módjai. Az egyéni szokások és hagyományok beillesztése a közös életbe

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekcsoport működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekek fogadásának előkészítésében
Segíti a gyermeket a beilleszkedésben, a reszocializációs esélyek növelésében
Elősegíti a gyermek- és ifjúsági közösség kialakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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D típus A csoport működése
C típus Új csoporttag beillesztése, beilleszkedése
C típus Önálló életvitelre való felkészítés
C típus Saját tulajdon kialakításának és védelmének kérdései
C típus Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csoportok szerveződése, típusai. A csoport dinamikája, szabályai. A tagok szerepe,
helye a csoportban. Szerepek és konfliktusok. Kirekesztés és kirekesztődés. A csoport
felkészítése új tag befogadására
Egyéni és csoportos tevékenységek rendszerének kialakítása, munkamegosztás a
csoportban
Új gyermek befogadásának fázisai. A befogadás előkészítése és a hozzá fűződő szervezési
feladatok. A befogadás személyi és tárgyi feltételei
Közös élmények, szokások és hagyományok fontossága, csoportépítő, közösségformáló
hatása. A gyermekek magukkal hozott értékeinek, szokásainak, hagyományainak
megismerése; ezek lehetséges beillesztése a csoport életébe
A sajátos nevelési igényű gyermek beillesztésének segítése. Előítéletek, megkülönböztetés
enyhítése, feloldása, feldolgozása
A közösségi élettér, a közös használatú eszközök, a köztulajdon védelmének kialakítása, a
magánszféra, saját tulajdonú használati tárgyak tiszteletben tartása
Folyamatos és egyéni napirend kialakításának szempontjai
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.4/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek testi fejlődése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermek fogadásában
Felismeri a különleges és a speciális szükséglet jellemzőit
Segíti a gyermek védőoltáshoz jutását, gyógyászati segédeszközök használatát és
karbantartását
Az egészséges táplálkozás elvei szerint megtanítja a gyereket az ételek elkészítésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése
C típus Önálló életvitelre való felkészítés
C típus A testi és lelki bántalmazás tünetei
C típus Egészségügyi alapellátás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Háztartási gépek és eszközök használata
4. szint Dekorációs anyagok és eszközök (textíliák, papírok, színes ceruzák, olló stb.) használata
3. szint Kézimunka anyagok és eszközök használata
4. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 45%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermek testi fejlődésének megismerési lehetőségei, módszerei, dokumentumai. A
fejlődés nyomon követése, adminisztrálása
A gyermek egészségügyi ellátásának megismerése, nyomon követése. A védőoltások és
szűrővizsgálatok fajtái, szükségessége, időpontjai. A szükséges beavatkozásokra való
felkészítés módjai
A sajátos nevelési igény, valamint a különleges és speciális szükséglet jellemzői,
megjelenési formái. A segítségnyújtás lehetőségei a gyermekotthon keretein belül, a
kompetencia határok betartásával. Szakszerű ellátás szükségességének felismerése
A gyógyászati segédeszközök fajtáinak, használatának és karbantartásának ismerete. A
gyermek megtanítása a biztonságos használatra, képességeinek megfelelően bevonása a
segédeszköz karbantartásába
Egészséges táplálkozás. Étrend és ételkészítés szabályai, technikái. A gyermekek étkezési
szokásainak befolyásolása, helytelen táplálkozási szokások megváltoztatása, felvilágosítás
az egészséges táplálkozásról, életvitelről
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.5/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek lelki, szociális fejlődése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermek fogadásában
Segíti a gyermeket a beilleszkedésben, a reszocializációs esélyek növelésében
Elősegíti a gyermek származásához, a gyermekotthoni hagyományokhoz kötődő ünnepek
és hagyományok ápolását
Javaslataival segíti a gondozott gyermekeket zsebpénzük beosztásában, felhasználásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Új csoporttag beillesztése, beilleszkedése
C típus Önálló életvitelre való felkészítés
C típus Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése
C típus A testi és lelki bántalmazás tünetei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Játékok használata
4. szint Dekorációs anyagok és eszközök (textíliák, papírok, színes ceruzák, olló stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Esetelemzés 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az új gyermek megismerésének lehetőségei, módjai. Szabályok, szokások és házirend
ismertetése, felkészítés a csoportba való beilleszkedésre. A beilleszkedés segítésének
módjai. Az új tag helye és feladatai a csoportban, bevonása a csoport életébe
A bántalmazás fajtái, testi és lelki tünetei. A trauma enyhítésének lehetőségei a mindennap
gyakorlatban. A szakszerű ellátást igénylő esetek felismerése, jelzése
A szokásostól eltérő viselkedés észlelése, az okok feltárása - segítségnyújtás a problémák
megoldásába. A viselkedési és beilleszkedési zavarok megnyilvánulása, korrekciós
lehetőségek a gyermekkel kialakított együttműködés során
Szocializációs hiányok pótlásának, hibák korrigálásának módjai, reszocializációs
lehetőségek a gyermekotthonban. Tanulási nehézségek, motivációk. A szociális
kompetenciák fejlesztése
A személyes használati tárgyak, saját tulajdon védelmének fontossága a biztonságérzet
kialakulásában. A zsebpénz célszerű, hasznos felhasználására ösztönzés lehetőségei,
módjai
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.6/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekotthoni gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a természetes és mesterséges környezet alakításában és rendbentartásában
Háztartási feladatokat végez
Elősegíti a gyermek- és ifjúsági közösség kialakulását
Az egészséges táplálkozás elvei szerint megtanítja a gyereket az ételek elkészítésére
Részt vesz a gyermekek fogadásának előkészítésében
Elősegíti a gyermek származásához, a gyermekotthoni hagyományokhoz kötődő ünnepek
és hagyományok ápolását
Segíti a gyermek védőoltáshoz jutását, gyógyászati segédeszközök használatát és
karbantartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A csoport működése
C típus Önálló életvitelre való felkészítés
C típus Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése
C típus A gyermekotthon működési rendje
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C típus A szabadidős tevékenységek szervezése
C típus Háztartásvezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Kézírás
2. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
Eseménynapló vezetése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekotthon
Képzési idő:
72 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekotthon rendjének, dokumentumainak, házirendjének megfelelő munkavégzés.
Beilleszkedés a gyermekotthon felnőtt kollektívájába
A gyermekcsoport, a gyermekek megismerése. A napi gondozási, nevelési feladatok
ellátása a gyermekek bevonásával
A gyermekotthon természetes és mesterséges környezetének rendben tartása.
Bekapcsolódása háztartásvezetési feladatok elvégzésébe
Részvétel a szabadidős és fejlesztő program tervezésében, szervezésében,
lebonyolításában a gyermekek életkorához, egészségi állapotához, képességeihez és
érdeklődéséhez igazodóan
A gondozó saját tevékenységével és a gyermekek fejlődésével kapcsolatos
dokumentumok, feljegyzések készítése. A gondozási feladatokkal és a gyermek testi
működésével kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok feldolgozása, kommunikációja
A gondozási feladatokhoz és a mindennapi tevékenységéhez kapcsolódó nevelési
tevékenységek kialakítása
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019/1.0/1880-06

Adminisztráció

azonosítója

szk
szk
szk

019/1.1/1880-06
019/1.2/1880-06
019/1.3/1880-06

22
22
0

0
0
0

0
0
34

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1880-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekotthoni dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a nyilvántartást a gyermekotthon pénz- és egyéb eszközeiről
Vezeti a gyermekotthon eseménynaplóját
Segítséget nyújt a "Gyermekek védelmében" elnevezésű dokumentációs rendszer
vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkakörhöz kötött dokumentáció
D típus Pénzkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

78

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Dokumentumelemzés 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekotthon működésének szabályai, szabályzatai, pénzkezelési szabályai.
Pénzkezelési dokumentáció a gyermekotthonban
Az eseménynapló vezetésének fontossága, szabályai. Különleges események jelzése.
Kapcsolattartás dokumentációja
A "Gyermekek védelmében" című egységes dokumentációs rendszer megismerése. Az
egyes munkalapok tartalma, kitöltésének személyi és időbeli szabályozása. A gyermek és
ifjúsági felügyelő közreműködési lehetőségei a kitöltésben
A gyermekotthon működését bemutató statisztikák, táblázatok, mutatók
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1880-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek fejlődésével kapcsolatos dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a gyermek egyéni fejlődését
Rögzíti a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos adatokat
Segítséget nyújt a gyermek élettörténet-könyvének elkészítésében és vezetésében
Segítséget nyújt a "Gyermekek védelmében" elnevezésű dokumentációs rendszer
vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek megfigyelése
C típus Élettörténet-könyv készítése
C típus A gyermekkel kapcsolatos dokumentációs rendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Dokumentumelemzés 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermeki fejlődés dokumentálásának fontossága. Információszerzési lehetőségek a
gyermek előéletéből. A gyermek fejlődésével kapcsolatos tapasztalatok folyamatos
vezetése
A gyermek egészségi állapotáról való információ szerzés módjai, a hiányzó adatok
pótlásának lehetőségei. Az egészségügyi dokumentáció karbantartásának fontossága. Az
adatvédelmi szabályok alkalmazása, az információk továbbadásának lehetőségei
Élettörténeti munka jelentőségének felismerése. A korai környezeti tényezők hatása a
személyiségfejlődésre, a fejlődést akadályozó élettörténések felkutatásának fontossága. Az
élettörténeti munka terápiás lehetőségeinek ismerete
Az élettörténeti munka, mint a felnőtt és a gyermek közötti nyílt kommunikáció, mint a
múlt megismerésének, tudomásulvételének lehetősége
Az élettörténet feldolgozásának technikái, tartalmi és formai lehetőségei. A gyermek
bevonása az élettörténeti könyv készítésébe
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1880-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztrációs gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a gyermek élettörténet-könyvének elkészítésében és vezetésében
Segítséget nyújt a "Gyermekek védelmében" elnevezésű dokumentációs rendszer
vezetésében
Dokumentálja a gyermek egyéni fejlődését
Vezeti a gyermekotthon eseménynaplóját
Vezeti a nyilvántartást a gyermekotthon pénz- és egyéb eszközeiről
Rögzíti a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek megfigyelése
C típus Élettörténet-könyv készítése
C típus A gyermekkel kapcsolatos dokumentációs rendszer
C típus A munkakörhöz kötött dokumentáció
D típus Pénzkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
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3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Élettörténetkönyv készítése 20%
"Gyermekek védelmében" munkalapok vezetése 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekotthon
Képzési idő:
34 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekotthon szervezetének és működésének megismerése. A gyermekfelügyelő
szerepének és kompetenciájának megismerése
A gyermekkel kapcsolatos dokumentációs feladatok elvégzése
Élettörténeti könyv készítése, vezetésének folytatása a gyermek bevonásával
A gyermekotthoni adminisztrációs feladatok megismerése, szükség szerinti vezetése
A "Gyermekek védelmében" című egységes dokumentációs rendszer megismerése. Az
egyes munkalapok kitöltésének megfigyelése, részvétel a dokumentálásban
A gyermek dokumentációjának áttanulmányozása, további információk megszerzési
lehetőségének felkutatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1881-06
A tananyagelem megnevezése:
A társadalmi egyenlőtlenségek és a gyermekek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében
Törekszik a szülőkkel a megfelelő kapcsolat kialakítására és a hatékony együttműködésre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek előélete
C típus A vérszerinti családdal kapcsolatos ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Statisztikai adatok értelmezése 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A tapasztalatok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A társadalom rendszerszerű működésének, belső tagozódásának ismerete és a jelenben
előforduló, a társadalmi integrációt leginkább veszélyeztető problémák. A társadalmi
integráció, dezintegráció, szegregáció fogalma
A társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásának okai, megjelenési formái. A szegénység
értelmezése és jellemzői, a gyermekszegénység. A társadalom, a család, az iskola szerepe
az egyenlőtlenségek és a szegénység mérséklésében, újratermelésében
A gyermek helye, értéke a társadalomban. Az egyes kultúrák sajátosságainak elemzése, az
életmód meghatározó tényezőinek áttekintése. A társadalmi egyenlőtlenségek
kialakulásának okai, megjelenési formái
A szegénység értelmezése és jellemzői, a gyermekszegénység. A társadalom, a család, az
iskola szerepe az egyenlőtlenségek és a szegénység mérséklésében, újratermelésében

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1881-06
A tananyagelem megnevezése:
A családi szocializáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében
A nevelő irányítása mellett elvégzi a befogadás szervezési és tájékoztatási feladatait
Törekszik a szülőkkel a megfelelő kapcsolat kialakítására és a hatékony együttműködésre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek előélete
C típus A vérszerinti családdal kapcsolatos ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Türelem
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok értelmezése 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A család mint elsődleges szocializációs színtér. Szerepek és szerepkonfliktusok.
Kommunikáció a családban. Modellnyújtás, értékek és normák elsajátítása.
Hagyományok és szokások a családban
A vérszerinti család meghatározó szerepe, jelentősége a gyermek életében. A családi
kapcsolatok rendszere és hatása a gyermek szocializációjára. A szocializáció szerepe a
gyermeki személyiség fejlődésére
Szocializációs hiányosságok, és nem megfelelő szocializációból következő viselkedési
anomáliák felismerése, okainak feltárása. A hiányosságok pótlása, a reszocializáció
lehetőségei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1881-06
A tananyagelem megnevezése:
Hátrányt eredményező tényezők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében
Törekszik a szülőkkel a megfelelő kapcsolat kialakítására és a hatékony együttműködésre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek kora és állapota által meghatározott gondozás
C típus A gyermek speciális helyzetéből adódó lelki szükségletek
C típus A gyermek előélete
C típus A vérszerinti családdal kapcsolatos ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok értelmezése 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermek biológiai és szerzett sérülései, az ezekből adódó hátrányok. Az vérszerinti
család életmódjával és a szocializációval összefüggő hátrányok
A szociokultúrális, szubkulturális különbözőségekből eredő hátrányok fajtái,
megnyilvánulási formái. Kommunikációs nehézségek
Családon belüli erőszak. Elhanyagolás, bántalmazás, veszélyeztetés fogalma, típusai
A hátrányok csökkentésének, korrekciójának módjai, lehetőségei a gyermekotthonban
Tanulási, magatartási, viselkedési, beilleszkedési zavarok gyermek és fiatalkorban
A gyermek és fiatalkorban előforduló szenvedélybetegségek fajtái, kezelési lehetőségei a
gyermekotthonban, szakember bevonásának szükségessége
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.4/1881-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekvédelem szociálpolitikai eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek kora és állapota által meghatározott gondozás
C típus A vérszerinti családdal kapcsolatos ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tájékozódás
Szervezőkészség
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Esetmegbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekjólét és a gyermekvédelem fogalma, meghatározó tényezői, eszközei. A
gyermekvédelem dilemmái
A gyermekek és a gyermekes családok támogatására szolgáló intézmények, ellátások
rendszere
A gyermekvédelmi ellátó rendszer célja. Intézményei. A jelzőrendszer működése,
résztvevői. A védelembe vételt megelőző családsegítési módszerek, lehetőségek. A
gyermekek jogainak hazai és nemzetközi értelmezése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.5/1881-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek védelembe és nevelésbe vételének szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében
A nevelő irányítása mellett elvégzi a befogadás szervezési és tájékoztatási feladatait
Törekszik a szülőkkel a megfelelő kapcsolat kialakítására és a hatékony együttműködésre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek előélete
C típus A vérszerinti családdal kapcsolatos ismeretek
D típus A kapcsolattartás jogi szabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tájékozódás
Elhivatottság, elkötelezettség
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Esetmegbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések
A védelembe vétel alkalmazhatósága, jogi szabályozása, a védelembe vétel célja. A
települési önkormányzat jegyzőjének feladatai a védelembe vétel elrendelése esetén. A
védelembe vétel felülvizsgálata, megszűnésének és megszüntetésének feltételei
A nevelésbe vétel elrendelésének okai, az elhelyezés lehetőségei. A gyámhivatal feladat és
jogköre a nevelésbe vétel esetén. A nevelésbe vétel felülvizsgálata, megszűnésének illetve
megszüntetésének okai
A szülői felügyeleti jog érintettsége védelembe illetve nevelésbe vétel esetén. A
kapcsolattartás lehetőségei, szabályozása, korlátozásának feltételei. A gyermek gyámsága
és törvényes képviselete a nevelésbe vétel után
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.1/1881-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekotthonba kerülés pszichológiai következményei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében
A nevelő irányítása mellett elvégzi a befogadás szervezési és tájékoztatási feladatait
Törekszik a szülőkkel a megfelelő kapcsolat kialakítására és a hatékony együttműködésre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek előélete
C típus A vérszerinti család
D típus A kapcsolattartás jogi szabályozása
C típus A gyermek speciális helyzetéből adódó lelki szükségletek
D típus A csoport működése, új tag beillesztése
C típus A befogadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Háztartási eszközök használata
2. szint Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
3. szint Játékok használata
3. szint Kerti eszközök használata
3. szint Kéziszerszámok használata
2. szint Informatikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Türelem
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Esetmegbeszélés 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információszerzési lehetőségek a gyermek előéletéről. A megfigyelés szerepe. A családon
belül elszenvedett traumák elemzése, következményeinek felismerése. A bántalmazás fajtá
és tünetei. A gyermek segítése a traumák feldolgozásában
A családból való kikerülés traumája, megnyilvánulási formái. A megrázkódtatás
enyhítésének lehetőségei. A régi környezet és kapcsolat elvesztése, a segítségnyújtás
módjai a veszteség, a gyász feldolgozásában
A megváltozott környezet elfogadása, beilleszkedés. A mobilitás, település váltás okozta
nehézségek. Új kapcsolatok, személyes élettér kialakítása. A gyermekintézmény házi- és
szokásrendjének elfogadása
Új gyermek helye a csoportban, pozitív és negatív hatású csoportdinamikák, beavatási
rituálék
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.2/1881-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében
Törekszik a szülőkkel a megfelelő kapcsolat kialakítására és a hatékony együttműködésre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vérszerinti család
C típus A gyermek speciális helyzetéből adódó lelki szükségletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tájékozódás
89

Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Esetmegbeszélés 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felnőtt személyiség fogalma és aspektusai. A társkapcsolatok általános jellemzői,
befolyásoló tényezői. A kapcsolatok létrejöttének céljai, okai. A kapcsolat teherbírása,
problémái. Házasság, házasságon belüli konfliktusok
Döntések, felelősség és érettség a gyermekvállalásnál. Szülővé válás. A gyermeknevelés
felelőssége. Szeretet, összetartozás, biztonság, egymás iránti felelősség a családban.
Családi kommunikáció, szabályok. A család nélkül nevelkedett szülők családja
Beavatkozást kiváltó jelzések. Gyermek az összeomló kapcsolatban, a család széthullása.
Lemondás a gyermekről, elhanyagolás fajtái, lehetséges okai, formái, pszichológiai
aspektusai. A gyermek viselkedési, magatartási anomáliái, lehetséges okai
Kiemelést eredményező esetek. A család működési zavarai. A veszélyeztetés lehetséges
okai, formái, pszichológiai aspektusai, összetevői. A család a gyermek kiemelése után
Segítő kapcsolat sajátosságai, szakaszai. A munkavégzés és a döntések felelőssége.
Kölcsönös elfogadás, bizalom: a gyermek - a vérszerinti család - a segítő. A tanácsadás, a
beavatkozás mértéke
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.1/1881-06
A tananyagelem megnevezése:
Gondozási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében
Ellenőrzi az előírásnak megfelelő ruházat meglétét
Részt vesz a hiányzó ruhaneműk pótlásában
Részt vesz a gyermek tanszereinek beszerzésében, pótlásában, karbantartásában
A nevelő irányítása mellett elvégzi a befogadás szervezési és tájékoztatási feladatait
Törekszik a szülőkkel a megfelelő kapcsolat kialakítására és a hatékony együttműködésre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek előélete
C típus A gyermek kora és állapota által meghatározott gondozás
C típus A vérszerinti család
C típus A gyermek speciális helyzetéből adódó lelki szükségletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekgondozás területei és feladatai a gyermekotthonban. A különböző életkor és
egészségi állapot figyelembevétele: a tisztálkodás, öltözködés, alvásigény, táplálkozás
tTesti
é higiéniás szokások kialakítása, formálása. Évszaknak, életkornak, tevékenységnek
megfelelő öltözködés, a ruházat higiéniája. Egyéni napi és hetirend fontossága, életritmus
a gyermekotthonban. Az egészséges táplálkozás alapjai
Az önellátás, önállóság kialakítása. Egyéni ízlésformálás, kultúrhigiénés és egyéb
szokások kialakításának lehetőségei. A gyermek személyes tárgyainak, tanszereinek
biztosítása, karbantartása, pótlása. Egyéni igények, szükségletek figyelembevétele
A gyermekotthon tárgyi környezete. Életkori sajátosságoknak megfelelő bútorzat,
berendezési tárgyak és textíliák. Környezet higiéné, a környezet és a használati eszközök,
játékok tisztántartása, karbantartása
Egyéni és közösségi életterek tárgyi feltételei, a közös programok és az elvonulás
lehetőségének megteremtése. A gyermeki kapcsolatrendszer működésének támogatása. A
kapcsolattartásra alkalmas, kultúrált feltételek biztosítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.2/1881-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekgondozási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei feltárásában és kielégítésében
Ellenőrzi az előírásnak megfelelő ruházat meglétét
Részt vesz a hiányzó ruhaneműk pótlásában
Részt vesz a gyermek tanszereinek beszerzésében, pótlásában, karbantartásában
A nevelő irányítása mellett elvégzi a befogadás szervezési és tájékoztatási feladatait
Törekszik a szülőkkel a megfelelő kapcsolat kialakítására és a hatékony együttműködésre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek előélete
C típus A gyermek kora és állapota által meghatározott gondozás
C típus A vérszerinti család
D típus A kapcsolattartás jogi szabályozása
92

C típus A gyermek speciális helyzetéből adódó lelki szükségletek
D típus A csoport működése, új tag beillesztése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A gondozási dokumentáció megismerése, vezetése 15%
Információk önálló rendszerezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 55%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekotthon
Képzési idő:
69 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Részvétel a gyermekotthon napi feladatainak ellátásában. Segítségnyújtás a gyermek
környezetének kialakításában, rendezésében
A ruházat állapotának ellenőrzése, javítása, szükség esetén a pótlás szükségességének
jelzése. Részvétel ruházat beszerzésében. Részvétel a kultúrhigiénés szokások
kialakításában, a napi gondozási feladatok ellátásában
Étrend készítése, élelmiszerek beszerzése, ételkészítés, étkeztetés, háztartási feladatok
ellátása
Részvétel a gyermekcsoport mindennapi életének szervezésében, működtetésében
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1882-06
A tananyagelem megnevezése:
A mindennapi élet szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében
A nevelő irányítása mellett eleget tesz a szervezési és tájékoztatási kötelezettségeknek
Megtervezi az átadott pénzeszközök felhasználását, és elszámol a felhasználásról a
pénzügyi szabályoknak megfelelően
Gondoskodik az intézményi, közös használatú eszközök, anyagok nyilvántartásáról,
állapotának ellenőrzéséről, javításáról és pótlásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermekotthoni tevékenység szervezése
D típus Háztartásvezetés
C típus A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő felszerelések, eszközök
D típus A nevelési folyamatba való bekapcsolódás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Kézírás
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
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Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tapasztalatok feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekotthon működése, mindennapi tevékenységei. A különböző tevékenységfajták
megfelelő aránya a napi-, hetirend kialakításában
Napi rendszerességű szervezési feladatok: alvás és ébrenléti idő aránya; önellátással
kapcsolatos feladatok, munkajellegű tevékenységek végzése; közös és egyéni szabadidős
programok életkori sajátosságoknak, egyéni érdeklődésének megfelelően
Heti illetve alkalomhoz kötött feladatok, programok szervezése. Szokások és
hagyományok a gyermekotthonban: egyéni és közös ünnepek, ünnepélyek szervezése
Háztartásvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása: bevásárlás, ételkészítés; a környezet
rendben tartása; közös használatú eszközök és tárgyak állapotának ellenőrzése,
karbantartása, javíttatás szükségességének jelzése
Az átvett pénzeszközök célszerű felhasználása, szabályszerű nyilvántartása, elszámolás
A gyermekek tanulmányaival kapcsolatos, iskolai felszerelésének ellenőrzése,
karbantartása, pótlása; a gyermek bevonása a saját használatú eszközök rendben tartásába

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1882-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabadidő-szervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében
A nevelő irányítása mellett eleget tesz a szervezési és tájékoztatási kötelezettségeknek
Részt vesz a sport, kulturális programok lebonyolításában
Felveszi a kapcsolatot a közművelődési intézményekkel, szervezi a programokon való
részvételt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A nevelési folyamatba való bekapcsolódás
C típus Szabadidőszervezési módszerek
C típus Életkori sajátosságokhoz igazodó kulturális szükségletek

95

Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Informatikai eszközök használata
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
2. szint Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szervezőkészség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tapasztalatok feldolgozása 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szabadidő-szervezés elméleti kérdései: a szabadidő fogalma, eszközrendszere. A
szabadidő hasznos eltöltésének formai keretei, aránya: egyéni és közös programok. A
szabadidő szervezésének tartalmi követelményei
A szabadidő-szervezés intézményi és intézményen kívüli lehetőségei, a település
adottságainak feltérképezése. A szabadidő-szervezés módszerei: szükségletek, személyi és
tárgyi feltételek felmérése
Egyéni érdeklődés, hobby kialakulásának segítése, támogatásának módjai. A szükséges
eszközök, kellékek biztosításának lehetőségei
Érdeklődés felkeltése egyéni képességeknek, adottságoknak megfelelő tevékenység
végzésére
Kultúra és természet iránti igény kialakítása. Kulturális program lehetőségeinek biztosítása
intézményen belül. A település adottságainak felkutatása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1882-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabadidő-szervezési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a sport, kulturális programok lebonyolításában
Egészségügyi felvilágosító tevékenységet folytat
Prevenciós és egészségügyi felvilágosító programokat szervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A nevelési folyamatba való bekapcsolódás
C típus Szabadidőszervezési módszerek
C típus Életkori sajátosságokhoz igazodó kulturális szükségletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Háztartási eszközök használata
3. szint Kerti eszközök használata
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Játékok használata
2. szint Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekotthon
Könyvtár
Természeti környezet
Képzési idő:
41 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermek, a gyermekcsoport képességeinek, adottságainak és érdeklődésének
megismerése. Bekapcsolódás az életkornak megfelelő szabadidős tevékenységek
feltételeinek megteremtésébe
Tevékenységekbe való bevonás, motiválás. Az értékelés és elismerés módszereinek
alkalmazása. Az érdeklődés felkeltésének és megtartásának technikái
Ízlés- és értékformálás módszerei
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.4/1882-06
A tananyagelem megnevezése:
A mindennapi élet szervezési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében
A nevelő irányítása mellett eleget tesz a szervezési és tájékoztatási kötelezettségeknek
Megtervezi az átadott pénzeszközök felhasználását, és elszámol a felhasználásról a
pénzügyi szabályoknak megfelelően
Gondoskodik az intézményi, közös használatú eszközök, anyagok nyilvántartásáról,
állapotának ellenőrzéséről, javításáról és pótlásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermekotthoni tevékenység szervezése
D típus Háztartásvezetés
C típus A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő felszerelések, eszközök
D típus A nevelési folyamatba való bekapcsolódás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Kézírás
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Információk önálló rendszerezése 10%
A saját tevékenység értékelése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekotthon
Képzési idő:
41 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Részvétel a mindennapi élet tevékenységeiben, egyéni és csoportos formában. Részvétel a
tevékenység tervezésében, szervezésében, értékelésében, a személyi és tárgyi feltételek
biztosításában
A gyermekek életkorának, adottságainak, egészségi állapotának megismerése. A gyermek
bevonása a mindennapi tevékenységekbe
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

019/2.0/1882-06

Tevékenységek
formái

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

019/2.1/1882-06
019/2.2/1882-06
019/2.3/1882-06
019/2.4/1882-06
019/2.5/1882-06
019/2.6/1882-06

12
0
0
0
0
24

0
23
23
23
19
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
124
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.1/1882-06
A tananyagelem megnevezése:
Játék
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében
A nevelő irányítása mellett eleget tesz a szervezési és tájékoztatási kötelezettségeknek
Részt vesz a sport, kulturális programok lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermekotthoni tevékenység szervezése
C típus A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő felszerelések, eszközök
C típus Életkori sajátosságokhoz igazodó kulturális szükségletek
C típus Szabadidőszervezési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Játékok használata
2. szint Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Tapasztalatok feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Gyermekjátékok 40%
A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Csoportszoba
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A játék, mint a gyermek alapvető tevékenysége. A gyermek játékának általános jellemzői.
A játék fogalma, típusai az egyes életkori szakaszokban. A játék, mint a szenzomotoros
fejlődés segítője. A játék mint az önmegvalósítás eszköze
A játék fontossága a gyermek megismerésében, a személyiség fejlődésében, fejlesztésében
mozgás-, érzékelés-, beszédfejlesztés, testséma, szenzomotoros fejlődés kialakulását
segítő játékok
Fantázia és utánzás a játékban. A játék szerepe a szociális tanulásban: szabályok,
szabálykövetés. A társas játékok szerepe a csoport életében
A játék eszközei: a fejlődést segítő, kreativitást igénylő játékszerek. Játékeszközök
készítése: bábok, társasjátékok stb. Didaktikai és fejlesztő anyagok, eszközök
A játékokkal kapcsolatos balesetvédelmi szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.2/1882-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgásos aktivitások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében
A nevelő irányítása mellett eleget tesz a szervezési és tájékoztatási kötelezettségeknek
Részt vesz a sport, kulturális programok lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermekotthoni tevékenység szervezése
C típus A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő felszerelések, eszközök
C típus Életkori sajátosságokhoz igazodó kulturális szükségletek
C típus Szabadidőszervezési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Játékok használata
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Szervezőkészség
Térbeli tájékozódás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése 20%
Természetjárási programok készítése 20%
Mozgásos aktivitások tervezése 20%
Sportjátékok programjának összeállítása 40%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Tornaterem
Természeti környezet
Képzési idő:
23 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozgás, az aktivitás élettani hatása, szerepe az egészséges életmód kialakításában.
Mozgásos, szabadidős tevékenységek fajtái (sport, hobby, természetjárás) és eszközei.
Mozgásos tevékenységek szervezésével kapcsolatos balesetvédelmi szabályok
Nevelési, fejlesztési lehetőségek a mozgásos tevékenységek végzésével: testmozgás,
természet szeretet, finom- és nagymozgás fejlesztés stb.
Mozgásos tevékenységek szervezésével és a használandó eszközökkel kapcsolatos
balesetvédelmi szabályok
A mozgásos aktivitásokra vonatkozó motiválás lehetőségei, eszközei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.3/1882-06
A tananyagelem megnevezése:
Szellemi aktivitások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében
A nevelő irányítása mellett eleget tesz a szervezési és tájékoztatási kötelezettségeknek
Részt vesz a sport, kulturális programok lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermekotthoni tevékenység szervezése
C típus A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő felszerelések, eszközök
C típus Életkori sajátosságokhoz igazodó kulturális szükségletek
C típus Szabadidőszervezési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Játékok használata
2. szint Elemi számolási készség
2. szint Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Türelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Játékok gyűjtése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Feladatok megoldása könyvtárhasználattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Csoportszoba
Képzési idő:
23 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szellemi aktivitást igénylő szabadidős tevékenységek fajtái: logikai, kvíz, tábla- és
kártyajátékok; olvasás, rejtvényfejtés stb. Társas és egyéni játékok. Műveltségi játékok,
vetélkedők. Tematikus vetélkedők. Előadóművészet
Kulturális program lehetőségek: pl. zenehallgatás, tárlat-, kiállítás- és múzeumlátogatás,
színház-, bábszínház-, cirkusz-, koncertlátogatás. Ismertetés, elemzés, vélemények
megfogalmazása
Kulturális események, rendezvények és produkciók; közízlés, egyéni ízlés
Könyvtárhasználat, könyvtártípusok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.4/1882-06
A tananyagelem megnevezése:
Ének-zenei és művészeti tevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében
A nevelő irányítása mellett eleget tesz a szervezési és tájékoztatási kötelezettségeknek
Részt vesz a sport, kulturális programok lebonyolításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermekotthoni tevékenység szervezése
C típus A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő felszerelések, eszközök
C típus Életkori sajátosságokhoz igazodó kulturális szükségletek
C típus Szabadidőszervezési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Játékok használata
2. szint Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Kézügyesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Zenehallgatás 20%
Ritmusgyakorlatok 30%
Szabadkézi rajzolás 20%
Mondókák gyűjtése 10%
Gyermekdalok gyűjtése 10%
Gyermekjátékok gyűjtése 10%
A képzési helyszín jellege:
Zeneterem
Könyvtár
Képzési idő:
23 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zenei nevelés, módszertani kultúra alapjai. Dal- és mondókaismeret. Ritmikai és dallam
alapismeret: ritmus, lüktetés; hangkészlet fogalma és megállapítása
Népzenei ismeretek: magyar gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mondókák
Zenehallgatási anyag elemzése, válogatás. Zenei élmény nyújtása szórakoztató,
kikapcsoló, fejlesztő, aktivizáló és terápiás céllal
A zene és a mozgás jelentősége a fejlődésben, a fejlesztésben, az önkifejezésben, az
önérvényesítésben, az együttműködési készség kialakításában. A ritmusos tevékenységek
személyhez választott formái, terápiás lehetőségei
A rajzfejlődés szakaszai, a finommotorika fejlettségéhez igazodó eszközök: postairon,
színes ceruza, zsírkréta, festék, csomagolópapír, színes lapok, rajztábla stb. A rajz mint
megismerési és mint terápiás lehetőség
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.5/1882-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodalom, tömegkommunikáció, médiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében
A nevelő irányítása mellett eleget tesz a szervezési és tájékoztatási kötelezettségeknek
Részt vesz a sport, kulturális programok lebonyolításában
Felveszi a kapcsolatot a közművelődési intézményekkel, szervezi a programokon való
részvételt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermekotthoni tevékenység szervezése
C típus A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő felszerelések, eszközök
C típus Életkori sajátosságokhoz igazodó kulturális szükségletek
C típus Szabadidőszervezési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Játékok használata
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Gyermekirodalom gyűjtése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Csoportszoba
Képzési idő:
19 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekirodalom szerepe a gyermek életében. Gyermekversek. A mesék fajtái:
népmesék, irodalmi mesék. Az egyes életkorok jellemző meséi: láncmesék, állatmesék,
csalimesék stb.
A gyermekirodalom alkotásainak megjelenési formái: leporellók, képeskönyvek, báb,
média, rajz- és diafilmek, gyermekújságok. Az illusztráció
A média hatása a gyermekre. Információ dömping. A média aktív és passzív használata,
kockázati tényezői, hatása a gyermek mozgásos aktivitására, testi fejlődésére. A gyermek
életkorának nem megfelelő műsorok hatása a személyiség fejlődésére
A beszéd és a beszélgetés szerepe a segítő, nevelő munkában. Beszédnevelés,
nyelvművelés. A magyar és az egyetemes gyermek- és ifjúsági irodalom
A nyomtatott média különböző formái és használatuk a segítő és a gyógypedagógiai
fejlesztő munkában. Személyszerinti és médiaspecifikus választási kritériumok
Az internet használatának, a számítógép alkalmazásának lehetőségei a nevelő, segítő
munkában: szórakozás, fejlesztés; játék és tanulás
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.6/1882-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségmegőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egészségügyi felvilágosító tevékenységet folytat
Prevenciós és egészségügyi felvilágosító programokat szervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő felszerelések, eszközök
D típus A nevelési folyamatba való bekapcsolódás
C típus Szabadidőszervezési módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Játékok használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Informatikai eszközök használata
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Felvilágosító előadás tervezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Csoportszoba
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egészség fogalma, holisztikus értelmezése, befolyásoló tényezői. A mozgás, az
aktivitás élettani hatása; szerepe az egészséges életmód kialakításában. A természeti
környezet és a teremtett tárgyi környezet egészségre gyakorolt hatása
Lelki egészség, örömforrás. Az örömszerzés "pótszerei" (alkohol, drog, játékszenvedély
stb.), használatuk tünetei, hatásai az egyénre, társas kapcsolataira és a társadalom
egészére. A segítségnyújtás lehetőségei
Az egészséget károsító szokások kialakulása, veszélyei, felkészítés elutasításukra
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Az egészséges életmód feltételei, a család és a társadalmi környezet, kultúra hatása az
életmód alakításában
A növekedésből adódó változások, a tartáshibák korrigálása, mozgásszervi deformitások
megelőzése. Az egészségnevelés eszközei, módszerei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

019/1.0/1883-06

Tanulás-segítés

azonosítója

szk

019/1.1/1883-06

27

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1883-06
A tananyagelem megnevezése:
Tanulás-segítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a gyermeket a kudarcok feldolgozásában
Figyelemmel kíséri és segíti a gyermek iskolai teendőinek az elvégzését
Segíti az egyéni tehetség kibontakozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Egyéni képességek feltárása
D típus Tehetséggondozás lehetőségei
D típus A kudarcok feldolgozási módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Játékok használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint Informatikai eszközök használata
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
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0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

27

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulás komplex fogalma. A hatékony tanulás jellemzői. Tanulási stílusok (pl.: vizuális,
auditív, mozgásos, társas) és technikák. A tanulás folyamata: ismeretszerzés, alkalmazás,
rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés
Adottságok és képességek figyelembe vétele. A motiváció jelentősége a tanulásban, a
motívumok fajtái, motivációs lehetőségek. Tanulási szokások tudatos alakítása,
korrekciója
Egyéni tanulás; segítő tanulás; az eredményes tanulás. Tanulás közösségben
A felnőtt szerepe a tanulási folyamatban, személyes példaadás. Meggyőzés, megerősítés
és értékelés a tanulás-segítésben. Szövegértés-fejlesztés
Tanulási nehézségek fajtái, korrekciós lehetőségei a gyermekotthonban
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

019/2.0/1883-06

A családi életre
nevelés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

019/2.1/1883-06
019/2.2/1883-06
019/2.3/1883-06
019/2.4/1883-06
019/2.5/1883-06
019/2.6/1883-06

22
24
24
24
27
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.1/1883-06
A tananyagelem megnevezése:
Önellátás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a gyermeket a kudarcok feldolgozásában
Figyelemmel kíséri és segíti a gyermek iskolai teendőinek az elvégzését
Segíti az egyéni tehetség kibontakozását
Segítséget nyújt a gyermek egyéniségének megfelelő pályaválasztásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
D típus Egyéni képességek feltárása
D típus Tehetséggondozás lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Játékok használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
2. szint Informatikai eszközök használata
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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0
0
0
153
0
0
32

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Életkori sajátosságok, egyéni képességek. Az önellátás értelmezése. Önellátásra nevelés
területei, eszközei módszerei. Személyes higiénia iránti igény, a test és a ruházat
gondozásának szokásai
Sajátos nevelési igényű gyermekek önellátásra nevelésének lehetőségei
Önállóság az ismeretszerzésben, az ismeretek rendszerezésében, alkalmazásában; a
tevékenységben. Az önállóság kialakításának feltételei, eszközei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.2/1883-06
A tananyagelem megnevezése:
Életmód
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri és segíti a gyermek iskolai teendőinek az elvégzését
Segíti az egyéni tehetség kibontakozását
Segítséget nyújt a gyermek egyéniségének megfelelő pályaválasztásban
Segíti a gyermeket a kudarcok feldolgozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
D típus Egyéni képességek feltárása
D típus A kudarcok feldolgozási módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
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Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az életmód fogalma, befolyásoló tényezői. Tanulás - munkavállalás - életmód
összefüggései
Egészséges életmód, megelőzés, szűrés, kockázati tényezők csökkentése. Társadalmi és
egyéni tényezők, felelősség: környezeti hatások, mozgás, táplálkozás stb.
A "virtuális valóság" hatása az életmódra. Stresszoldás, kudarcok és konfliktusok
feldolgozásának technikái. Helyzetnek megfelelő magatartásformák
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.3/1883-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyes és hivatalos ügyek intézése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a gyermek egyéniségének megfelelő pályaválasztásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Kézírás
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok feldolgozása 20%
Önéletrajz, pályázatok, kérelmek készítése 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Űrlapok, kérelmek kitöltése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mindennapi élet során adódó ügyintézések, érdekérvényesítés. Az ügyintézések
dokumentumai, illetékesség. Eredményes ügyintézés tárgyi és személyi feltételei. Irat és
okirat különbsége
Mindennapi ügyintézési feladatok: postai blanketták, kérelmek. Önéletrajz, pályázat
Ecomap készítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.4/1883-06
A tananyagelem megnevezése:
Az önálló élet berendezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti az egyéni tehetség kibontakozását
Segítséget nyújt a gyermek egyéniségének megfelelő pályaválasztásban
Segíti a gyermeket a kudarcok feldolgozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
D típus Egyéni képességek feltárása
D típus Tehetséggondozás lehetőségei
D típus A kudarcok feldolgozási módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Életpályaterv készítése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A harmonikus, szeretetre és boldogságra képes személyiség formálása: önbizalom,
önértékelés, tolerancia, nyitottság, autonómia, döntés- és felelősségérzet
Nemiség, szerelem, párválasztás. Társismeret. A férfi-nő kapcsolata. Családalapítás,
családtervezés, a családi élet szervezése. Alapvető együttélési, együttműködési normák. A
gyermekvállalás felelőssége, gyereknevelés, gyermekellátás
Munkavállalás, lakásszerzés, az önálló egzisztencia megteremtésének feltételei. Munka és
szabadidő tudatos szervezése, hatékony kihasználása
Kapcsolatteremtési, kapcsolatépítési kultúra. Káros szenvedélyek, káros társaságok,
veszélyes helyzetek. Kudarcok feldolgozása, konfliktuskezelési technikák.
Problémahelyzetek megoldása, erőforrások a problémamegoldásban. Segítségkérés,
segítségnyújtás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.5/1883-06
A tananyagelem megnevezése:
Háztartásgazdálkodás, háztartásvezetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti az egyéni tehetség kibontakozását
Segíti a gyermeket a kudarcok feldolgozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
D típus Egyéni képességek feltárása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Elemi számolási készség
2. szint Informatikai eszközök használata
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Családi költségvetés készítése 20%
Háztartási napló vezetése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fogyasztói társadalom jellemzői. A pénz szerepe a háztartásgazdálkodásban.
Költségvetés. Gazdálkodással kapcsolatos elemi összefüggések: bevétel-kiadás, célszerű
gazdálkodás ismérvei stb. Vásárlási, fogyasztási szokások
Kiadások tervezése: közüzemi, lakhatási költségek, élelmiszer, egyéb szükségletek.
Szükségletek és kínálat. Reklámok üzenete. Takarékosság, takarékoskodás alapvető
technikái, állagmegóvás
Családi munkamegosztás, a házimunkák célszerű tervezése. Időterv készítése. Háztartási
eszközök és használatuk. Egyszerű konyhatechnikák, mint pl. teafőzés, melegítés, hideg
ételek készítése stb.
Hulladék kezelése. Környezetbarát termékek. Környezetvédelem, környezetvédő
tevékenységek. Tudatos környezet alakítás: külső, belső élő környezet
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.6/1883-06
A tananyagelem megnevezése:
Háztartásgazdálkodási, háztartásvezetési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti az egyéni tehetség kibontakozását
Segíti a gyermeket a kudarcok feldolgozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Háztartási eszközök használata
3. szint Kerti eszközök használata
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
2. szint Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Feladatok tervezése 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 70%
114

A képzési helyszín jellege:
Gyermekotthon
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Családi költségvetés-készítés tényezői. Pénzgazdálkodás ismérvei. Környezettudatos
vásárlás, fogyasztás, környezetbarát termékek
Tudatos környezetalakítás: külső, belső élő környezet. A gyermekek bevonásának
lehetőségei a környezet alakításában (közösségi és egyéni életterek). Környezetvédelemre
nevelés
A pénzgazdálkodás, az elszámolás és az adminisztráció szabályai. Háztartási feladatok
ellátása. Konyhatechnikai és háztartási eszközök használata, karbantartása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

019/3.0/1883-06

Pályaválasztás,
munkábaállás

azonosítója

szk
szk
szk

019/3.1/1883-06
019/3.2/1883-06
019/3.3/1883-06

0
25
24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.1/1883-06
A tananyagelem megnevezése:
Pályatükrök gyűjtése - munkalehetőségek gyűjtése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a gyermek egyéniségének megfelelő pályaválasztásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
D típus A kudarcok feldolgozási módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Informatikai eszközök használata
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Pályatükrök gyűjtése 30%
Munkalehetőségek gyűjtése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
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20
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Pályatükrök keresése, értelmezése. Hazai és Uniós munkalehetőségek feltérképezésének
lehetőségei. Kereslet és kínálat a munkaerőpiacon
Az álláskeresés folyamata. Álláskeresést megkönnyítő és megnehezítő, munkaerő-piaci
alkupozíciót erősítő technikák
Hivatás, hivatástudat. Felkészülés az esetleges pálykorrekcióra. Az élethosszig tartó
tanulás fontossága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.2/1883-06
A tananyagelem megnevezése:
Pályaorientáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a gyermek egyéniségének megfelelő pályaválasztásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
D típus A kudarcok feldolgozási módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Informatikai eszközök használata
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Pályaválasztási tesztek kitöltése a 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önismereti készségek kialakítása, fejlesztése. Értelmi képességek, érzelmek és indulatok,
belső mozgatóerők, érdeklődési területek ismerete. Önkritika és a környezeti
visszajelzések elfogadása
Eredményes pályaválasztás pszichés összetevőinek feltárása: motiváció, érdeklődés,
képességek, környezet. Reális énkép, személyiségprofil, személyiségjellemzők
Helyes konfliktuskezelés, stresszoldás, adekvát életcél megtalálása; megfelelő
pályaorientáció
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.3/1883-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkavállalás, munkábaállás szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a gyermek egyéniségének megfelelő pályaválasztásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
D típus A kudarcok feldolgozási módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Jogszabály-értelmezés 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető emberi és szabadságjogok, ezek érvényesítésének lehetőségei, módjai. A
munkavállaló és munkáltató jogai és kötelezettségei. A munka világa és a munkaerőpiac
működése
Magánérdek és közérdek. Szociális készségek: empátia, kooperáció, kommunikáció.
Külső megjelenés és a társadalmi érintkezés illemtana. Alá- és fölérendeltségi kapcsolatok.
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A munkavégzés szabályai. A munkanélküliség, a munkanélküliek ellátásának aktív és
passzív eszközei. Újrakezdés lehetőségei, önképzés
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Az 54 761 02 0010 54 02 azonosító számú, Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

019/1.0/1868-06

Jogi, szociálpolitikai
és etikai ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

019/1.1/1868-06
019/1.2/1868-06
019/1.3/1868-06
019/1.4/1868-06
019/1.5/1868-06
019/1.6/1868-06

23
23
23
23
0
23

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jogi- és adatvédelemi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
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0
0
0
150
0
35
0

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átfogó ismeretek nyújtása az állam és a jog fogalomrendszeréről, az államszervezet
felépítéséről, alkotmányos alapjairól. Alapismeretek nyújtása a jogrendszerről, a
jogszabályok hierarchiájáról, a jogalkalmazás és jogérvényesítés lehetőségeiről
Az emberi és polgári jogok szabályai; a személyiség és az adatvédelem szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
A jóléti ellátások jogi keretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közoktatási jogszabályok
C típus A szociális és társadalombiztosítási ellátások jogi szabályozása
C típus Az egészségügyi ellátások szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
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Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei, formái; a társadalombiztosítás
rendszere, az egészségbiztosítási és a nyugdíjbiztosítási ellátások, a családtámogatások
Önkormányzati szociális, gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi ellátások: pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások a szociális és gyermekvédelmi
törvényben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekvédelmi jogok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyermeki jogok nemzetközi és hazai szabályai
B típus A gyermekvédelem jogi szabályozása
B típus Gyermek- és fiatalkorúak büntethetősége
B típus Családjogi alapismeretek
B típus Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
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Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekvédelem jogi szabályozása, alapelvei, rendszere és szereplői. A
gyermekvédelmi törvényben szabályozott gyermekvédelmi ellátások és intézményei
A gyermekek jogairól szóló nemzetközi megállapodások és hazai jogszabályok
Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének
lehetőségei és akadályai
A gyermek és fiatalkorúak büntethetősége. A gyermek és fiatalkorúak büntetésének
irányelvei, a velük szemben alkalmazható büntetési tételek
A családjogi törvény ismerete. A szülői jogok és kötelezettségek; a felügyeleti jog, és a
gyámság
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.4/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Szociálpolitikai alapok
C típus A szociálpolitika céljai, értékei és dilemmái
D típus Az állami beavatkozás és az azt meghatározó ideológiák és érdekek
C típus A problémának definiált társadalmi jelenségek és ellátások, eszközök
B típus Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociálpolitika fogalma, értékei, alapvető összefüggései, feladata, intézményrendszere,
célja és eszközei; a szociális biztonságot szolgáló támogatások formái, a támogatások
nyújtásának alapelvei, dilemmái
A szociálpolitika, mint társadalomtudomány és mint a társadalmi integritás megőrzésének
eszköze
A problémának definiált társadalmi jelenségek és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések,
ellátások
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.5/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai monitorozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tiszteletben tartja a hozzáfordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket
szemelőtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közigazgatás szervezete és intézményei
A típus Jogi- és adatvédelemi alapismeretek
C típus A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
1. szint Informatikai eszközök használata
1. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A tevékenységek megfigyelése adott szempontok alapján 60%
Tapasztalatok utólagos feldolgozása szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekellátási és gyermekvédelmi intézmények
Családvédelmi intézmények
Közoktatási intézmények
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állami és önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások rendszere. Az
ellátásokhoz való hozzájutás feltételei és szabályai
A szükségletek és erőforrások feltárásának technikái, módszerei és az alkalmazás
gyakorlata
Az együttműködés jogi alapjai, a szakmai illetékesség
Az adatkezelés szabályai. A szakmai titoktartás szabályainak és etikai elveinek
érvényesülése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.6/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai etika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tiszteletben tartja a hozzá fordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket
szemelőtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A szakma etikai szabályai és dilemmái
B típus A szakmai együttműködés etikai szabályai
A típus Kompetencia határok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 5%
Etikai szabályok értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmai etikai szabályok ismerete és alkalmazása
A gyermekek autonómiájának, identitásának, magukkal hozott értékeinek, normáinak
tiszteletben tartása. A szakmai etikai dilemmák értelmezése és megoldási módjai
Az együttműködés etikai szabályai, a szakmai titoktartás és korrekt tájékoztatás módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

019/2.0/1868-06

Társadalmi
alapismeretek

azonosítója

sza
sza

019/2.1/1868-06
019/2.2/1868-06

25
26

0
0

0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.1/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociológiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és
ápolását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyén társadalmi meghatározottsága
C típus Társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődésük okai
C típus Mai magyar társadalom rétegződése
B típus A szegénység kialakulásának okai, jellemzői és megjelenési formái
B típus Deviáns jelenségek és kialakulásuk okai
C típus A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Konfliktuskezelő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

51

Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Társadalmi szerkezet és rétegződés. Egyenlőtlenségek és a szegénység. A mai magyar
társadalom. Gyermekszegénység Magyarországon
A deviancia fogalma. A deviancia megjelenési formái a társadalomban
Társas kapcsolatok és kötődések fontossága. Régi és új kapcsolatok kialakulásának
mechanizmusa
A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Család és életmód
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól; törekszik a
családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés segítésére
Biztosítja a gyermek számára a fizikai, és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabadlevegőn való
mozgás és a rekreálódás feltételeit
Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását
Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben
Elősegíti az egyéni ízlés kialakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A család fogalma, funkciói és struktúrája
C típus Családi szerepek és szerepkonfliktusok, a családi életciklusok
B típus Az emberi szükségletek
C típus Életmód, kultúra fogalma, az etnikai kisebbségek sajátosságai
B típus A család mint támogatórendszer és mint problémaforrás jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Rugalmasság
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Konfliktuskezelő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Tesztfeladatok megoldása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kultúra, érték és normák, életmód általában. Szubkultúrák és etnikumok sajátosságai. A
társadalmi értékrend kialakítása gyermekkorban
A környezet szerepe az értékek, szokások, hagyományok kialakulásában és az életmódban
A család fogalma, típusai, jellemzői. A család szerepe a társadalomban. A családi
életciklusok. A családi funkciók és változásai
A család mint elsődleges szocializációs szintér. A család diszfunkciós működése - a
család, mint támogató rendszer és mint problémaforrás
A családi szerepek és szerepkonfliktusok

129

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

019/3.0/1868-06

Pszichológiai és
pedagógiai
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

019/3.1/1868-06
019/3.2/1868-06
019/3.3/1868-06
019/3.4/1868-06
019/3.5/1868-06

0
0
24
23
23

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

60
60
0 190
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.1/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Segítő kapcsolat kommunikációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az önismeretfejlesztés, az önvédelem és a szakmai hitelesség megőrzésének
technikáit
Nondirektív, segítő beszélgetést folytat
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Énvédő technikák
A típus Nondirektív beszélgetés
C típus A segítő beszélgetés jellemzői
B típus Az önismeret forrásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktuskezelő készség
Adekvát kommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Tapasztalatok elemzése 40%
Esetmegbeszélés 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikációs készségek fejlesztése csoportos helyzetgyakorlatokban, szituációs
játékokkal
A saját kommunikáció jellemzőinek felismerése, visszajelzés, önreflexió
A kommunikáció jelentőségének felismerése, a nondirektív és segítő beszélgetés elemei és
alkalmazásuk a gyakorlatok során. Kommunikációs zavarok és problémák felismerése
Szabadinterakciós, encounter és pszichodráma csoport, vagy más elismert technika
gyakorlatainak felhasználása
Kommunikáció fogalma és fajtái. Kommunikációs zavarok. A kommunikáció szerepe a
segítő szakmában
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kommunikáció fajtái, kommunikációs zavarok
B típus Vonzalmak és taszítások jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktuskezelő készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Tapasztalatok elemzése 40%
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Esetmegbeszélés 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A saját személyiség megismerésének lehetőségei, reális énkép. Viselkedés kontrollálása.
Sajátosságok felismerése, önreflexió
Szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése
A konfliktus kialakulásának mechanizmusa, konfliktus-megoldási technikák
Vonzalmak és taszítások az együttműködésben. Az együttműködés szociálpszichológiai
összefüggései
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.3/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejlődés- és személyiség-lélektani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Életkori sajátosságok, egyéni képességek figyelembevételével bevonja a gyermeket a
mindennapi tevékenységbe
Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól függően segíti a gyermek játékát
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafeltárást végez
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való
mozgás és a rekreálódás feltételeit
Elősegíti az egyéni ízlés kialakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A lelki fejlődés meghatározói
B típus A lelki fejlődés életkori szakaszai
B típus A szocializáció folyamata és színterei
B típus Fejlődéslélektani alapismeretek
C típus A kötődés és biztonságérzet fontossága
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Gyermekjátékok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emberi pszichikum fejlődésének, érésének folyamata, az ember megismerő
tevékenységének területei, törvényszerűségei és azok időbeli lefolyása. A fejlődés, érés,
nevelés összefüggése, hatása a személyiségfejlődésre
Az emberi életkor szakaszai és ezek fejlődési sajátosságai. Az egyéni fejlődést befolyásoló
tényezők. Az anya-gyerek kapcsolat jelentősége a gyermek érzelmi, szociális és értelmi
fejlődésében. Szeparáció és hospitalizáció
A motiváció, az érzelem és az akarat összefüggései és fejlődésmenete. A játék fejlődés
jellemzői a különböző életkori szakaszokban
Az átlagtól eltérő fejlődés jellemzői, a tünetek jelentősége, a fejlesztés lehetőségei.
Fejlődési, beilleszkedési és viselkedési zavarok, tanulási nehézségek, agresszió,
pszichoszomatikus tünetek
Az énkép, identitás, önbecsülés és önállóság kialakulásának folyamata, az érzelmi akarati,
élet fejlődésmenete. A kortárs csoportok szerepe az egyes életkori szakaszokban.
Fejlődési és járulékos krízisek
A munka során alkalmazható pszichológiai módszerek megismerése (pl.: megfigyelés) A
játék, tanulás és munka személyiség alakító hatásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.4/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpszichológiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Tiszteletben tartja a hozzá fordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket
szemelőtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és
ápolását
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői
B típus A szerep fogalma és jellemzői
B típus A konfliktusok fajtái és és a konfliktuskezelés módjai
B típus A kommunikáció fajtái, kommunikációs zavarok
B típus Vonzalmak és taszítások jellemzői
B típus Az együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
B típus A szociális identitás kialakulásának összefüggései
A típus A segítés pszichológiai összefüggései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Konfliktuskezelő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapfolyamatok megismerése révén a társadalom kisebb és nagyobb egységeiben
működő jelenségek, szabályszerűségek felismerése. A szociálpszichológiai ismeretek
gyakorlati alkalmazása a problémák felismerésében, kezelésében, megoldásában
Szociális identitás kialakulása, szociális tanulás. Attitűdök, énvédő funkciók.
Személyészlelést befolyásoló tényezők: szociokulturális környezet, empátia, önértékelés,
intellektuális, emocionális jellemzők
Az előítélet kialakulása és okai. A sztereotípiák, stigmák, az emberi vonzalmak és
játszmák. Szerepstruktúrák, szerepkonfliktusok. Konformitás és nonkonformitás
A csoport hatása az egyénre, csoportközi viszonyok. Tömeg, közösség, társadalmi
nagycsoport. A csoport szerepe az elsődleges és a másodlagos szocializációban
Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok: sérült gyermek a családban; sérültek a
társadalomban
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.5/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Pedagógiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények figyelembevételével bevonja a
gyermeket a mindennapi tevékenységbe
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól függően segíti a gyermek játékát
Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tanulási folyamat, tanulás segítés
B típus A nevelési hatáskeltés pszichológiai alapjai
B típus Nevelési stílusok és attitűdök
B típus A nevelői szerep összefüggései
B típus Sikerek és kudarcok a nevelésben
B típus Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
C típus A közoktatási jogszabályok
C típus Az inkluzió, integráció és a differenciált nevelés bölcsődei lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szabadkézi rajzolás
1. szint Gyermekjátékok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empátia
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nevelés fogalma, célja, feladatai, a nevelési folyamat törvényszerűségei. A nevelési
folyamat résztvevői. A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei, a
módszerválasztást befolyásoló tényezők. Közvetett és közvetlen nevelési módszerek
A nevelő személyisége, nevelésben betöltött szerepe. Nevelési stílusok és attitűdök.
Sikerek és kudarcok a nevelésben. Egyéni, csoportos, közösségi nevelés lehetőségei,
formái
Pedagógiai folyamatok tudatos tervezése, elemzése a nevelőmunkában. A gyermek
környezetének kialakítása az életkornak megfelelő, öntevékeny, szabad mozgás és játék
feltételeinek megteremtése. Egyéni képességek kibontakoztatásának lehetőségei
A csoportban nevelkedő gyermek nehézségeinek megismerése, a beilleszkedés elősegítése
pedagógiai eszközökkel, módszerekkel. A gyermek etnikai, vallási és kulturális
sajátosságainak, hagyományainak és szokásainak figyelembevétele
Tanulási folyamat, tanulás segítés, tanulási nehézségek. Egyéni bánásmód alkalmazása.
Korai fejlesztés, sajátos nevelési igény szükségességének felismerése, fejlesztési
módszerek
A sajátos ütemű fejlődés megnyilvánulási jelei, a gyógypedagógiai segítséget igénylő
problémák
A sajátos szükségletű gyermekek oktatásának, fejlesztésének intézményei, lehetőségei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

20. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/4.1/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek biológiai fejlődése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a gyermek számára a fizikai, és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyermek biológiai fejlődését meghatározó tényezők
B típus Életkori szakaszok és jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
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Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ember biológiai fejlődésének szakaszai: a fejlődést befolyásoló tényezők (öröklött
adottságok, veleszületett rendellenességek, környezeti hatások, életmód stb.) A méhen
belüli fejlődés, a születés folyamata, a kompetens újszülött biológiai jellemzői
Az egészséges csecsemő fejlődése (motoros, mentális, szociális); az 1-3 éves gyermek
fejlődése. Az óvodáskorú gyermek jellemzői, az iskolaérettség kritériumai
A kisiskolás gyermek fejlődési sajátosságai; a gyermek fejlődésének sajátosságai pubertás
korban; a serdülőkor és az ifjúkor biológiai jellemzői
Az ingergazdag környezet, az étkezés, a napirend, az alvás és levegőzés szerepe,
fontossága a gyermek fejlődésben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/4.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rendellenes fejlődésre utaló tünetek
B típus Gyermeki jogok nemzetközi és hazai szabályai
C típus A közoktatási jogszabályok
B típus Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
A típus Kompetencia határok
C típus Társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődésük okai
C típus A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
1. szint Gyermekjátékok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
138

Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empátia
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méhenbelüli, peri-, és postnatális ártalmak (fizikai, kémiai hatások, fertőzések) és ezek
hatása a magzatra. öröklött fejlődési rendellenességek. Genetikai tanácsadás, perinatális
diagnosztika, szűrővizsgálatok jelentősége
Fejlődési zavarok, retardáció és regresszió fogalma. A késleltetett ütemű fejlődés
megnyilvánulási fajtái, jelei a mozgás, beszéd fejlődésben, a szociális kapcsolatok és a
szokáscselekvés kialakulásában
Organikus okokra visszavezethető sérülések: látás-, hallás-, beszéd-, mozgás-, értelmi és
érzelmi, akarati sérülések. Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok: a sérült gyermek
önbecsülése, önértékelése, lehetőségei az önálló életvitelre
A sajátos szükségletű gyermekek fejlesztésének lehetőségei. A sérült speciális helyzetéből
adódó egyéni szükségletek feltárása és kielégítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/4.3/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekbetegségek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri a gyermek betegségét, szükség esetén, elsősegélyt nyújt
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól; törekszik a
családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés segítésére
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafeltárást végez
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei
A típus Elsősegélynyújtás
C típus Az egészségügyi ellátások szabályai
B típus A szakmai együttműködés etikai szabályai
A típus Kompetencia határok
A típus A rendellenességet, kóros állapotot jelző tünetek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Türelmesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A leggyakoribb gyermekbetegségek fajtái, okai, hajlamosító tényezői. A beteg objektív és
szubjektív tünetei, a beteg megfigyelésének szempontjai, terápiája, életmódra vonatkozó
utasítások, diéta
Gyermekbetegségek: légutak betegségei (felső légúti hurutok, idegen test a légútban,
crup, hörghurut, asztma, tüdőgyulladás)
Emésztőrendszeri betegségek (hányással járó kórképek, hasi fájdalommal-, hasmenéssel
járó megbetegedések, székrekedés, étvágytalanság, csecsemőkori sorvadás)
Anyagcsere betegségek (cukorbetegség, kóros soványság, elhízás)
Idegrendszeri betegségek (agyhártya-gyulladás, idegrendszeri görcsbetegségek)
gyermekkori fertőző betegségek
Szűrővizsgálatok és védőoltások csecsemő és gyermekkorban
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/4.4/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Ápolási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Felismeri a gyermek betegségét, szükség esetén, elsősegélyt nyújt
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól; törekszik a
családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés segítésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A rendellenességet, kóros állapotot jelző tünetek
A típus A tünetek enyhítésének technikái ás módszerei gyermekkorban
A típus A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
A típus Védőoltások és kísérő tüneteik
C típus Az egészségügyi ellátások szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Híradástechnikai eszközök használata
5. szint Kézírás
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
141

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beteg gyermek megfigyelésének szempontjai, a tünetek értelmezése (öntudat,
viselkedés, sírás, turgor, fájdalom, váladékok, kardinális tünetek stb.)
Alapellátási feladatok: fekvőhely és felszerelése, ágyneműcsere, a csecsemő és gyermek
ruházata, pelenkázási módok, napi testápolás, a beteg csecsemő és gyermek táplálása
A beteg csecsemő és gyermek ápolása légúti betegség, hányás, hasmenés, székrekedés,
fertőző betegség, láz esetén. a diéták felosztása
A leggyakoribb ételallergiák ismerete; a diétás kezelés alapelvei, a diéta fogalma, szerepe
beteg gyógyításában
Fizikális gyógymódok ismerete és alkalmazása: nedves belélegeztetés, hűtőfürdő,
prissnitz, a száraz meleg és hideg alkalmazása, borogatások. Konyhatechnikai eljárások
Gyógyszerelés, gyógyszerformák, a gyógyszerek alkalmazásának módjai gyermekkorban.
A gyógyszertárolás és gyógyszerelés szabályai, a házi patika szerei; fertőtlenítő eljárások
és fertőtlenítőszerek
Csecsemő és gyermekkorban leggyakrabban előforduló balesetek, sérülések és ellátásuk.
Ájulás, fulladás, idegen test a légútban, orrvérzés, mérgezés, törések, ficam, rándulás,
sebellátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/4.5/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét
Biztosítja a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását
Felismeri a gyermek betegségét, szükség esetén, elsősegélyt nyújt
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elsősegélynyújtás
A típus A tünetek enyhítésének technikái ás módszerei gyermekkorban
A típus A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei
A típus Az akadálymentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái
A típus A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
1. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
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Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
29 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elsősegélynyújtás célja, feladatai, általános szabályai. Veszélyeztető állapotokból
következő elsősegélynyújtási feladatok: újraélesztés, eszméletlen beteg ellátása
A sebek és vérzések fajtái, a sebellátás szabályai, vérzéscsillapítás; törés, ficam, rándulás
ellátása; idegen test a szemben, légutakban, hallójáratban; termikus traumák (égés, fagyás,
hőpangás, kihűlés)
Belgyógyászati megbetegedések, belgyógyászati balesetek (asztma, ájulás, sokk,
félrenyelés, áramütés stb.); epilepszia, lázas eklampszia; mérgezések (gyógyszer, vegyszer
ételmérgezés, gázmérgezés stb.)
Csecsemő és gyermekkorban leggyakrabban előforduló balesetek, sérülések és ellátásuk
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/5.1/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Gondozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a gyermek számára a fizikai, és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozást végez
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabadlevegőn való
mozgás és a rekreálódás feltételeit
Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását
Elősegíti az egyéni ízlés kialakulását
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására
Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és
ápolását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai
A típus A gondozás, mint a nevelés eszköze
A típus A testi gondozás módszerei, szabályai
A típus A mentális fejlődés segítése
A típus A gyermekek kapcsolatainak fejlesztése
B típus Az emberi szükségletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Kézírás
5. szint Elemi számolási készség
1. szint Informatikai eszközök használata
1. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gondozás célja, feladatai, területei. A gondozás és nevelés egysége. A rendszeresség, az
állandóság szerepe a gyermek gondozásában. A csecsemő és gyermekgondozás területei,
feladatai: a csecsemő fogása, tartása, emelése; fürösztés, a fürdetés eszközei
öltöztetés: a célszerű és évszaknak megfelelő ruházat, a ruházat kezelése. A gyermek
altatása, a pihenés ritmusa, alvásigény az egyes életkori szakaszokban; levegőztetés,
napoztatás
A korszerű és egészséges táplálkozás alapelvei, feltételei; az életkornak és egészségi
állapotnak megfelelő étrend összeállítása. A csecsemő és gyermek táplálása: az etetéshez,
önállóságra nevelés, a rosszul evő, válogatós gyermek
A gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozás lehetőségei, eszközei. A gondozás mint az esztétikai nevelés egyik színtere, a bizalom és biztonság kialakításának lehetősége,
az önértékelés, énkép kialakításának eszköze
Kulturhigiénés szokások kialakítása csecsemő és gyermekkorban. A csecsemő és a
gyermek környezete, a közvetlen környezet higiénéje, berendezési tárgyai, a gyermek
játékai és azok tisztántartása
A játék, mint a legfőbb tevékenységi forma a gyermek életében. A játék szerepe a
gyermek fejlődésében
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/5.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekgondozási, ápolási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabadlevegőn való
mozgás és a rekreálódás feltételeit
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Biztosítja a gyermek számára a fizikai, és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozást végez
Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A rendellenességet, kóros állapotot jelző tünetek
A típus A tünetek enyhítésének technikái ás módszerei gyermekkorban
B típus A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai
A típus A gondozás, mint a nevelés eszköze
A típus A testi gondozás módszerei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
4. szint Szabadkézi rajzolás
1. szint Gyermekjátékok használata
1. szint Informatikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Kézügyesség
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát kommunikáció
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csecsemő és gyermekápolás, gondozás korszerű eszközeinek alkalmazása
A fürdetés módja, menete. Pelenkázás, tisztába tevés. Tisztogatás, fertőtlenítés
Öltöztetés, az altatás és a levegőztetés feltételeinek előkészítése. A csecsemő és a
kisgyermek ruházkodásának kezelése, tisztántartása
Az ápolási és gondozási eszközök tisztántartása, tárolása
Lázmérés, lázcsillapítás, folyadékpótlás. A leggyakoribb gyermekbetegségekkel
kapcsolatos ápolási tevékenységek
Testsúly, testmagasság mérése
Gyermektáplálékok elkészítése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/5.3/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz-, és balesetvédelemi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét
Biztosítja a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az akadálymentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái
B típus Az emberi szükségletek
A típus Elsősegélynyújtás
A típus A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
B típus Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szabadkézi rajzolás
1. szint Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információs táblák készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekintézményekre vonatkozó munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok ismerete
A munkavégzéssel összefüggő általános baleseti és egyéb veszélyforrások, a munkahelyre
vonatkozó biztonsági szabályok és előírások
A veszélyforrások csoportosítása: háztartási, munkahelyi, közlekedési veszélyek,
különböző tevékenységi formák veszélyei
Különféle anyagok (vegyszerek, mérgek, gyógyszerek stb.) biztonságos tárolása,
mozgatása, nyilvántartása. A veszélyes hulladékok tárolásának szabályai
A munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok adaptálása a gyermekek ellátására, a
gyermekintézményekre
A vészhelyzet jelzése. Balesetvédelmi dokumentáció
A veszélyhelyzet elhárításának lehetőségei, módszerei, eszközei: mindennapi
érintésvédelmi és szigetelési eljárások; a menekülési útvonalak kijelölésének feltételei,
egyéni védőeszközök használata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/5.4/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz-, és balesetvédelemi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét
Biztosítja a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az akadálymentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái
A típus Jogi- és adatvédelemi alapismeretek
B típus A gyermekvédelem jogi szabályozása
A típus Kompetencia határok
A típus Elsősegélynyújtás
A típus A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szabadkézi rajzolás
1. szint Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályzatok értelmezése és alkalmazása. A
veszélyelhárítás lehetőségeinek, módszereinek, eszközeinek alkalmazása. Tűzriadó
gyakorlása
A munkahellyel és a munkavégzéssel összefüggő baleseti és egyéb veszélyforrások
felismerése, megszüntetése illetve jelzése a megszüntetésre vonatkozó intézkedés
érdekében
Mérgek, vegyszerek, gyógyszere tárolása, nyilvántartása; veszélyes hulladékok tárolása
Gépek, berendezések biztonságos kezelése, meghibásodás esetén áramtalanítása, a
munkafolyamat befejezésével. Védőeszközök, speciális érintésvédelmi szabályok
alkalmazása
Tűzoltókészülékek használata. Menekülési útvonalak tervezése, készítése. Tájékoztató,
információs táblák és piktogramok készítése
A munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok adaptálása a gyermekek ellátására, a
gyermekintézményekre, az egyes tevékenységi területekre és helyszínekre. Különös
tekintettel a sajátos nevelési igényű, különleges szükségletű gyermekek ellátására
Gyermekintézmények berendezéseinek, foglalkoztatási eszközeinek és a játékok
balesetvédelme
Biztonságos játékok, szabályok alkalmazása. Balesetvédelmi dokumentáció készítése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
Nevelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismerkedik a gyermek szüleivel
Megismerkedik a gyermekkel, törekszik arra, hogy személyét a gyermek elfogadja
Enyhíti a szülőtől való időszakos elválás fájdalmát
Gyermekkíséretet lát el, megtanítja a biztonságos közlekedés szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek megismerésének módjai
C típus A szülő és a gyermek kapcsolata
D típus "Sajátos nevelési igényű gyermek"
C típus A család nevelési szokásai, hagyományai
C típus Életkornak megfelelő napirend kialakítása
C típus A biztonságérzet kialakítása
C típus Szabadidő szervezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézimunka eszközök használata
3. szint Háztartási eszközök alkalmazása
5. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gyermekjátékok
2. szint Informatikai eszközök alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermek megismerésének területei, módjai és lehetőségei. A gyermek testi, egészségi,
lelki és intellektuális állapotának, képességeinek megismerése. A sajátos nevelési igény
ismerete
A gyermek és a szülők kapcsolatának ismeret. A családi nevelés sajátosságai, módjai.
Értékek, szokások, hagyományok a gyermek családjában. Szocializációs szint felmérése
A gyermek érdeklődési köréhez és képességeihez igazodó napirend alkalmazása,
szabadidős programok szervezése a családi szokásokhoz, értékrendhez igazodóan
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségnevelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ápolja a beteg gyermeket, szükség esetén biztosítja a szakszerű egészségügyi ellátáshoz
jutást
Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi és pszichés tüneteit, és jelzi felettesének és a
gyermekjóléti szolgálatnak
Figyelemmel kíséri a gyermekek ruházatának állapotát, jelzi a pótlás szükségességét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fogyatékos gyermekek ellátása
C típus Gyermekbalesetek és megelőzési lehetőségük
C típus Beteg gyermek gondozása
C típus A gyermekbántalmazás
C típus Életkornak megfelelő napirend kialakítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gyógyászati segédeszközök használata
3. szint Elsősegélynyújtási eszközök használata
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Gyermekjátékok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egészséges életmód, a betegségek megelőzése, korai felismerése. Szűrővizsgálatok fajtái,
jelentősége. Az egészség megőrzését biztosító napirend, szokások
Az egészséges gyermek fejlődése. Az átlagtól eltérő fejlődés felismerése. A fejlődési
elmaradás csökkentésének lehetséges módjai
A fogyatékosság, a sajátos nevelési igény ismerete és az ehhez kapcsolódó gondozási,
ápolási feladatok
Balesetmentes, az élethelyzetnek megfelelő környezet
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
A házi időszakos gyermekellátás pszichológiai dimenziói
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismerkedik a gyermek szüleivel
Megismerkedik a gyermekkel, törekszik arra, hogy személyét a gyermek elfogadja
Enyhíti a szülőtől való időszakos elválás fájdalmát
Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi és pszichés tüneteit, és jelzi felettesének és a
gyermekjóléti szolgálatnak
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek megismerésének módjai
C típus A szülő és a gyermek kapcsolata
D típus "Sajátos nevelési igényű gyermek"
C típus A biztonságérzet kialakítása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gyermekjátékok
3. szint Kézimunka eszközök használata
2. szint Informatikai eszközök alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szülő és a gyermek kapcsolata. A szülőtől való időszakos elválás traumája
A családi szokások, hagyományok jelentősége. A gyermekkel való együttműködés és
biztonságérzet kialakításának fontossága
A gyermekbántalmazás testi és lelki tünetei. A bántalmazott gyermek lelki traumájának
enyhítési lehetőségei
A gondozónő helye szerepe a család és a gyermek életében
A házi időszakos gyermekfelügyelet lezárása, kilépés a család és a gyermek életéből
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.4/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek ellátásával kapcsolatos ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a gyermekek ruházatának állapotát, jelzi a pótlás szükségességét
Gyermekkíséretet lát el, megtanítja a biztonságos közlekedés szabályait
Ápolja a beteg gyermeket, szükség esetén biztosítja a szakszerű egészségügyi ellátáshoz
jutást
Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi és pszichés tüneteit, és jelzi felettesének és a
gyermekjóléti szolgálatnak
153

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fogyatékos gyermekek ellátása
C típus Gyermekbalesetek és megelőzési lehetőségük
C típus Beteg gyermek gondozása
C típus A gyermekbántalmazás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Gyógyászati segédeszközök használata
3. szint Elsősegélynyújtási eszközök használata
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakszerű egészségügyi ellátás biztosításához jutás szükségességének felismerése. A
biztonságos otthoni környezet és a gyermekkíséréssel kapcsolatos illetve az általános
közlekedési szabályok ismerete
A gyermekgondozás sajátosságai családi közegben. A gondozó felelőssége a gyermek
felügyeletével kapcsolatban, szerepe a család életében
A gondozó feladatai a házi időszakos gyermekgondozás során. A beteg gyermek
ellátásával kapcsolatos feladatok
A szerződés szerepe és tartalma. A család értékrendjének, hagyományinak, szokásainak
tiszteletben tartása. A gondozási munka intimitása, titoktartás, diszkréció. A családdal
való kapcsolat illemtana. Családi ünnepek, különleges események
A ruházat tisztántartásának, javításának technikái. A szükséges ruhaneműk pótlásának
jelzése
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A gyermek bevonása a szabadidős tevékenységek szervezésébe, lebonyolításába az
életkornak és egészségi állapotnak megfelelően. Gyermekkíséret során az általános
szabályok alkalmazása. A biztonságos közlekedés szabályainak elsajátíttatása a
gyermekkel
A bántalmazással kapcsolatos jelentési kötelezettség
A házi időszakos gyermekfelügyelet megszervezési és folytatásának lehetőségei
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.5/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekfelügyelet dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelenléti ívet és eseménynaplót vezet az elvégzett feladatokról, a gyermekekkel
történtekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Dokumentációs és nyilvántartási alapismeretek
C típus Különleges események jelzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Kézírás
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Informatikai eszközök alkalmazása
3. szint Kézimunka eszközök használata
2. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellátási formához kapcsolódó dokumentáció és nyilvántartások ismerete. A
dokumentálás tartalmi, formai és ütemezési kritériumai
Jelzési és dokumentációs kötelezettség különleges események bekövetkeztekor
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Feljegyzés készítése a gyermekkel kapcsolatos eseményekről, fejlődéséről. A gyermek
estleges bántalmazásával kapcsolatos jelentés tartalmi és formai követelményei
A szerződés formai követelményei
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.6/1878-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekellátási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket
Jelenléti ívet és eseménynaplót vezet az elvégzett feladatokról, a gyermekekkel
tö
té t k őlismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai
C típus A gyermek megismerésének módjai
D típus "Sajátos nevelési igényű gyermek"
C típus Dokumentációs és nyilvántartási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Gyógyászati segédeszközök használata
2. szint Informatikai eszközök alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tájékozódás
Türelem
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Eseménynapló vezetése 10%
Gyermekkel kapcsolatos dokumentáció vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekintézmény
Képzési idő:
76 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekintézmény működési rendjének és dokumentumainak ismerete. Az adott
gyermekcsoport összetételének megismerése. Beilleszkedés a dolgozói kollektívába
Az intézmény és a gyermekcsoport napirendjéhez kapcsolódó tevékenységek végzése.
Bekapcsolódás a gyermekekkel kapcsolatos gondozási, nevelési feladatok ellátásába
Sajátos nevelési igényű gyermek segítése önellátási és egyéb feladatainak megoldásában, a
gyermek képességeihez, önállóságához igazodóan
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A gyermekintézmény, a gyermekcsoport működéséhez kapcsolódó dokumentációs és
nyilvántartási feladatok elvégzése

157

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

23. TANANYAGEGYSÉG

019/1.0/1879-06

Gyermekotthoni
ismeretek
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szk
szk
szk
szk

019/1.1/1879-06
019/1.2/1879-06
019/1.3/1879-06
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25
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26
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0

0
0
0
0
0
0
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azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
200
0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekotthon működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az ügyeleti feladatok ellátásában, krízishelyzetekben intézkedik
Részt vesz a természetes és mesterséges környezet alakításában és rendbentartásában
Háztartási feladatokat végez
Gazdálkodik és elszámol az átadott pénzeszközökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermekotthon működési rendje
C típus Háztartásvezetés
C típus Saját tulajdon kialakításának és védelmének kérdései
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Háztartási gépek és eszközök használata
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekotthon működési rendje, dokumentumai és kapcsolatrendszere. A
gyermekfelügyelő helye és szerepe a gyermekotthoni struktúrában, munkamegosztásban.
Részvétel a gyermekotthoni feladatok ellátásában, munkaköri feladatok
A gyermek- és ifjúsági felügyelő feladatai a környezet kialakításában, rendben tartásában,
balesetveszély elhárításában. A gyermekotthon baleset-, tűz-, és munkavédelmi
szabályzatai. A környezet alakításának kritériumai, jogszabályi előírása
Közösségi és önálló élettér kialakítása. Közös és saját tulajdon kialakítása és védelme. A
saját tulajdon védelmének fontossága, tárgyi feltételei
Ügyeleti feladatok a gyermekotthonban. A krízishelyzetek, különleges események
megfelelő kezelése. Intézkedési, értesítési kötelezettség a veszély elhárítása, a probléma
megoldása érdekében és azt követően
Háztartásvezetési, gazdálkodási feladatok a gyermekotthonban. Háztartási gépek és
eszközök a gyermekotthonban. Biztonságos használatuk, teendők meghibásodásuk esetén.
A gyermekotthoni gazdálkodás keretei, lehetőségei, szabályai. A pénzfelhasználással
kapcsolatos adminisztratív feladatok. Elszámolási kötelezettség, a gyermekotthoni
formanyomtatványok.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekotthoni élet szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elősegíti a gyermek származásához, a gyermekotthoni hagyományokhoz kötődő ünnepek
és hagyományok ápolását
Részt vesz a természetes és mesterséges környezet alakításában és rendbentartásában
Háztartási feladatokat végez
Megtanítja a háztartási gépek és eszközök használatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Önálló életvitelre való felkészítés
C típus A szabadidős tevékenységek szervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Háztartási gépek és eszközök használata
4. szint Dekorációs anyagok és eszközök (textíliák, papírok, színes ceruzák, olló stb.) használata
3. szint Kézimunka anyagok és eszközök használata
4. szint Kéziszerszámok használata
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1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Szabályzatok, módszertani levelek feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Napirend, hetirend tervezésének szempontjai. A gyermekek életkorának, egészségi
állapotának megfelelő életritmus kialakítása, a rekreáció biztosítása
A gyermekek bevonása a gyermekotthon természetes és mesterséges környezetének
alakításába, rendbetételébe. Dekorálás a gyermekek bevonásával. Textíliák, ruhaneműk,
háztartási eszközök és kéziszerszámok, berendezési tárgyak karbantartása, javítása
A gyermekek bevonása életkoruknak, képességeiknek és állapotuknak megfelelő
mértékben a napi feladatok ellátásába, a háztartási gépek és eszközök biztonságos
használatába. Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata
Szellemi, fizikai aktivitást igénylő szabadidős tevékenységek szervezésének szempontjai é
lehetőségei a különböző életkorban. A csoportösszetétel, valamint a testi, szellemi
adottságok és képességek figyelembevétele. Kézimunkázás
Szokások és hagyományok fontossága a gyermekotthoni életben, kialakulásuk kialakításuk módjai. Az egyéni szokások és hagyományok beillesztése a közös életbe
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekcsoport működése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermekek fogadásának előkészítésében
Segíti a gyermeket a beilleszkedésben, a reszocializációs esélyek növelésében
Elősegíti a gyermek- és ifjúsági közösség kialakulását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A csoport működése
C típus Új csoporttag beillesztése, beilleszkedése
C típus Önálló életvitelre való felkészítés
C típus Saját tulajdon kialakításának és védelmének kérdései
C típus Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csoportok szerveződése, típusai. A csoport dinamikája, szabályai. A tagok szerepe,
helye a csoportban. Szerepek és konfliktusok. Kirekesztés és kirekesztődés. A csoport
felkészítése új tag befogadására
Egyéni és csoportos tevékenységek rendszerének kialakítása, munkamegosztás a
csoportban
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Új gyermek befogadásának fázisai. A befogadás előkészítése és a hozzá fűződő szervezési
feladatok. A befogadás személyi és tárgyi feltételei
Közös élmények, szokások és hagyományok fontossága, csoportépítő, közösségformáló
hatása. A gyermekek magukkal hozott értékeinek, szokásainak, hagyományainak
megismerése; ezek lehetséges beillesztése a csoport életébe
A sajátos nevelési igényű gyermek beillesztésének segítése. Előítéletek, megkülönböztetés
enyhítése, feloldása, feldolgozása
A közösségi élettér, a közös használatú eszközök, a köztulajdon védelmének kialakítása, a
magánszféra, saját tulajdonú használati tárgyak tiszteletben tartása
Folyamatos és egyéni napirend kialakításának szempontjai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.4/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek testi fejlődése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermek fogadásában
Felismeri a különleges és a speciális szükséglet jellemzőit
Segíti a gyermek védőoltáshoz jutását, gyógyászati segédeszközök használatát és
karbantartását
Az egészséges táplálkozás elvei szerint megtanítja a gyereket az ételek elkészítésére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése
C típus Önálló életvitelre való felkészítés
C típus A testi és lelki bántalmazás tünetei
C típus Egészségügyi alapellátás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
4. szint Háztartási gépek és eszközök használata
4. szint Dekorációs anyagok és eszközök (textíliák, papírok, színes ceruzák, olló stb.) használata
3. szint Kézimunka anyagok és eszközök használata
4. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 45%
Tesztfeladat megoldása 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermek testi fejlődésének megismerési lehetőségei, módszerei, dokumentumai. A
fejlődés nyomon követése, adminisztrálása
A gyermek egészségügyi ellátásának megismerése, nyomon követése. A védőoltások és
szűrővizsgálatok fajtái, szükségessége, időpontjai. A szükséges beavatkozásokra való
felkészítés módjai
A sajátos nevelési igény, valamint a különleges és speciális szükséglet jellemzői,
megjelenési formái. A segítségnyújtás lehetőségei a gyermekotthon keretein belül, a
kompetencia határok betartásával. Szakszerű ellátás szükségességének felismerése
A gyógyászati segédeszközök fajtáinak, használatának és karbantartásának ismerete. A
gyermek megtanítása a biztonságos használatra, képességeinek megfelelően bevonása a
segédeszköz karbantartásába
Egészséges táplálkozás. Étrend és ételkészítés szabályai, technikái. A gyermekek étkezési
szokásainak befolyásolása, helytelen táplálkozási szokások megváltoztatása, felvilágosítás
az egészséges táplálkozásról, életvitelről
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.5/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek lelki, szociális fejlődése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyermek fogadásában
Segíti a gyermeket a beilleszkedésben, a reszocializációs esélyek növelésében
Elősegíti a gyermek származásához, a gyermekotthoni hagyományokhoz kötődő ünnepek
és hagyományok ápolását
Javaslataival segíti a gondozott gyermekeket zsebpénzük beosztásában, felhasználásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Új csoporttag beillesztése, beilleszkedése
C típus Önálló életvitelre való felkészítés
C típus Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése
C típus A testi és lelki bántalmazás tünetei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Játékok használata
4. szint Dekorációs anyagok és eszközök (textíliák, papírok, színes ceruzák, olló stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Esetelemzés 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az új gyermek megismerésének lehetőségei, módjai. Szabályok, szokások és házirend
ismertetése, felkészítés a csoportba való beilleszkedésre. A beilleszkedés segítésének
módjai. Az új tag helye és feladatai a csoportban, bevonása a csoport életébe
A bántalmazás fajtái, testi és lelki tünetei. A trauma enyhítésének lehetőségei a mindennap
gyakorlatban. A szakszerű ellátást igénylő esetek felismerése, jelzése
A szokásostól eltérő viselkedés észlelése, az okok feltárása - segítségnyújtás a problémák
megoldásába. A viselkedési és beilleszkedési zavarok megnyilvánulása, korrekciós
lehetőségek a gyermekkel kialakított együttműködés során
Szocializációs hiányok pótlásának, hibák korrigálásának módjai, reszocializációs
lehetőségek a gyermekotthonban. Tanulási nehézségek, motivációk. A szociális
kompetenciák fejlesztése
A személyes használati tárgyak, saját tulajdon védelmének fontossága a biztonságérzet
kialakulásában. A zsebpénz célszerű, hasznos felhasználására ösztönzés lehetőségei,
módjai
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.6/1879-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekotthoni gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a természetes és mesterséges környezet alakításában és rendbentartásában
Háztartási feladatokat végez
Elősegíti a gyermek- és ifjúsági közösség kialakulását
Az egészséges táplálkozás elvei szerint megtanítja a gyereket az ételek elkészítésére
Részt vesz a gyermekek fogadásának előkészítésében
Elősegíti a gyermek származásához, a gyermekotthoni hagyományokhoz kötődő ünnepek
és hagyományok ápolását
Segíti a gyermek védőoltáshoz jutását, gyógyászati segédeszközök használatát és
karbantartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A csoport működése
C típus Önálló életvitelre való felkészítés
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C típus Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése
C típus A gyermekotthon működési rendje
C típus A szabadidős tevékenységek szervezése
C típus Háztartásvezetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Kézírás
2. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
Eseménynapló vezetése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekotthon
Képzési idő:
72 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekotthon rendjének, dokumentumainak, házirendjének megfelelő munkavégzés.
Beilleszkedés a gyermekotthon felnőtt kollektívájába
A gyermekcsoport, a gyermekek megismerése. A napi gondozási, nevelési feladatok
ellátása a gyermekek bevonásával
A gyermekotthon természetes és mesterséges környezetének rendben tartása.
Bekapcsolódása háztartásvezetési feladatok elvégzésébe
Részvétel a szabadidős és fejlesztő program tervezésében, szervezésében,
lebonyolításában a gyermekek életkorához, egészségi állapotához, képességeihez és
érdeklődéséhez igazodóan
A gondozó saját tevékenységével és a gyermekek fejlődésével kapcsolatos
dokumentumok, feljegyzések készítése. A gondozási feladatokkal és a gyermek testi
működésével kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok feldolgozása, kommunikációja
A gondozási feladatokhoz és a mindennapi tevékenységéhez kapcsolódó nevelési
tevékenységek kialakítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

24. TANANYAGEGYSÉG

019/1.0/1880-06

Adminisztráció

azonosítója

szk
szk
szk

019/1.1/1880-06
019/1.2/1880-06
019/1.3/1880-06

22
22
0

0
0
0

0
0
34

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1880-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekotthoni dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a nyilvántartást a gyermekotthon pénz- és egyéb eszközeiről
Vezeti a gyermekotthon eseménynaplóját
Segítséget nyújt a "Gyermekek védelmében" elnevezésű dokumentációs rendszer
vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A munkakörhöz kötött dokumentáció
D típus Pénzkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Dokumentumelemzés 30%
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

78

Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekotthon működésének szabályai, szabályzatai, pénzkezelési szabályai.
Pénzkezelési dokumentáció a gyermekotthonban
Az eseménynapló vezetésének fontossága, szabályai. Különleges események jelzése.
Kapcsolattartás dokumentációja
A "Gyermekek védelmében" című egységes dokumentációs rendszer megismerése. Az
egyes munkalapok tartalma, kitöltésének személyi és időbeli szabályozása. A gyermek és
ifjúsági felügyelő közreműködési lehetőségei a kitöltésben
A gyermekotthon működését bemutató statisztikák, táblázatok, mutatók
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1880-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek fejlődésével kapcsolatos dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a gyermek egyéni fejlődését
Rögzíti a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos adatokat
Segítséget nyújt a gyermek élettörténet-könyvének elkészítésében és vezetésében
Segítséget nyújt a "Gyermekek védelmében" elnevezésű dokumentációs rendszer
vezetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek megfigyelése
C típus Élettörténet-könyv készítése
C típus A gyermekkel kapcsolatos dokumentációs rendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Dokumentumelemzés 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermeki fejlődés dokumentálásának fontossága. Információszerzési lehetőségek a
gyermek előéletéből. A gyermek fejlődésével kapcsolatos tapasztalatok folyamatos
vezetése
A gyermek egészségi állapotáról való információ szerzés módjai, a hiányzó adatok
pótlásának lehetőségei. Az egészségügyi dokumentáció karbantartásának fontossága. Az
adatvédelmi szabályok alkalmazása, az információk továbbadásának lehetőségei
Élettörténeti munka jelentőségének felismerése. A korai környezeti tényezők hatása a
személyiségfejlődésre, a fejlődést akadályozó élettörténések felkutatásának fontossága. Az
élettörténeti munka terápiás lehetőségeinek ismerete
Az élettörténeti munka, mint a felnőtt és a gyermek közötti nyílt kommunikáció, mint a
múlt megismerésének, tudomásulvételének lehetősége
Az élettörténet feldolgozásának technikái, tartalmi és formai lehetőségei. A gyermek
bevonása az élettörténeti könyv készítésébe
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1880-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztrációs gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a gyermek élettörténet-könyvének elkészítésében és vezetésében
Segítséget nyújt a "Gyermekek védelmében" elnevezésű dokumentációs rendszer
vezetésében
Dokumentálja a gyermek egyéni fejlődését
Vezeti a gyermekotthon eseménynaplóját
Vezeti a nyilvántartást a gyermekotthon pénz- és egyéb eszközeiről
Rögzíti a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos adatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek megfigyelése
C típus Élettörténet-könyv készítése
C típus A gyermekkel kapcsolatos dokumentációs rendszer
C típus A munkakörhöz kötött dokumentáció
D típus Pénzkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Élettörténetkönyv készítése 20%
"Gyermekek védelmében" munkalapok vezetése 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekotthon
Képzési idő:
34 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekotthon szervezetének és működésének megismerése. A gyermekfelügyelő
szerepének és kompetenciájának megismerése
A gyermekkel kapcsolatos dokumentációs feladatok elvégzése
Élettörténeti könyv készítése, vezetésének folytatása a gyermek bevonásával
A gyermekotthoni adminisztrációs feladatok megismerése, szükség szerinti vezetése
A "Gyermekek védelmében" című egységes dokumentációs rendszer megismerése. Az
egyes munkalapok kitöltésének megfigyelése, részvétel a dokumentálásban
A gyermek dokumentációjának áttanulmányozása, további információk megszerzési
lehetőségének felkutatása
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25. TANANYAGEGYSÉG

019/1.0/1884-06

A szolgáltatás
biztosításával
kapcsolatos
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza

019/1.1/1884-06
019/1.2/1884-06
019/1.3/1884-06
019/1.4/1884-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A napközbeni ellátás mint szolgáltatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gondozási hely megismertetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A napközbeni ellátás intézményei
C típus Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
C típus A kölcsönös információátadás jelentősége és szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint Informatikai eszközök használata
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Információk önálló rendszerezése 20%
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24
24
24
0

0
0
0
32

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
104
0
0

Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A napközbeni ellátás helye a gyermekek védelmét segítő szolgáltatási rendszerben
A nemzetközi megállapodások, a hazai törvények (szociális, családjogi, oktatási,
fogyatékos személyek jogai, az esélyegyenlőségi, egészségügyi stb. ) a gyermekek
napközbeni ellátásának intézményei, formái
Az intézményi ellátás igénybevételének feltételei, szabályai. A napközbeni ellátó
intézmények létrehozásának szabályai működési feltételei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkát vállaló szülő és a gyermek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gondozási hely megismertetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A napközbeni ellátás intézményei
C típus Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
C típus A kölcsönös információátadás jelentősége és szabályai
B típus Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
B típus Szervezés és felvilágosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
2. szint Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.)
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok feldolgozása 30%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Esetelemzés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A család életciklusai. A családi funkciók. A családi és munkahelyi szerepek
összeegyeztetése
A gyermekválallalás és nevelés segítése. A család és a munkahely elvárásainak
összeegyeztetése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egyes szolgáltatások jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gondozási hely megismertetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A napközbeni ellátás intézményei
C típus Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
C típus A kölcsönös információátadás jelentősége és szabályai
B típus Szervezés és felvilágosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Háztartási eszközök eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 15%
Esetelemzés 35%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A napközbeni ellátást nyújtó gyermek-intézmények és szolgáltatások típusai. Az
önkormányzatok feladatai, a non-profit és a for-profit szféra lehetőségei . Az ellátó
intézmények finanszírozása, működtetése
A napközbeni ellátás feltételrendszere, a minőség folyamatos biztosításának igénye, a
minőségfejlesztés feltételeinek biztosítása. Az ellátók felügyelete, ellenőrzése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.4/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ellátási szükségletek felmérésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gondozási hely megismertetésében
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve
az orvos felé
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
C típus A kölcsönös információátadás jelentősége és szabályai
C típus A napközbeni ellátás intézményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
2. szint Informatikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémaelemzés -feltárás
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk gyűjtése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 70%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A napközbeni gyermekellátás iránti igények és lehetőségek felmérése. A települések
kötelezettségei a gyermekek napközbeni ellátásában
Egy adott település lakosságának összetétele, a gyermekek korosztályos aránya.
Gyermekjóléti alapellátás intézményeinek feltérképezése, feladatellátásuk jellemzői
A fogyatékkal élő és speciális igényű gyermekek helyzete a településen
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26. TANANYAGEGYSÉG

019/2.0/1884-06

A kisgyermek
nevelésével
kapcsolatos
ismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

019/2.1/1884-06
019/2.2/1884-06
019/2.3/1884-06
019/2.4/1884-06
019/2.5/1884-06
019/2.6/1884-06
019/2.7/1884-06
019/2.8/1884-06
019/2.9/1884-06
019/2.10/1884-06
019/2.11/1884-06

24
0
24
24
24
24
24
24
24
24
0

0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0 338
0
0
0
0
92

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.1/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A kisgyermek gondozó-nevelő mint hivatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve
az orvos felé
Végzi a gondozás folyamatába épített nevelési feladatokat
Gyógypedagógus irányításával végzi a korai fejlesztés gondozásba épített feladatainak
ellátását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
C típus A kölcsönös információátadás jelentősége és szabályai
B típus Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
C típus Az eltérő fejlődésre mutató jelek
B típus Szervezés és felvilágosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Informatikai eszközök használata
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3. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A családi nevelés fontossága és elsődlegessége. A gondozás és a nevelés
elválaszthatatlansága és összefüggései. A kisgyermekkor fontossága az egyén életének
alakulásában
A nevelési folyamat jellemzői, a gondozó-nevelő gyermekhez való viszonya, módszerek,
eszközök. A bizalom és az elfogadás szerepe a gondozó-nevelő munkájában. A
konfliktusok megoldása.
A légkör és a gondozási-nevelési feladatok megoldása. A tudás és az önismeret szerepe a
munkában. Kompetenciák és munkakörök. A gondozó-nevelő kapcsolatrendszere

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.2/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A gondozó attitűdje, képességek, készségek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve
az orvos felé
Végzi a gondozás folyamatába épített nevelési feladatokat
Gyógypedagógus irányításával végzi a korai fejlesztés gondozásba épített feladatainak
ellátását
Tervezi és szervezi az évszaknak megfelelő napirendet
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
B típus A kisgyermek környezetében elvárt hígíénés követelmények
B típus Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Kézírás
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.)
3. szint Játékok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Tájékozódás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 65%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hiteles és következetes kommunikáció, a metakommunikációs jelek értékelése.
Harmonikus kapcsolat kiépítése a gyermekkel, a szülővel, a munkatársakkal, a
társterületek szakembereivel
Nevelési helyzetek elemzése, értelmezése, konfliktuskezelési és megoldási módok. Az
önismeret. Az önfejlesztés fontossága
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.3/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A kisgyermek személyiségének fejlődése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a szülő számára a gyermek gondozására,
illetve a gondozási feladatokat a gyermek alkalmazkodásához igazodva fokozatosan veszi
át a szülőtől
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
B típus A beszoktatás módszerei
C típus A helyes napirend kialakítása
C típus A játékfejlődés szakaszai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Informatikai eszközök használata
3. szint Játékok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tapasztalatok feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A család szerepe a gyermek fogadásában. A korai anya-gyermek kapcsolat. A mozgás, az
érzékelés és az észlelés fejlődése a csecsemő és kisgyermekkorban. Az emlékezet,
képzelet, a figyelem, a gyermeki fantázia
Az érzelmek fejlődése, az egészséges fejlődés jelei, főbb állomásai. A pozitív és negatív
érzelmi megnyilvánulások, és azok kezelése. Az érzelmi elhanyagolás és következménye
Motivációk és az akarati cselekvés. Az aktivitás és a tevékeny életmód jelentősége a
gyermek fejlődésében. A napközbeni ellátó intézmény hatása a gyermek személyiségének
fejlődésére. A családi és intézményi ellátás hatása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.4/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A kisgyermekkor pedagógiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a szülő számára a gyermek gondozására,
illetve a gondozási feladatokat a gyermek alkalmazkodásához igazodva fokozatosan veszi
át a szülőtől
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Végzi a gondozás folyamatába épített nevelési feladatokat
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
B típus A beszoktatás módszerei
C típus A helyes napirend kialakítása
C típus A játékfejlődés szakaszai
C típus A kisgyermekkori mondókák, énekek, mesék fejlődést segítő szerepe
C típus Az ünnepek, hagyományok, szokások jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Játékok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Következtetési képesség
Problémaelemzés -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Esetelemzések 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Tapasztalatok feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális viselkedés szabályainak elsajátítása, abban a személyes kapcsolat jelentősége.
Reális követelmény állítás, jutalmazás, büntetés
A gyermek önállósága, a döntés lehetősége. Az önállóság sürgetésének vagy
akadályozásának veszélyei. A szülőkkel való együttműködés az önállóság
érvényesítésében
A csoportban nevelés elvei és nehézségei. A csoportos nevelés és a családi nevelés
kapcsolódása
A családból a napközbeni ellátásba kerülés, beszoktatás, csoportváltás, intézményváltás.
Eltérő ütemben fejlődő és vegyes életkorú gyermekek a csoportban; alkalmazott
pedagógiai módszerek
Gyakran előforduló nevelési nehézségek gondozása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.5/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek viselkedésének zavarai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a szülő számára a gyermek gondozására,
illetve a gondozási feladatokat a gyermek alkalmazkodásához igazodva fokozatosan veszi
át a szülőtől
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve
az orvos felé
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
C típus Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
C típus A kölcsönös információátadás jelentősége és szabályai
C típus Az eltérő fejlődésre mutató jelek
D típus A bölcsődei korai fejlesztés módszerei
C típus A helyes napirend kialakítása
C típus A játékfejlődés szakaszai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Informatikai eszközök használata
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Tájékozódás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Esetelemzés 30%
Tapasztalatok feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermeknél észlelhető magatartási nehézségek és zavarok. Beilleszkedési nehézségek é
zavarok
A szorongás és agresszivitás, mint a fejlődési feszültségek tünetei, frusztrációs
következményei, a viselkedés személyenkénti változása. Nevelési, szocializációs ártalom,
a szorongás és agresszivitás
Válsághelyzetek a gyermek életében. Válás, közvetlen hozzátartozó elvesztése, gyász,
gyermekelhelyezés, súlyos betegség, kórházi tartózkodás. A bántalmazott gyerek
viselkedése, viselkedés-zavarai
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.6/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
Eltérő fejlődés, korai fejlesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve
az orvos felé
Végzi a gondozás folyamatába épített nevelési feladatokat
Gyógypedagógus irányításával végzi a korai fejlesztés gondozásba épített feladatainak
ellátását
Segíti a gyógyászati segédeszközök használatát és azok karbantartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az eltérő fejlődésre mutató jelek
D típus A bölcsődei korai fejlesztés módszerei
C típus Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
C típus A gyógyászati segédeszközök és karbantartásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Esetelemzés 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fejlődési nehézségek, mozgás, beszédfejlődési problémák. Szocializációs problémák, az
én tudat fejlődésének kritikus pontjai. Az eltérő fejlődésmenet élettani háttere, oka
A sajátos nevelési igény értelmezése - értelmi, érzékszervi, mozgásakadályozott,
beszédfejlődésben akadályozott gyermeknél-; a szocializáció. A korai felismerés
jelentősége, diagnózis folyamata, arra jogosultak köre
A sajátos nevelési igény esetén fejlesztendő területek - motoros funkciók, kognitív,
szenzoros fejlesztés, beszéd -, kommunikáció
A korai fejlesztés dilemmái, prevenció, korrekció, terápia. Integráció, szegregáció. Ellátás
lehetőségek, diagnosztika, intézményi ellátás, utazó tanári szolgálat, alternatív lehetőségek
A korai fejlesztésben résztvevő szakemberek együttműködése, a napközbeni ellátás
lehetőségei, feltételei a korai fejlesztési feladatokban
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.7/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A csecsemő és kisgyermek mozgásfejlődése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a szülő számára a gyermek gondozására,
illetve a gondozási feladatokat a gyermek alkalmazkodásához igazodva fokozatosan veszi
át a szülőtől
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve
az orvos felé
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Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
Segíti a gyógyászati segédeszközök használatát és azok karbantartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A beszoktatás módszerei
B típus Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
C típus A gyógyászati segédeszközök és karbantartásuk
C típus A játékfejlődés szakaszai
C típus A kisgyermekkori mondókák, énekek, mesék fejlődést segítő szerepe
C típus Az eltérő fejlődésre mutató jelek
D típus A bölcsődei korai fejlesztés módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Játékok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Kézügyesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Esetelemzés 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helyzetváltoztató manipulációs mozgások. Az alapmozgások elsajátítása. Átmeneti
mozgások jelentősége. Egyéni sajátosságok és különbségek a mozgásban
A mozgásfejlődés feltételei, a felnőtt feladata a feltételek biztosításában, a mozgáskedv
fenntartásában A mozgásfejlődést segítő öltöztetés, játékok, eszközök
A mozgásfejlődést támogató helyes gondozói magatartás. A mozgásfejlődésbe
beavatkozó magatartás, a fejlődést kedvezőtlenül befolyásoló eszközök kritikája.
Mozgásában akadályozott gyermek aktivitási lehetőségei, feltételei
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.8/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek játéktevékenysége
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve
az orvos felé
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A játékfejlődés szakaszai
C típus A kisgyermekkori mondókák, énekek, mesék fejlődést segítő szerepe
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Játékok
2. szint Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Kézügyesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Esetelemzés 45%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben

184

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A játéktevékenység jelentősége a gyermek életében. A gyermek játéktevékenységének
fejlődése. Az életkornak, érdeklődésnek és a játszóhelynek megfelelő feltételeik, nyugodt
légkör, a fejlődés lehetőségének és a lelki egészségnek a biztosítása
A megfelelő játékeszközök kiválasztásának szempontjai a gyermekcsoportban.
Mennyiség, kínálás, a felnőtt játékban való részvétele, beavatkozásának szükségessége
Figyelemmegosztás a játszó és az egyéb ellátásra szoruló gyermek között, az elismerés, a
segítés, az ötletadás helyes és helytelen módjai
A játék mint fejlesztő lehetőség; mozgásfejlesztő, érzékelésfejlesztő, beszédfejlesztő
játékok
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.9/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A csecsemő és kisgyermek beszédfejlődése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a szülő számára a gyermek gondozására,
illetve a gondozási feladatokat a gyermek alkalmazkodásához igazodva fokozatosan veszi
át a szülőtől
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve
az orvos felé
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A helyes napirend kialakítása
C típus A kisgyermekkori mondókák, énekek, mesék fejlődést segítő szerepe
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Következtetési képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Tájékozódás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Esetelemzés 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
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Tapasztalatok feldolgozása 15%
Helyzetgyakorlatok 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beszéd kialakulása és fejlődése, differenciálatlan hangadás, gőgicsélés, gagyogás,
hangcsoport. Helyzetek megértése, szavak megjelenése, a jelentésfejlődés folyamata
A gondozás közbeni beszélgetés és a beszédfejlődés. A felnőtt beszélőkedvet fenntartó
helyes magatartása. A beszéd útján történő tájékozódás, érdeklődés alakulása a
kisgyermekkorban. A gyermek kérdései, a helyes feleletadás szabályai
A helytelen szóhasználat alapesetei. Az ismételtetésnek, a kiejtés, a nyelvtani szerkezet
javítgatásának hatása a gyermek beszélő kedvére. Beszélgetés az un. nehéz kérdésekről
A beszédfejlődés értékelése, esetleges problémák megállapítása. A megkésett
beszédfejlődés okai, tünetei, típusai
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.10/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekirodalom, ének, zene, vizuális nevelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
Részt vesz az ünnepek előkészítésében, lebonyolításában és az életkortól függően bevonja
a gyermeket és a lehetőségek szerint a családját is
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kisgyermekkori mondókák, énekek, mesék fejlődést segítő szerepe
C típus Az ünnepek, hagyományok, szokások jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Játékok
2. szint Dekorációs anyagok (színes ceruza, textíliák, papírok stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Kézügyesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Helyzetgyakorlatok 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekirodalom szerepe a kisgyermek életében, fejlődésében. A gyermekirodalom
műfajai; gyermekvers, népmese, közmondások, szólások, találós kérdések
A mondókák, a versek iránti érdeklődés fejlődése, felkeltése a gyermekben. Gondozási
műveletek és a mese, a vers, a mondóka, az ének. A közöttük való válogatás szempontjai
A képeskönyv nézegetés helyzetei, a kornak és fejlettségnek megfelelő képeskönyve
Dal és mondókaismeret, a magyar gyermekjáték dalok, mondókák jellemzői. A gondozó
feladata a kisgyermek zenei nevelésében. A zenei tevékenységek tervezése, napirendje, a
rendszeressége. Ünnepek, hagyományok és a zenei nevelés kölcsönhatása
A látás, mint érzékelés. A vizuális tér környezetesztétikai szempontok szerinti alakítása. A
gyermekek vizuális fejlődése
11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/2.11/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek megfigyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve
az orvos felé
Végzi a gondozás folyamatába épített nevelési feladatokat
Gyógypedagógus irányításával végzi a korai fejlesztés gondozásba épített feladatainak
ellátását
Tervezi és szervezi az évszaknak megfelelő napirendet
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő, az egészséges fejlődést biztosító napi
étkezés biztosítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
B típus A beszoktatás módszerei
C típus A helyes napirend kialakítása
C típus A játékfejlődés szakaszai
C típus Az eltérő fejlődésre mutató jelek
D típus A bölcsődei korai fejlesztés módszerei
C típus Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
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1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémaelemzés -feltárás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok feldolgozása 40%
Leírás készítése 15%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 25%
A képzési helyszín jellege:
Kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, szolgáltatás
Képzési idő:
92 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A megfigyelés jelentősége a gondozó munkájában. A megfigyelés fajtái, a megfigyelés
tapasztalatainak felhasználása
A gyermek fogadása, beillesztése a gyermekcsoportba. A beszoktatás megfigyelése
A gyermek napirendjét meghatározó szempontok. A gyermekcsoportban az egyéni
igények, szükségletek figyelembevételének lehetőségei és korlátai. A folyamatos
gondozás, az attól való eltérés szempontjai
Az étkezéssel kapcsolatos gondozói feladatok. Tárgyi feltételek, az előkészítés
fontossága, az étkezési sorrend és annak tudatosítása, a nyugalom biztosítása. A
csoportos étkezésre való áttérés fokozatai, kellékei
Mosakodás, öltözködés tárgyi feltételei, sorrend kialakítása, a nyugalom biztosításának
feladatai. A szabadlevegőn történő alvás, játék, tárgyi feltételek, szervezési feladatok.
Születésnap, ünnepek.
Társas kapcsolatok fejlődése. A gyermekek között előforduló konfliktusok leggyakoribb
okai, formái. Megelőzés, megoldás, mint helyes gondozói magatartás, elmélyült játékra
képtelen gyermek. Agresszív gyermek és a vele való bánásmód
A szülő és a gondozó együttműködésének formái, a szülő tájékoztatásának követelményei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

27. TANANYAGEGYSÉG

019/3.0/1884-06

A kisgyermek
gondozása

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

019/3.1/1884-06
019/3.2/1884-06
019/3.3/1884-06
019/3.4/1884-06
019/3.5/1884-06
019/3.6/1884-06

24
24
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23
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0

0
0
0
0
0
0
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
213
0
0
96

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.1/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A három év alatti gyermek gondozási feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gondozási hely megismertetésében
Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a szülő számára a gyermek gondozására,
illetve a gondozási feladatokat a gyermek alkalmazkodásához igazodva fokozatosan veszi
át a szülőtől
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről
Tervezi és szervezi az évszaknak megfelelő napirendet
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő, az egészséges fejlődést biztosító napi
étkezés biztosítására
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A napközbeni ellátás intézményei
B típus A beszoktatás módszerei
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
C típus A helyes napirend kialakítása
C típus Az egészséges táplálkozás alapjai
C típus A játékfejlődés szakaszai
B típus A kisgyermek környezetében elvárt hígíénés követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Játékok
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Kézügyesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Gondozási műveletek gyakorlására alkalmas szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei, ezek alkalmazása a napközbeni ellátás egyéb
szolgáltatásaiban
Mozgásfejlődés és annak feltételei, a gondozás szerepe a gyermek mozgásfejlődésében. A
csecsemő és a kisgyermek étkezésével kapcsolatos gondozási feladatok
Fürdetés, mosakodás, öltöztetés gondozási műveletei csecsemőnél és kisgyermeknél. A
pelenkázás módjai. Az alvással, pihenéssel kapcsolatos gondozási feladatok, levegőztetés

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.2/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A kisgyermekgondozás és nevelés egysége
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a gondozás folyamatába épített nevelési feladatokat
Segíti a gyógyászati segédeszközök használatát és azok karbantartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A beszoktatás módszerei
C típus A helyes napirend kialakítása
C típus Az egészséges táplálkozás alapjai
C típus Az eltérő fejlődésre mutató jelek
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint Informatikai eszközök használata
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Elhivatottság, elkötelezettség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok feldolgozása 40%
Esetelemzés 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szülőtől való elválás, beszokatás. Primer szükségletek kielégítése, összefüggésben a
gyermek testi-lelki állapotával. A gondozás és a felnőtthöz fűződő érzelmi kapcsolat
kialakulása.
A gondozónői magatartás. A mozgásfejlődésbe beavatkozó felnőtt magatartásának és a
mozgásfejlődést kedvezőtlenül befolyásoló eszközök kritikája
Étkezés, mint az anya-gyermek kapcsolat egyik legfontosabb színtere. Az étkezés szerepe
a szociális kompetencia kialakulásában. Szoptatástól az önálló étkezésig, nevelés és
gondozás. Étkezéssel kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek
A felnőttel való együttműködés és az önállóság alakulása a fürdetés, mosakodás és
öltöztetés során, az önállóság jelentőségének helyes értelmezése
A szobatisztaság kialakulása, a gyermek érdeklődésének megjelenése és az érzelmi és
szociális fejlődés összefüggései. A szobatisztaság kialakulását segítő helyes felnőtt
magatartás. A sürgetés kritikája, esetleges káros következményei
A gyermek napirendje, szerepe a biztonságérzet kialakulásában és fenntartásában. Az
étkezés ideje, összhangban az ébrenlét és az alvás ritmusával. Az önálló, szabad mozgás é
játék helye a napirendben, jelentősége a gyermek életmódjának kialakításában
Gondozási hibák
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.3/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A kisgyermek aktív tevékenysége és a környezet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Jelzi a szülőnek a gyermek fejlődésének fontos jeleit, állomásait
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Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve
az orvos felé
Végzi a gondozás folyamatába épített nevelési feladatokat
Tervezi és szervezi az évszaknak megfelelő napirendet
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő, az egészséges fejlődést biztosító napi
étkezés biztosítására
Részt vesz az ünnepek előkészítésében, lebonyolításában és az életkortól függően bevonja
a gyermeket és a lehetőségek szerint a családját is
Segíti a gyógyászati segédeszközök használatát és azok karbantartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A napközbeni ellátás intézményei
B típus A beszoktatás módszerei
C típus Az ellátással kapcsolatos elvárások és realitások
C típus A gyógyászati segédeszközök és karbantartásuk
C típus A helyes napirend kialakítása
C típus Az egészséges táplálkozás alapjai
C típus A játékfejlődés szakaszai
B típus A kisgyermek környezetében elvárt hígíénés követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Háztartási eszközök eszközök használata
3. szint Kerti eszközök használata
2. szint Informatikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Ismeretek helyén való alkalmazása
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok feldolgozása 60%
Esetelemzés 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény, a szolgáltatás helységeinek korszerű, feladatainak megfelelő, biztonságos
berendezésére vonatkozó szabályok, előírások. A gyermek fejlettségének megfelelően a
gondozási környezet, a fürdőszoba, játszóhely, konyha bútorozása, eszközök
A helyes öltözék, az évszak, időjárás, hőmérséklet figyelembevétele a szabad mozgás, az
aktivitás támogatásában. A szobai és udvari játékok szerepe, helyes kiválasztása. Az alvás
tárgyi feltételeinek biztosítása
Balesetmentes környezet biztosítása, potenciális veszélyt jelentő berendezési tárgyak,
bútorok, eszközök, játékok, konyhai berendezések és eszközök. Gyógyszerek, vegyszerek
tárolása, veszélyhelyzetek, azok elhárításának ismerete
Mozgásában akadályozott gyermek aktivitási lehetőségei, feltételei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.4/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A kisgyermek táplálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lehetőséget biztosít az adaptációs időszakban a szülő számára a gyermek gondozására,
illetve a gondozási feladatokat a gyermek alkalmazkodásához igazodva fokozatosan veszi
át a szülőtől
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermek közérzetéről, fejlődéséről
Tervezi és szervezi az évszaknak megfelelő napirendet
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő, az egészséges fejlődést biztosító napi
étkezés biztosítására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kölcsönös információátadás jelentősége és szabályai
B típus Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
C típus A helyes napirend kialakítása
C típus Az egészséges táplálkozás alapjai
B típus A kisgyermek környezetében elvárt hígíénés követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Háztartási eszközök eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Türelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok feldolgozása 40%
Esetelemzés 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
23 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmezés, táplálás jelentősége a gyermek fejlődésében. A csecsemőtáplálás szabályai.
A csecsemő és kisgyermek élelmezés fiziológiai alapjai, a korszerű, minőségi étkeztetés
követelményei. Az anyatejes táplálás fontossága
A tápanyagok fajtái, tápanyagszükséglet, tolerancia. Élelmi anyagok, élelmiszerek, azok
csoportosítása, összetétele, jelentősége, felhasználása
Étrendtervezés, étlapkészítés. Tejkonyha, HACCP rendszer. Gyermekközösségben
alkalmazható diéták, a vegetáriánus étkezés
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.5/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A kisgyermek egészsége
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervezi és szervezi az évszaknak megfelelő napirendet
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő, az egészséges fejlődést biztosító napi
étkezés biztosítására
Figyelemmel kíséri a korhoz kötött védőoltások meglétét, hiányukra felhívja a szülő
figyelmét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
C típus A helyes napirend kialakítása
C típus Az egészséges táplálkozás alapjai
B típus A kisgyermek környezetében elvárt hígíénés követelmények
B típus A fertőző betegségek megelőzésében alkalmazott eljárások
B típus Szervezés és felvilágosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint Informatikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
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Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Étlap készítés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az első 3 év testi fejlődésének szakaszai, annak jellemző változásai. Az egészség és az
egészséges életmód fogalma, feltételei, a kisgyermekkorban kezdődő egészségtudatos
magatartás kialakítása
A napközbeni gyermekellátás intézményeivel, szolgáltatásaival szemben támasztott
egészségügyi követelmények. A járványtan alapszabályai, a leggyakoribb fertőző
gyermekbetegségek, azok terjedési módjai, kórokozói, terjedése
Táplálkozási problémák, diéták, gyógyélelmezés. Étlapkészítés-anyagkiszabat,
példamegoldások, élelmezés ellenőrzése
Elsősegélynyújtási kötelezettség. Tájékozódás, sürgősségi sorrend megállapítása, mentő
hívása. Életjelenségek észlelése, újraélesztés elmélete és gyakorlata
A gyermek acut megbetegedésének tünetei, azok felismerése. Lázcsillapítás,
folyadékpótlás módjai, diéta biztosítása. Balesetek: idegen test, vérzések, sérülések, törés,
rándulás, mérgezés tünetei, elsődleges ellátásuk
A szülővel való kapcsolat felvétele a gyermek betegsége, balesete esetén. Beteg csecsemő
és kisgyermek ápolása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/3.6/1884-06
A tananyagelem megnevezése:
A kisgyermekgondozási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a gyermeket az új környezetbe való beilleszkedésében
Észleli a testi és szellemi fejlődésben való elmaradás tüneteit és jelzéssel él a szülő, illetve
az orvos felé
Figyelemmel kíséri a korhoz kötött védőoltások meglétét, hiányukra felhívja a szülő
figyelmét
Segíti a gyógyászati segédeszközök használatát és azok karbantartását
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Tervezi és szervezi az évszaknak megfelelő napirendet
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő, az egészséges fejlődést biztosító napi
étkezés biztosítására
Végzi a gondozás folyamatába épített nevelési feladatokat
Gyógypedagógus irányításával végzi a korai fejlesztés gondozásba épített feladatainak
ellátását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kisgyermekkori mondókák, énekek, mesék fejlődést segítő szerepe
C típus A játékfejlődés szakaszai
C típus Az egyéni szükségletek kielégítésének lehetőségei csoportkörülmények között
B típus A kisgyermek környezetében elvárt hígíénés követelmények
B típus A beszoktatás módszerei
C típus A helyes napirend kialakítása
C típus Az egészséges táplálkozás alapjai
D típus A bölcsődei korai fejlesztés módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Háztartási eszközök eszközök használata
3. szint Kerti eszközök használata
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tájékozódás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Empátia
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló munkavégzés irányítással 40%
Tapasztalatok feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, szolgáltatás
Demonstrációs terem
Képzési idő:
96 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tájékozódás a különböző típusú napközbeni kisgyermek-ellátási formákban a
működésről. Információ gyűjtés a funkcióról, a feladatokról, a feltételekről. A gyermek
fejlődésének ellenőrzésére használt eszközök, táblázatok, nyomtatványok használata
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Étkezés előkészítése. A gyermek korának, állapotának megfelelő helyes étkezési
technika. Az evés, az ivás önállósulását segítő támogatás. Előkészítés a gyermek korának,
állapotának megfelelő tisztálkodáshoz, öltözködéshez, itt figyelemmel az évszakra
A szabad levegőn tartózkodás, altatás, szabad játék, rögzített és mobil játékeszközök,
napfény hatásai
Megbetegedett csecsemő és kisgyermek ellátása, gondozása. Ellátás az orvos vagy a szülő
megérkezéséig. Gyógyszerek és azok alkalmazási módjai. Gyermekközösségben
előforduló leggyakoribb balesetek, sérülések, azok elsődleges ellátása
A gondozási műveletek gyakorlása. A gondozási folyamat megfigyelése. Bekapcsolódás a
gondozási munkába
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.1/1885-06
A tananyagelem megnevezése:
Kölcsönös tájékozódás a gyermekről
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a jelenlétet és a gyermekekkel kapcsolatos napi eseményeket rögzítő gondozási
naplót
Vezeti a szülői és a gondozónői bejegyzésekre szolgáló üzenő füzetet
Szervezi és vezeti a szülőcsoportok gondozással-neveléssel kapcsolatos megbeszéléseit,
válaszol a felmerülő kérdésekre
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszolgáltatási kötelezettség és az arra szolgáló dokumentumok
C típus A gyermek állapotával, fejlődésével kapcsolatos dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok feldolgozása 30%
Esetelemzés 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A családdal való ismerkedés módjai, kölcsönös látogatások szervezése, azok
előkészítésének feladatai
A szülő tájékoztatása az intézmény vagy szolgáltatás céljáról, a szolgáltatás rendjéről, a
gyermek gondozási-nevelési helyszíneinek, a gyermekkel foglalkozó személyeknek a
bemutatása
A gyermek beilleszkedése a csoportba, az anyával való személyes kapcsolat jelentősége a
gyermek adaptációjában. A szülő folyamatos tájékoztatása a gyermek gondozása-nevelése
során történt fontos eseményekről szóban, illetve írásban
Szülői értekezletek, szülő-csoportos beszélgetések szervezése, bonyolításának szabályai,
témaválasztásuk
A gyermek intézményből, szolgáltatásból való eltávozásának előkészítése, az
intézményváltással kapcsolatos gondozási-nevelési, tájékoztatási feladatok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.2/1885-06
A tananyagelem megnevezése:
A gondozó-nevelő munka szakmai dokumentálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti a jelenlétet és a gyermekekkel kapcsolatos napi eseményeket rögzítő gondozási
naplót
Elkészíti a gyermekcsoport életkorához, fejlettségéhez, évszakhoz igazodó foglalkozások
tervét
Vezeti a szülői és a gondozónői bejegyzésekre szolgáló üzenő füzetet
Figyelemmel kíséri a gyermek fejlődési állapotát rögzítő időszakos orvosi vizsgálatok
időpontját és az eredmények dokumentálását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gyermek állapotával, fejlődésével kapcsolatos dokumentációk
B típus Fogalkoztatási terv készítése
B típus Adatszolgáltatási kötelezettség és az arra szolgáló dokumentumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
1. szint Gyermekjátékok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezés
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Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kitartás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Önálló feleadatok végzése irányítással 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Bölcsőde
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekről és családjáról vezetett személyi adatok dokumentálása, az adatok kérésére,
az adatok felhasználására és az adatvédelemre vonatkozó szabályok
A gyermek gondozása-nevelése során a gyermek napi tevékenységére, a napi történésekre
vonatkozó vezetett szakmai dokumentumok, a jelenléti ív, a csoportnapló, az üzenő füzet
A gyermek fejlődését, az aktuális egészségi állapotot, a gyermek egészségét érintő
eseményeket - baleset, sérülés, acut megbetegedés - rögzítő törzslap, vezetésének
szabályai
A gondozó-nevelő munkát végző személy jelentési, jelzési kötelezettségei. A szülői
érdekvédelmi fórum feladatai, lehetőségei, tevékenységének dokumentációja
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.3/1885-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egészségvédelem dokumentációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a gyermek fejlődési állapotát rögzítő időszakos orvosi vizsgálatok
időpontját és az eredmények dokumentálását
Fertőző megbetegedés esetén szervezi és végzi a a fertőzés továbbterjedését megelőző
feladatokat
Szervezi és vezeti a szülőcsoportok gondozással-neveléssel kapcsolatos megbeszéléseit,
válaszol a felmerülő kérdésekre
Vezeti a jelenlétet és a gyermekekkel kapcsolatos napi eseményeket rögzítő gondozási
naplót
Vezeti a szülői és a gondozónői bejegyzésekre szolgáló üzenő füzetet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fertőző betegségek megelőzésére alkalmazott eljárások
B típus A fertőző megbetegedések dokumentációja
B típus Az intézményben, szolgáltatásban észlelt fertőző megbetegedés dokumentációja, jelentési
kötelezettség
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A típus A védőoltások kisérőtüneteinek enyhítésére szolgáló eljárások
B típus Adatszolgáltatási kötelezettség és az arra szolgáló dokumentumok
C típus A gyermek állapotával, fejlődésével kapcsolatos dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
1. szint Gyermekjátékok
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelem
Tájékozódás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Leírás készítése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az acut megbetegedések dokumentálása, a gyermek ellátásának rögzítése. A szülő
értesítése, az egészségügyi ellátás igénybevétele. Gyógyszerelés dokumentálása
A fertőző megbetegedések bejelentése, dolgozók egészségi állapotának,
munkaképességének a gyermekellátás szempontjából nélkülözhetetlen dokumentumai
A közegészségügyi, járványügyi ellenőrzések jegyzőkönyvei, tűzvédelem, munkavédelem
szabályai, annak betartását biztosító szabályzatok, betartásuk ellenőrzése
Az intézményben, szolgáltatásban történő gyermek, felnőtt étkeztetéssel kapcsolatos
dokumentáció. A folyamat kritikus pontjai, a veszélyek megelőzésére szolgáló rendszer,
működtetés, ellenőrzés (HACCP)
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.4/1885-06
A tananyagelem megnevezése:
Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a játékok és eszközök állapotát, és közreműködik a megfelelő eszközök
pótlásában
Részt vesz az intézményre vonatkozó statisztikai adatok összeállításában, a fejlesztéssel
kapcsolatos dokumentációk előkészítésében
Végzi a gyermek játékainak folyamatos tisztántartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszolgáltatási kötelezettség és az arra szolgáló dokumentumok
C típus A gyermek állapotával, fejlődésével kapcsolatos dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Dokumentumelemzés 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A napközbeni ellátást biztosító intézmény, szolgáltatás működési engedélye,
megszerzésének feltételei, az engedélykérés lépései. Szervezeti és működési szabályzat,
valamint kiegészítő szabályzatok
A gondozó-nevelő munka alapját képező szakmai program. A gyermekek napirendje, a
gyermekcsoport napirend-készítésének szabályai
Az intézmény, szolgáltatás statisztikai jelentési kötelezettsége. A gazdálkodással
kapcsolatos dokumentációk, költségvetési terv, rendelkezésre álló pénzeszközök
felhasználásával kapcsolatos dokumentumok ismerete
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Állami támogatás, feladatellátási szerződés, a szülők finanszírozási kötelezettségei, annak
dokumentációja
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
019/1.5/1885-06
A tananyagelem megnevezése:
Az intézmény ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a játékok és eszközök állapotát, és közreműködik a megfelelő eszközök
pótlásában
Figyelemmel kíséri a gyermek fejlődési állapotát rögzítő időszakos orvosi vizsgálatok
időpontját és az eredmények dokumentálását
Részt vesz az intézményre vonatkozó statisztikai adatok összeállításában, a fejlesztéssel
kapcsolatos dokumentációk előkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Adatszolgáltatási kötelezettség és az arra szolgáló dokumentumok
C típus A gyermek állapotával, fejlődésével kapcsolatos dokumentációk
B típus Fogalkoztatási terv készítése
C típus A kisgyermek környezetében elvárt higiénés követelmények
B típus A gyógyászati segédeszközök
A típus A védőoltások kisérőtüneteinek enyhítésére szolgáló eljárások
A típus A fertőző betegségek megelőzésére alkalmazott eljárások
B típus Az intézményben, szolgáltatásban észlelt fertőző megbetegedés dokumentációja, jelentési
kötelezettség
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
1. szint Gyermekjátékok
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kitartás
Tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Dokumentumelemzés 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény, illetve szolgáltatás szabályos működésének ellenőrzése. Jogszabályoknak,
szakmai feltételeknek való megfelelőség gyermekvédelmi, hatósági vizsgálata.
A pénzfelhasználás - állami normatíva, kiegészítő normatíva, költségvetés - ellenőrzéséhez
szükséges dokumentáció, az ellenőrzések formái, a hibák következményei.
A minőségirányítási rendszer szabályainak betartása. Az intézmény működésének
legfontosabb mutatói
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