CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
–
–
–
–

a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
a felsőoktatásról szóló, többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény,
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,

valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– 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 módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezésinek végrehajtásáról,
– 372/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet a felsőoktatás területét érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról
– az 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó módosított 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:
– a felsőoktatási intézményben "hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés esetén a
szenátus határozatait,
– a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző
intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési megállapodás"-ban
foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott képzésnél),
– a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
– a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános
irányelvekbenfoglaltak, továbbá az ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi/ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját.
A szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint
különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.
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2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

3319

Szakképzési évfolyamok száma:
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Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

50
50

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

%
%
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási törvényben,
szakképzést folytató közoktatási intézményben a közoktatásról szóló törvény és az
"Együttműködési megállapodásban" megfogalmazott, szabályozott feltételekkel rendelkező
pedagógus, oktató, szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola) szervezi
meg, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– bölcsőde
– családi napközi
– családvédelmi intézmények
– csecsemőotthon
– csoportszoba
– demonstrációs terem
– gyermekcsoport
– gyermekellátási és gyermekvédelmi intézmények
– gyermekotthon; gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény
– könyvtár
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–
–
–
–
–
–
–

közoktatási intézmények
rajz terem
számítógép-terem
tankonyha
tanterem
tornaterem
zene terem

A gazdálkodó szervezeteknél és intézményekben folyó alkalmazói szakmai gyakorlathoz szükséges
eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A "Hallgatószerződés", Tanulószerződés"és "Együttműködési szerződés" alapján végzett gyakorlati
képzés tárgyi és személyifeltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara
– adott esetben a képző bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a képző és a gazdálkodó szervezet
közötti megállapodás alapján végzett alkalmazói gyakorlat feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
30-60
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3319

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb szociális foglalkozások

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Gyermekellátási alapfeladatokat lát el
Elvégzi a gyermek napközbeni ellátásba kerülésével kapcsolatos feladatokat
Gondozási/nevelési feladatokat lát el a 0-3 éves korú csecsemők és kisgyermekek körében
Csecsemő és gyermek alapápolási feladatokat lát el
Dokumentációs feladatokat lát el

azonosító száma
54 761 02
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Gyermekgondozó-nevelő

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.

A szakképesítés 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
szem előtt 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 bölcsődei 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 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 akadály-mentesítés 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
Híradástechnikai 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:
1869-06 A napközbeni gyermekellátásba kerülés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismerteti a szülővel, a gyermekkel a napi gondozás-nevelés környezetét, az abban
dolgozó munkatársakat
Meglátogatja az ellátásba kerülő gyermeket és szüleit otthonukban
Megszervezi az ellátásba kerülő gyermek számára a szülővel történő fokozatos
beszoktatás folyamatát, megteremti ennek feltételeit
Segíti a gyermeket az új környezethez való alkalmazkodásban
Enyhíti a szülőtől való elválás fájdalmát
Kidolgozza és szervezi az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirendet
Megteremti a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás lehetőségét
Napi átadás-átvétel alkalmával tájékoztatást nyújt a szülőnek a gyermekről, maga is
tájékozódik a gyermekkel történtekről
Személyes beszélgetések során megbeszélik a gyermek fejlődését, összehangolják
nevelő munkájukat
Szervezi, vezeti a szülőcsoportoknak a gondozással és neveléssel kapcsolatos
megbeszéléseit és egyéb, az intézményt és a családokat érintő rendezvényeket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B A korai kötődés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B Énfejlődés jellemzői kisgyermekorrban
B Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Szocializáció alapismereteinek alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
Értelmi fejlődés csecsemő és kisgyermekkorban
Mozgásfejlődés szerepe a fejlődés más területein
Beszédfejlődés (0-3 évben), hatása a személyiség fejlődésében
A megfigyelés különböző formái
Hatékony, hiteles kommunikációs technikák
A kapcsolatkezelés hatékony formái
A segítő beszélgetés
Az interjú készítés módszere
Kisgyermeknevelés alapelvei, sajátosságai (0-3 éves korban)
Az átmenet segítése, a család - intézmény együttműködésének formái, módszerei
Tárgyi, személyi feltételek a 0-3 évesek ellátásában

B

Szervezési feladatok a folyamatos napirend, munka, programok, felmérések kapcsán

B

0-3 éves korosztály nevelése gondozás, játék, más tevékenységek, interakciók során

B
B
B

Szokások kialakítása (önellátás, viselkedés, társas kapcsolatok terén)
Nevelési feladatok problémás szokások esetén
A nevelést meghatározó dokumentumok és elkészítésük módszertana

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
5
Köznyelvi beszédkészség
5
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Információforrások kezelése
5
Elemi számolási készség
5
Informatikai eszközök használata
5
Híradástechnikai eszközök használata
5
Különböző területeket fejlesztő gyermek játékszerek használata
5
Életmentő gyógyszerek, az elsősegélynyújtás eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Empátiás készség
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
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Tolerancia
Segítő beszélgetés
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1870-06 Gyermeknevelési és gondozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A gyermekkel együttműködve, az ő aktivitására építve végzi gondozási teendőit, figye
az adott gyermek egyéni fejlődési tempójára
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek
játékában, a napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
Biztosítja a gyermek korának, fejlettségének, egészségi állapotának megfelelő napi
étkezést
Biztosítja az időjárásnak megfelelő öltözés, alvás, mozgás, tisztálkodás feltételeit
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát
információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
Esztétikai élményeket nyújt, fejleszti a gyermek fantáziáját, értelmi képességeit és
beszéd készségét, mondóka, vers, mese napirendbe építésével
Teret enged a gyermek kreativitásának a játék, bábozás, az ének-zene, az alkotó
tevékenységek (rajz, festés, gyurmázás) napirendbe építésével
Változatos feltételek biztosításával fejleszti a gyermek nagymozgását, finommozgását
és mozgáskoordinációját
A gyermek megnyilvánulásainak visszatükrözésével segíti a gyermek érzelmi fejlődését
Támogatja a gyermek én-fejlődését: én határok, test-séma kialakulását, az én
strukturálódását
Támogatja a gyermek önállósági törekvéseit, fejleszti önállóságát, az önellátás
legalapvetőbb készségeit
A gyermeki aktivitás, a tapasztalatszerzés, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével
támogatja a kisgyermekkori tanulást
Támogatja a kommunikatív képességek, a társas kapcsolatok fejlődését
Segíti a konfliktusok megoldására vonatkozó eszközkészlet fejlődését
Tervezi és szervezi a játéktevékenységet és kialakítja ezek feltételeit
A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni és sajátos szükségleteinek megfelelően
alakítja ki a nevelési, gondozási feltételeket
Érvényt szerez a kívánatos és elvárható viselkedési szabályoknak a gyermek
viselkedésében és a gyermekcsoportban egyaránt
Figyelemmel kíséri a gyermek egyéni fejlődését
Felismeri a gyermek speciális szükségleteit, részt vesz ezek kielégítésében, szükség
esetén konzultál más szakemberekkel
Speciális nevelési feladatokat lát el problémával küzdő kisgyermek esetében
(agresszió, szorongás, étvágytalanság, tartós rossz hangulat stb.)
Gyógypedagógus irányításával végzi a korai fejlesztés, gondozásba épített feladatait
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Összeállítja a csecsemők és kisgyermekek havi és heti étrendjét
Együttműködik gondozótársaival és a gyermek nevelésében, gondozásában,
fejlesztésében résztvevő szakemberekkel
A családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartva segíti a családot a gyermek
nevelésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B A korai kötés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B Énfejlődés jellemzői kisgyermekkorban
B Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
B Szocializáció alapismereteinek alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
B Értelmi fejlődés csecsemő és kisgyermekkorban
B Mozgásfejlődés szerepe a személyiségfejlődés más területein
B Beszédfejlődés (0-3 évben), hatása a személyiségfejlődésében
B A megfigyelés különböző formái
B A játék lényege, fogalma
B A játék személyiségfejlesztő funkciója
B A játék önvédő szerepe a korai években
B A kisgyermekkor jellemző játék típusai
B A játék feltételei
B A játék napirendbe építése
B Játékirányítás módszere (nondirektivitás)
B Spontán játék vagy játékos feladatmegoldás különbsége, hatásai
B Fejlődési nehézségek és hátterük
B Sajátos személyiségszerveződés (normalitás, deviancia)
B Viselkedési zavarok, fajtái, jellemzői, hátterük
B Kisgyermekkori érzelmi problémák és hátterük
B Pszichopatológiás rendellenességek
C A prevenció, korai felismerés szerepe
C Segítő személyek, intézmények együttműködési lehetősége
C A korai segítés elvei, lehetőségei
B Kisgyermeknevelés alapelvei, sajátossága 0-3 éves korban
B Az átmenet segítése, család - intézmény együttműködése, ezek formái, módszerei
B Tárgyi, személyi feltételek a 0-3 évesek ellátásában
B

Szervezési feladatok: folyamatos napirend, munka, programok, felmérések szervezése

B

0-3 éves korosztály nevelése gondozás, játék, más tevékenységek, interakciók során

B
B
B
B
B
B
C
C

Szokások kialakítása (önellátás, viselkedés, társas kapcsolatok terén)
Nevelési feladatok problémás szokások esetén
A nevelést meghatározó dokumentumok és elkészítésük módszertana
Akadályozott fejlődésű, speciális gondozást igénylők köre
Az akadályozott fejlődés háttere
Speciális gondozást-nevelést igénylők fejlődési sajátosságai
A betegségek tünetei
A korrekció lehetőségei, határai, módjai
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C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Speciális gondozást igénylők családjával kapcsolatos feladatok
Speciális gondozású gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében
Integrált és inkluzív gondozási forma tárgyi, személyi feltételei
Általános zene, zeneirodalmi, zenetörténeti ismeretek
Hangszeres zene hatása, jelentősége
Autentikus népzene hatása, jelentősége
0-3 éves gyermekeknek szóló dalok, mondókák
Alapismeretek a kisgyermekek ének-zenei neveléséhez
Az ének-zene személyiségfejlődésre gyakorolt szerepének ismerete
A zene, dal napirendbe illesztése
Az énekléssel, mondókázással kapcsolatos módszertani elvek
Nyelvművelés kisgyermek-nevelőknek
Beszédművelés gondozónők részére
A gyermekirodalom és annak szerepe
A 0-3 éves korosztálynak szóló irodalmi alkotások (mese, vers) alkalmazási
lehetőségei
Az irodalomhoz kapcsolódó más formák alkalmazása (bábozás stb.)
Az irodalmi élmények személyiségfejlesztő hatása
Irodalmi élmények napirendbe építése, alkalmazásának módszertana
A beszédfejlődés támogatása
A vizuális nevelés alapjai
A vizuális nevelés formái (bábozás, rajzolás, festés, gyurmázás)
A vizuális nevelés más területei, lehetőségei (kert, berendezés stb.)
A vizuális nevelés szerepe a személyiségfejlődésben
A vizuális élményt nyújtó programok napirendbe építése
A vizuális nevelés különböző formáinak módszertana
Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
A korai szociális kapcsolatok testi, mentális fejlődésre gyakorolt hatása
(hospitalizáció, szeparáció)
A mozgásfejlődés menete, feltételei
A gondozás alapelvei a 0-3 évesek ellátásában
A kisgyermekkori tanulás főbb jellemzői
Gondozás és nevelés egysége
Gondozási művelet, mint a szükséglet-kielégítés egyéni formája és az autonómia
kiépítése
A szobatisztaság kialakulásával kapcsolatos ismeretek 0-3 évesek ellátásában
Tisztálkodási műveletek begyakoroltatása 0-3 éves kisgyermekeknél
Az étkezéssel, etetéssel kapcsolatos ismeretek 0-3 éves gyermekek ellátásában
Az öltözködéssel, a ruhadarabok kiválasztásával kapcsolatos tudnivalók
A gyermek életmódjának, a napi események egészséges ritmusának jelentősége
Alvással kapcsolatos ismeretek alkalmazása csecsemőknél, kisgyermekeknél
Egészséges életmód
Az egészséget befolyásoló fizikai tényezők
A természeti környezet egészségre gyakorolt hatása
Település-egészségtan
Munka-egészségtani ismeretek
A gyermekintézmények speciális higiénés követelményei
Személyi higiéné
Mozgás - aktivitás - pihenés, egészséges életritmus
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B
B
B
B
B
B
B

Levegőzés, mozgás egészségre gyakorolt hatása
Élelmezéstan
Táplálkozás-élettani ismeretek
Korszerű csecsemő és kisgyermek-táplálás
Élelmezés technika, higiéné, HACCP
Az egyéni igények, ízlés figyelembevétele táplálkozás során
Speciális táplálkozási igények, diéták

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
4
Szabadkézi rajzolás
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Türelmesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Empatikus készség
Segítőkészség
Visszacsatolási készség
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Segítő beszélgetés alkalmazása
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1871-06 Egészségnevelési, az egészséges és beteg gyermekkel kapcsolatos alapápolási
feladatok a gyermek ellátásában
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyelemmel kíséri, hogy a gyermek megkapta-e a korhoz kötött védőoltásait, az
esetleges hiányukra felhívja a szülő figyelmét
A gyermek esetleges megbetegedését jelzi a szülőnek, ha szükséges biztosítja a
szakszerű egészségügyi ellátáshoz jutását
Gondoskodik a megbetegedett vagy balesetet szenvedett gyermek megnyugtatásáról,
nyugalmáról, a láz csillapításáról és az elsősegélynyújtásáról
Ismeri és elkészíti az egyes diétás ételeket
Tanácsaival segíti a szülőket az otthoni ápolási feladatok elvégzésében
Megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges fertőzések megakadályozására,
külön foglalkozik a gyermekek játékának tisztán tartásával, fertőtlenítésével
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi-lelki tüneteit, jelzi azt az intézmény
vezetőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A korai kötés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
B A megfigyelés különböző formái
B Segítő beszélgetés
B A játék önvédő szerepe a korai években
B Fejlődési nehézségek és hátterük
B Sajátos személyiségszerveződés (normalitás, deviancia)
B Viselkedési zavarok, fajtái, jellemzői, hátterük
B Kisgyermekkori érzelmi problémák és hátterük
B A prevenció, korai felismerés szerepe
B Segítő személyek, intézmények együttműködési lehetősége
B A korai segítés elvei, lehetőségei
B Az átmenet segítése, család - intézmény együttműködése, ezek formái, módszerei
B

Szervezési feladatok: folyamatos napirend, munka, programok, felmérések szervezése

B
C
B
B

Nevelési feladatok problémás szokások esetén
A nevelést meghatározó dokumentumok és elkészítésük módszertana
Sajátos nevelési igényű gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében
Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
A korai szociális kapcsolatok, illetve azok hiányának testi, mentális fejlődésre
gyakorolt hatása (hospitalizáció, szeparáció)
Tisztálkodási műveletek begyakoroltatása 0-3 éves kisgyermekeknél
A 0-3 éves gyermekek étkeztetése
A gyermekintézmények speciális higiénés követelményei
Személyi higiéné
Élelmezés technika, higiéné, HACCP

B
B
B
B
B
B
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B
B
B
B
B
B
B
B
B

Speciális táplálkozási igények, diéták
Csecsemőkori elváltozások, gyakori betegségek és tüneteinek felismerése
Bántalmazott gyermek tüneteinek felismerése, ellátása, a kapcsolatos tennivalók
biztosítása
Infektológiai alapfogalmak
Gyakori fertőző betegségek kisgyermekkorban, azok tüneteinek felismerése
Fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok, tennivalók alkalmazása a
gyermekellátásban
Ápolástan-elsősegélynyújtás
Ápolási, elsősegélynyújtási alapismeretek
Alapvető ápolási, elsősegélynyújtási feladatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
1
Ápolás eszközeinek használata
1
Fertőtlenítés eszközeinek használata
1
Információs eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrzőképesség
Helyzetfelismerés
A környezet tisztán tartása
Segítő beszélgetés alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1872-06 Csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentációs feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Munkatervet, fejlődési táblázatot, törzslapot készít a gyermekcsoporttal kapcsolatos
feladatokról és tevékenységekről
Részt vesz az egyéni fejlesztési terv elkészítésében
Rögzíti a gyermek testi-lelki fejlődésével kapcsolatos adatokat, megfigyelési
tapasztalatait
A sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához kapcsolódó, jogszabályokban előírt
dokumentációkat vezeti
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Figyelemmel kíséri a orvosi vizsgálatok időpontját és a gyermek fejlődési állapotát
rögzítő adatokat
Csoportnaplót, eseménynaplót vezet
Vezeti a gondozónői és szülői megjegyzéseket tartalmazó üzenő füzetet
A jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak megfelelően kezeli a családokkal és
a gyermekkel kapcsolatos személyes adatokat és információkat
Elkészíti az intézményben előírt egyéb dokumentumokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A gyermekellátásokkal kapcsolatos adatok és tények
B Környezettanulmány tartalmi és formai követelményei
B Munkaterv készítésének szempontjai
B Az egyéni fejlesztési terv készítésének szempontjai
B A gyermek fejlődési adatlapjának és funkciójának szempontjai
B Az eseménynapló funkciója
B A csoportnapló vezetése
B Az üzenőfüzet funkciója
B Ügyiratkezelés szabályai
B A helyi nyilvántartások rendszere és vezetésének jelentősége
B A helyi dokumentumok rendszere és alkalmazása
B A pályázatok lehetőségei és elkészítési szabályai
B A szakmai protokollok és a minőségbiztosítási adminisztráció
B Az életfunkciók és az egészségi adatok jelentősége
B A gyógyszerelés adminisztrációja
B A gyógyszernyilvántartás jelentősége
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
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
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 1-5 szint
3
Idegen nyelvű kézírás
3
Idegen nyelvű beszédkészség
4
Információforrások kezelése
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
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4
4
5
4

Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Számítástechnikai és híradástechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Adekvát kommunikáció
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Nyitott hozzáállás
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Az 55 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1868-06
Gyermekellátási alapfeladatok
1869-06
A napközbeni gyermekellátásba kerülés feladatai
1870-06
Gyermeknevelési és gondozási feladatok
1871-06
Egészségnevelési, az egészséges és beteg gyermekkel kapcsolatos
alapápolási feladatok a gyermek ellátásában
1872-06

Csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentációs
feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 55 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

018/1.0/1869-06

5
6

018/3.0/1868-06

018/4.0/1868-06

018/1.0/1868-06

018/2.0/1868-06

4

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

018/4.0/1870-06

018/5.0/1868-06

21
22
23

018/4.0/1869-06

018/3.0/1869-06

20

018/2.0/1869-06

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

018/5.0/1869-06

24
25
26
27
28
29
30
31
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
Az összefüggő szakmai gyakorlat javasolt időtartama 530 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
018/1.0/1870-06

018/6.0/1870-06

018/3.0/1871-06

018/4.0/1871-06

018/1.0/1871-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

018/2.0/1871-06

018/2.0/1870-06

018/5.0/1870-06

018/3.0/1868-06

11

018/3.0/1870-06

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

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

018/1.0/1872-06

27
28
29

018/5.0/1871-06

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
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Az 55 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

018/1.0/1868-06

2

018/2.0/1868-06

3

018/3.0/1868-06

4

018/4.0/1868-06

5

018/5.0/1868-06

6

018/1.0/1869-06

7

018/2.0/1869-06

8

018/3.0/1869-06

9

018/4.0/1869-06

10

018/5.0/1869-06

11
12
13

018/1.0/1870-06
018/2.0/1870-06
018/3.0/1870-06

14

018/4.0/1870-06

15
16
17

018/5.0/1870-06
018/6.0/1870-06
018/1.0/1871-06

18

018/2.0/1871-06

19

018/3.0/1871-06

20

018/4.0/1871-06

21

018/5.0/1871-06

22

018/1.0/1872-06

megnevezése
Jogi, szociálpolitikai és etikai
ismeretek
Társadalmi alapismeretek
Pszichológiai és pedagógiai
ismeretek
Elemi egészségügyi, ápolási
ismeretek
Gondozási ismeretek
Az ellátás biztosításával
kapcsolatos ismeretek
A gyermek megismerésével
kapcsolatos ismeretek
A gyermek ellátásával kapcsolatos
ismeretek
Együttműködés
Napközbeni gyermekellátás
feladatai és folyamata
A bölcsőde
A bölcsődei nevelés-gondozás
0-3 éves korú gyermek
Eltérő fejlődési ütemű gyermek a
bölcsődében
Neveléssel kapcsolatos ismeretek
Team munka
Egészségnevelés
Járványtan/Fertőző betegségek
csecsemő és kisgyermekkorban
A csecsemő és kisgyermek
gondozása
A beteg csecsemő és kisgyermek
ápolása
Gyermekgondozási, ápolási
gyakorlat gyermekintézményben
Adminisztrációs ismeretek
Mindösszesen óra:
Szakmai gyakorlat: 530

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

82

0

5

87

29

0

0

29

48

0

100

148

50

5

0

55

17

2

6

25

85

0

0

85

30

6

0

36

67

0

10

77

20

0

10

30

0

0

16

16

14
38
83

0
0
0

0
10
10

14
48
93

32

12

0

44

0
0
28

36
6
0

12
0
0

48
6
28

24

0

0

24

35

20

5

60

84

22

0

106

0

0

20

20

86
852

15
124

20
224

121
1200
1730

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
Az ajánlott képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített
szakdolgozat leadása
Az ajánlott képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás (a szakmai
gyakorlat 20%-a elméletigényes gyakorlat, 40%-a demonstrációs/gyakorló termi
gyakorlat, 530 óra összefüggő intézményi – a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben letöltött – gyakorlat tereptanár
végzettséggel rendelkező szakember irányításával)
A személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
Az ajánlott képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített
szakdolgozat leadása
Az ajánlott képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás (a szakmai
gyakorlat 20%-a elméletigényes gyakorlat, 40%-a demonstrációs/gyakorló termi
gyakorlat, 360 óra intézményi – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátórendszer intézményeiben letöltött – gyakorlat tereptanár végzettséggel
rendelkező szakember irányításával)
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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:
gyakorlati
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:
1869-06 A napközbeni gyermekellátásba kerülés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati tapasztalatok alapján bemutatni a gyermek ellátásba kerülésével
kapcsolatos feladatokat
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:
1870-06 Gyermeknevelési és gondozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tapasztalatok felhasználásával bemutatni a játék jelentőségét a 0-3 éves korú
kisgyermekek fejlődésben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1871-06 Egészségnevelési, az egészséges és beteg gyermekkel kapcsolatos alapápolási
feladatok a gyermek ellátásában
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Demonstrációs teremben bemutatni a gyermekellátásban alkalmazható alapápolási
feladatot
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1872-06 Csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentációs feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati tapasztalatok alapján bemutatni az egyéni fejlesztési terv szempontjait
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 25
2. vizsgarész: 25
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
-
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10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Csecsemő- és
gyermeknevelő- gondozó szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 55 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

018/1.0/1868-06

Jogi, szociálpolitikai
és etikai ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

018/1.1/1868-06
018/1.2/1868-06
018/1.3/1868-06
018/1.4/1868-06
018/1.5/1868-06
018/1.6/1868-06

12
12
12
26
0
20

0
0
0
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.1/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jogi- és adatvédelmi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Kézírás
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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0
0
0
0
5
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

87

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empátia
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:
12 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:
018/1.2/1868-06
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
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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:
12 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:
018/1.3/1868-06
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
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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:
12 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
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.4/1868-06
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
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Segítőkészség
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:
26 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:
018/1.5/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai monitorozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tiszteletben tartja a hozzá fordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket szem
előtt 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 adatvédelmi 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
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
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:
5 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:
018/1.6/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai etika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tiszteletben tartja a hozzá fordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket szem
előtt 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
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
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:
20 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
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/2.1/1868-06
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
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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%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 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:
018/2.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Család és életmód
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól
Biztosítja a gyermek számára a fizikai, és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való
mozgás és a rekreálódás feltételeit
Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását
Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben
Elősegíti az egyéni ízlés kialakulását
Törekszik a családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés
segítésére

34

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
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:
17 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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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.1/1868-06
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
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktuskezelő készség
Adekvát kommunikáció
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:
50 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:
018/3.2/1868-06
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

37

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktuskezelő készség
Adekvát kommunikáció
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:
50 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:
018/3.3/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejlődés- és személyiség-lélektani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Életkori sajátosságok, egyéni képességek, és igények 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
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
C 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
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Türelmesség
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
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:
18 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
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.4/1868-06
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 szem
előtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és
ápolását
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 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
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Képzési idő:
18 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
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.5/1868-06
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
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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
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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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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55

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.1/1868-06
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
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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:
14 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:
018/4.2/1868-06
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
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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 Információforrások kezelése
1. szint Gyermekjátékok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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:
12 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
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.3/1868-06
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
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafeltárást végez
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat
Törekszik a családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés
segítésére
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
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
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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:
10 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)
Szűrővizsgálatok és védőoltások csecsemő és gyermekkorban
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.4/1868-06
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 és 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
3. 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
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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:
14 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:
018/4.5/1868-06
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
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elsősegélynyújtás
A típus A tünetek enyhítésének technikái és módszerei gyermekkorban
A típus A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei
A típus Az akadály-mentesítés 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
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
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
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Képzési idő:
5 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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5. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/5.1/1868-06
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 szabad levegőn 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
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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:
12 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
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/5.2/1868-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekgondozási, ápolási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn 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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A rendellenességet, kóros állapotot jelző tünetek
A típus A tünetek enyhítésének technikái és 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:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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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
kapcsolatos ápolási tevékenységek

gyermekbetegségekkel

Testsúly, testmagasság mérése
Gyermektáplálékok elkészítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/5.3/1868-06
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 akadály-mentesítés 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
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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:
5 óra elmélet osztálykeretben
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:
018/5.4/1868-06
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 akadály-mentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái
A típus Jogi- és adatvédelmi alapismeretek
B típus A gyermekvédelem jogi szabályozása
A típus Kompetencia határok
A típus Elsősegélynyújtás
A típus A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
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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
3. szint Híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
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:
2 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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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
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.1/1869-06
A tananyagelem megnevezése:
A napközbeni ellátás megszervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismerteti a szülővel, a gyermekkel a napi gondozás-nevelés környezetét, az abban
dolgozó munkatársakat
Meglátogatja az ellátásba kerülő gyermeket és szüleit otthonukban
Személyes beszélgetések során megbeszélik a gyermek fejlődését, összehangolják nevelő
munkájukat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hatékony, hiteles kommunikációs technikák
B típus A kapcsolatkezelés hatékony formái
B típus Tárgyi, személyi feltételek a 0-3 évesek ellátásában
B típus Szervezési feladatok a folyamatos napirend, munka, programok, felmérések kapcsán
B típus A nevelést meghatározó dokumentumok és elkészítésük módszertana
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Információforrások kezelése
5. szint Informatikai eszközök használata
5. szint Híradástechnikai eszközök használata
4. szint Elemi szintű számítógéphasználat
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A napközbeni ellátás helye a gyermekek védelmének szolgáltatási rendszerében
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
Egy adott település lakosságának összetétele, a gyermekek korosztályos aránya.
Gyermekjóléti alapellátás intézményeinek feltérképezése, feladatellátásuk jellemzői
A bölcsődei ellátás létesítésének és működtetésének speciális szabályai
Ismeretek nyújtása az ellátással, az intézménnyel, a gyermekkel való foglalkozással
kapcsolatban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.2/1869-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ellátásba kerülés szervezési kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a gyermeket az új környezethez való alkalmazkodásban
Megszervezi az ellátásba kerülő gyermek számára a szülővel történő fokozatos
beszoktatás folyamatát, megteremti ennek feltételeit
Kidolgozza és szervezi az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirendet
Meglátogatja az ellátásba kerülő gyermeket és szüleit otthonukban
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szocializáció alapismereteinek alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
B típus Kisgyermeknevelés alapelvei, sajátosságai (0-3 éves korban)
B típus Tárgyi, személyi feltételek a 0-3 évesek ellátásában
B típus Szervezési feladatok a folyamatos napirend, munka, programok, felmérések kapcsán
B típus A nevelést meghatározó dokumentumok és elkészítésük módszertana
B típus A megfigyelés különböző formái
B típus Az általános és fejlődéslélektani alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Információforrások kezelése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Különböző területeket fejlesztő gyermek játékszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátiás készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A 0-3 éves gyermek ellátásának általános szempontjai, jogszabályi keretei. A kisgyermek
nevelésének és ellátásának alapdokumentumai. Az alapdokumentumok elkészítésének
módszertana
A gyermek megismerésének területei. A bölcsődei egyénre szabott nevelés, gondozás
tervezéséhez a szükséges információk megszerzése, rendszerezése
Információ szerzés lehetőségei és módszerei a család és a gyermek szokásrendszeréről,
hagyományairól, a család értékrendszeréről
Az ellátásba kerülő gyermek életkorának, képességeinek, egészségi állapotának,
fejlettségének megfelelő ellátás megtervezése
Tárgyi és személyi feltételek biztosításának megtervezése a gyermek fejlettségi szintjének
megfelelő ellátáshoz
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.3/1869-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ellátás igénybe vételének pszichológiai kérdései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meglátogatja az ellátásba kerülő gyermeket és szüleit otthonukban
Megteremti a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás lehetőségét
Személyes beszélgetések során megbeszélik a gyermek fejlődését, összehangolják nevelő
munkájukat
Segíti a gyermeket az új környezethez való alkalmazkodásban
Enyhíti a szülőtől való elválás fájdalmát
Szervezi, vezeti a szülőcsoportoknak a gondozással és neveléssel kapcsolatos
megbeszéléseit és egyéb, az intézményt és a családokat érintő rendezvényeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A megfigyelés különböző formái
B típus Hatékony, hiteles kommunikációs technikák
B típus A kapcsolatkezelés hatékony formái
B típus Az interjú készítés módszere
B típus A korai kötődés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B típus Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
B típus Szocializáció alapismereteinek alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
B típus A segítő beszélgetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Rugalmasság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Megfigyelés szempontok alapján 30%
Elemzés 10%
Családlátogatási megfigyelés 35%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Együttműködésre alkalmas kapcsolat kialakítása a szülővel. A családlátogatás jelentősége
a gyermek megismerésében. A családlátogatás módszertani kérdései
A kommunikáció, kapcsolat kialakítás elemzése, a szükséges korrekciók tervezése.
Kommunikációs technikák elemzése. Kommunikációs zavarok értelmezése
Az együttműködés lehetőségének megteremtése, kialakítása. Az együttműködési készség
fenntartásának módjai. Együttműködési készség elemzése
Megfigyelési szempontok alapján információk gyűjtése. Megszerzett információk
rendszerzése, feldolgozása
A gyermek beszoktatásának előkészítése. Biztonságérzet kialakítása a gyermek szülőtől
való ideiglenes elszakadásának feldolgozásához, az elválás fájdalmának enyhítésére
A gyermek és a szülő felkészítése az új környezethez való alkalmazkodás
megkönnyítésére. A szülő segítése az ellátás kényszerű igénybevételével kapcsolatban
felmerülő dilemmáinak megoldásában
A segítő beszélgetés, mint módszer - ennek szabályai
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7. TANANYAGEGYSÉG

36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/2.1/1869-06
A tananyagelem megnevezése:
A megismerés lehetőségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismerteti a szülővel, a gyermekkel a napi gondozás-nevelés környezetét, az abban
dolgozó munkatársakat
Segíti a gyermeket az új környezethez való alkalmazkodásban
Személyes beszélgetések során megbeszélik a gyermek fejlődését, összehangolják nevelő
munkájukat
Meglátogatja az ellátásba kerülő gyermeket és szüleit otthonukban
Napi átadás-átvétel alkalmával tájékoztatást nyújt a szülőnek a gyermekről, maga is
tájékozódik a gyermekkel történtekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B típus A megfigyelés különböző formái
B típus Kisgyermeknevelés alapelvei, sajátosságai (0-3 éves korban)
B típus Szocializáció alapismereteinek alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
B típus Hatékony, hiteles kommunikációs technikák
B típus A kapcsolatkezelés hatékony formái
B típus Az interjú készítés módszere
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Információforrások kezelése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 25%
Tapasztalatok feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Írásos elemzés készítése 15%
Tesztfeladatok megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermek megismerésének területei, módszerei. A megismerést segítő technikák
alkalmazásának lehetőségei, korlátai. A megfigyelési szempontok kidolgozásának
szempontjai
Az interjú készítésének módszerei, szabályai. Az interjú elemzésének szempontjai, a
megszerzett információk rendszerezése. Az információk kezelésével kapcsolatos
szabályok
A gyermek átvételének, átadásának előkészítése, a folyamat megtervezése,
megszervezése. A gyermekkel kapcsolatos aktuális információk cseréje
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/2.2/1869-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek megismerésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismerteti a szülővel, a gyermekkel a napi gondozás-nevelés környezetét, az abban
dolgozó munkatársakat
Meglátogatja az ellátásba kerülő gyermeket és szüleit otthonukban
Segíti a gyermeket az új környezethez való alkalmazkodásban
Enyhíti a szülőtől való elválás fájdalmát
Megteremti a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás lehetőségét
Személyes beszélgetések során megbeszélik a gyermek fejlődését, összehangolják nevelő
munkájukat
Szervezi, vezeti a szülőcsoportoknak a gondozással és neveléssel kapcsolatos
megbeszéléseit és egyéb, az intézményt és a családokat érintő rendezvényeket
Napi átadás-átvétel alkalmával tájékoztatást nyújt a szülőnek a gyermekről, maga is
tájékozódik a gyermekkel történtekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az interjú készítés módszere
B típus Énfejlődés jellemzői kisgyermekorrban
B típus Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
B típus Értelmi fejlődés csecsemő és kisgyermekkorban
B típus Mozgásfejlődés szerepe a fejlődés más területein
B típus Beszédfejlődés (0-3 évben), hatása a személyiség fejlődésében
B típus Szocializáció alapismereteinek alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
B típus A megfigyelés különböző formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Információforrások kezelése
5. szint Különböző területeket fejlesztő gyermek játékszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Rugalmasság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 5%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 15%
Írásos elemzések készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellátásba bekerülő gyermek általános fejlettségi szintjének felmérése. Értelmi, érzelmi,
akarati életének, megnyilvánulásainak ismerete. Mozgásának és beszédfejlettségének
szintje, a fejlesztendő területek megismerése
Helyzetgyakorlatokon keresztül megfigyelési szempontsorok kidolgozása, információk
gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása
A gyermek életkorhoz viszonyított fejlettségének, képességeinek szintje, az eltérő
fejlődési ütem megállapítása, a fejlesztés, a szakszerű ellátás lehetőségeinek keresése
Kommunikációs technikák gyakorlása, elemzése a szülővel folytatott beszélgetés,
családlátogatás során. Kapcsolat kialakításának elemzése, a szükséges korrekciók
kidolgozása
Együttműködési készség kialakítása, fenntartása, elemzése. Kommunikációs zavarok
értelmezése
Az ellátásba bekerülő gyermek szocializációs szintjének felmérése, módszerek kidolgozása
a deficitek csökkentésére, a helytelen beidegzések, szokások korrekciójára
A gyermek átvétele és átadásakor a gyermekkel kapcsolatos aktuális információk cseréje
gondozó és a szülő között
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8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.1/1869-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek ellátásának tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi az ellátásba kerülő gyermek számára a szülővel történő fokozatos
beszoktatás folyamatát, megteremti ennek feltételeit
Kidolgozza és szervezi az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirendet
Megteremti a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás lehetőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B típus Tárgyi, személyi feltételek a 0-3 évesek ellátásában
B típus Szervezési feladatok a folyamatos napirend, munka, programok, felmérések kapcsán
B típus A nevelést meghatározó dokumentumok és elkészítésük módszertana
B típus A megfigyelés különböző formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Információforrások kezelése
5. szint Informatikai eszközök használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátiás készség
Segítőkészség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Napirend tervezése 15%
Hetirend tervezése 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermek megismerésével megszerzett információk alapján az egyéni gondozás, nevelés
megtervezése. A fejlődés ütem nyomon követése, fejlesztendő területek meghatározása
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
A szülő és a gondozó együttműködésének formái, a szülő tájékoztatásának követelményei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.2/1869-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek beszoktatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti a gyermeket az új környezethez való alkalmazkodásban
Enyhíti a szülőtől való elválás fájdalmát
Megszervezi az ellátásba kerülő gyermek számára a szülővel történő fokozatos
beszoktatás folyamatát, megteremti ennek feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B típus Szervezési feladatok a folyamatos napirend, munka, programok, felmérések kapcsán
B típus A korai kötődés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B típus Szocializáció alapismereteinek alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
B típus Hatékony, hiteles kommunikációs technikák
B típus A segítő beszélgetés
B típus Kisgyermeknevelés alapelvei, sajátosságai (0-3 éves korban)
B típus Szokások kialakítása (önellátás, viselkedés, társas kapcsolatok terén)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Különböző területeket fejlesztő gyermek játékszerek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Szervezőkészség
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátiás készség
Tolerancia
Segítő beszélgetés
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
37 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beszoktatás módszertana, a folyamat ütemezése. A gyermek közösségbe való
beszoktatásának szervezési feladatai. A beszoktatás pszichés hatásai. A szülőtől való
elválás fájdalmának, szeparációs szorongás enyhítése
A szülővel történő beszoktatás módszere, lehetőségei. Az új környezethez való
alkalmazkodás segítése A fokozatos beszoktatás és leválás biztosítása
A szülő és a gondozó együttműködésének fontossága, lehetséges formái, a jó
munkakapcsolat kialakításának és megtartásának lehetőségei
A szülő segítése a dilemmáinak a megoldásában, a gyermek beszokási nehézségeinek miat
érzett feszültségeinek oldásában. Az eltérő fejlődési ütemű gyermek szüleinek segítése a
beszoktatási időszakban
A szülőtől való elválás, beszokatás. Primer szükségletek kielégítése, összefüggésben a
gyermek testi-lelki állapotával. A gondozás és a felnőtthöz fűződő érzelmi kapcsolat
kialakulása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.3/1869-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekellátási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismerteti a szülővel, a gyermekkel a napi gondozás-nevelés környezetét, az abban
dolgozó munkatársakat
Megszervezi az ellátásba kerülő gyermek számára a szülővel történő fokozatos
beszoktatás folyamatát, megteremti ennek feltételeit
Segíti a gyermeket az új környezethez való alkalmazkodásban
Enyhíti a szülőtől való elválás fájdalmát
Napi átadás-átvétel alkalmával tájékoztatást nyújt a szülőnek a gyermekről, maga is
tájékozódik a gyermekkel történtekről
Személyes beszélgetések során megbeszélik a gyermek fejlődését, összehangolják nevelő
munkájukat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kapcsolatkezelés hatékony formái
B típus Hatékony, hiteles kommunikációs technikák
B típus Nevelési feladatok problémás szokások esetén
B típus Az általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B típus Szocializáció alapismereteinek alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
B típus Tárgyi, személyi feltételek a 0-3 évesek ellátásában
B típus Szervezési feladatok a folyamatos napirend, munka, programok, felmérések kapcsán
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Különböző területeket fejlesztő gyermek játékszerek használata
5. szint Életmentő gyógyszerek, az elsősegélynyújtás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Empátiás készség
Segítő beszélgetés
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Tapasztalatok feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekcsoport
Demonstrációs terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gondozási műveletek gyakorlása. A gondozási folyamat megfigyelése. Bekapcsolódás a
gondozási munkába
Étkezés előkészítése. A gyermek korának, állapotának megfelelő helyes étkezési
technika. Az evés, az ivás önállósulásának segítése
A szabad levegőn tartózkodás, altatás, szabad játék, rögzített és mobil játékeszközök,
napfény hatásai
Előkészítés az évszaknak megfelelő, a gyermek korának, állapotának, fejlettségi szintjének
megfelelő tisztálkodáshoz, öltözködéshez
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, elkerülésük lehetőségei

74

018/4.0/1869-06

Együttműködés

azonosítója

szk
szk

018/4.1/1869-06
018/4.2/1869-06

20
0

0
0

0
10

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma

9. TANANYAGEGYSÉG

30

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.1/1869-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolatok, együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megteremti a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás lehetőségét
Napi átadás-átvétel alkalmával tájékoztatást nyújt a szülőnek a gyermekről, maga is
tájékozódik a gyermekkel történtekről
Személyes beszélgetések során megbeszélik a gyermek fejlődését, összehangolják nevelő
munkájukat
Szervezi, vezeti a szülőcsoportoknak a gondozással és neveléssel kapcsolatos
megbeszéléseit és egyéb, az intézményt és a családokat érintő rendezvényeket
Megismerteti a szülővel, a gyermekkel a napi gondozás-nevelés környezetét, az abban
dolgozó munkatársakat
Meglátogatja az ellátásba kerülő gyermeket és szüleit otthonukban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hatékony, hiteles kommunikációs technikák
B típus A kapcsolatkezelés hatékony formái
B típus A segítő beszélgetés
B típus Az átmenet segítése, a család - intézmény együttműködésének formái, módszerei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Segítő beszélgetés
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:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nevelési folyamat jellemzői, résztvevői. A gondozó gyermekhez és szüleihez való
viszonya. A szülő és a gondozó együttműködésének lehetőségei, módszerei, eszközei. Az
intézmény és a család közötti együttműködés gátjai
A bizalom és az elfogadás szerepe a gondozó-nevelő munkájában. A kölcsönös
tájékozódás, tájékoztatás fontossága. A konfliktusok forrásai, megoldási lehetőségei
A gondozási-nevelési feladatok megoldása. Együttműködési lehetőségek
szükségességek a gondozói tevékenység során. A gondozó kapcsolatrendszere

és

A tudás és az önismeret szerepe a munkában. A helyes önértékelés és énvédelem
szükségessége a segítő hivatásban. Kompetenciák és munkakörök
A szülőcsoportok szervezése, mint az együttműködés lehetséges formája. A célcsoportok,
igények felmérése. A csoport vezetésének módszerei, technikái. A csoportban felmerülő
problémák, konfliktusok megoldásának lehetőségei
A csoport jellemzői, működési mechanizmusai

76

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.2/1869-06
A tananyagelem megnevezése:
Együttműködési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megteremti a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás lehetőségét
Napi átadás-átvétel alkalmával tájékoztatást nyújt a szülőnek a gyermekről, maga is
tájékozódik a gyermekkel történtekről
Szervezi, vezeti a szülőcsoportoknak a gondozással és neveléssel kapcsolatos
megbeszéléseit és egyéb, az intézményt és a családokat érintő rendezvényeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hatékony, hiteles kommunikációs technikák
B típus A kapcsolatkezelés hatékony formái
B típus A segítő beszélgetés
B típus Az átmenet segítése, a család - intézmény együttműködésének formái, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátiás készség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Szituációs gyakorlatok 30%
Helyzetelemzés 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az együttműködés kialakításának feltételei (személyi, tárgyi, egyéb)
Konfliktus lehetőségek a mindennapigyakorlatban (szülő - gondozó, gondozó - gondozó,
stb.) Az együttműködési akadályok feloldási technikáinak gyakorlása. Konfliktus
megoldási módok
Csoportvezetési ismeretek, szabályok, módszerek gyakorlása. A csoport munka formái,
eszközei, módszerei
Kommunikációs gyakorlatok a tájékoztatási helyzetekben. Együttműködési
kommunikációs gátak, oldásuk lehetőségei, módszerei
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10. TANANYAGEGYSÉG

16

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/5.1/1869-06
A tananyagelem megnevezése:
Napközbeni gyermekellátási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megteremti a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás lehetőségét
Napi átadás-átvétel alkalmával tájékoztatást nyújt a szülőnek a gyermekről, maga is
tájékozódik a gyermekkel történtekről
Személyes beszélgetések során megbeszélik a gyermek fejlődését, összehangolják nevelő
munkájukat
Megismerteti a szülővel, a gyermekkel a napi gondozás-nevelés környezetét, az abban
dolgozó munkatársakat
Meglátogatja az ellátásba kerülő gyermeket és szüleit otthonukban
Megszervezi az ellátásba kerülő gyermek számára a szülővel történő fokozatos
beszoktatás folyamatát, megteremti ennek feltételeit
Segíti a gyermeket az új környezethez való alkalmazkodásban
Enyhíti a szülőtől való elválás fájdalmát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B típus A korai kötődés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B típus A megfigyelés különböző formái
B típus Hatékony, hiteles kommunikációs technikák
B típus A kapcsolatkezelés hatékony formái
B típus A segítő beszélgetés
B típus Az átmenet segítése, a család - intézmény együttműködésének formái, módszerei
B típus 0-3 éves korosztály nevelése gondozás, játék, más tevékenységek, interakciók során
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Információforrások kezelése
5. szint Különböző területeket fejlesztő gyermek játékszerek használata
5. szint Életmentő gyógyszerek, az elsősegélynyújtás eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Megfigyelés 20%
Dokumentumok elemzése 5%
Önálló munkavégzés irányítással 25%
Önálló feladatvégzés 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekcsoport
Képzési idő:
16 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyamatos megfigyelés jelentősége a gondozó munkájában. Az információgyűjtés, a
megfigyelés fajtái, a megfigyelés tapasztalatainak felhasználása a nevelőmunka
tervezésében, korrekciójában
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
A higiénés szükségletek kielégítése, az 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 kölcsönös tájékoztatás követelményei
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11. TANANYAGEGYSÉG

14

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.1/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
A bölcsőde, mint intézmény
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a
napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni és sajátos szükségleteinek megfelelően
alakítja ki a nevelési, gondozási feltételeket
Speciális nevelési feladatokat lát el problémával küzdő kisgyermek esetében (agresszió,
szorongás, étvágytalanság, tartós rossz hangulat stb.)
A családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartva segíti a családot a gyermek
nevelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A természeti környezet egészségre gyakorolt hatása
B típus Település-egészségtan
B típus Munka-egészségtani ismeretek
B típus A gyermekintézmények speciális higiénés követelményei
B típus Tárgyi, személyi feltételek a 0-3 évesek ellátásában
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott
Információk önálló rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A napközbeni gyermekellátás iránti igények és lehetőségek felmérése. A települések
kötelezettségei a gyermekek napközbeni ellátásában. A település és a természetes
környezet
Egy adott település lakosságának összetétele, a gyermekek korosztályos aránya.
Gyermekjóléti alapellátás intézményeinek feltérképezése, feladatellátásuk jellemzői
Az intézmény kialakításának, működtetésének személyi és tárgyi feltételei. Az intézményi
ellátás igénybevételének feltételei, szabályai. A napközbeni ellátó intézmények
létrehozásának szabályai működési feltételei
A napközbeni ellátás feltételrendszere, a minőség folyamatos biztosításának igénye, a
minőségfejlesztés feltételeinek biztosítása. Az ellátók felügyelete, ellenőrzése
Munka-egészségtani ismeretek. A gyermekintézmények speciális higiénés követelményei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/2.1/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
A nevelés-gondozás alapelvei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermekkel együttműködve, az ő aktivitására építve végzi gondozási teendőit, figyel az
adott gyermek egyéni fejlődési tempójára
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a
napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát
információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
Tervezi és szervezi a játéktevékenységet és kialakítja ezek feltételeit
Érvényt szerez a kívánatos és elvárható viselkedési szabályoknak a gyermek
Felismeria gyermek speciális szükségleteit, részt vesz ezek kielégítésében, szükség esetén
konzultál más szakemberekkel
Összeállítja a csecsemők és kisgyermekek havi és heti étrendjét
Együttműködik gondozótársaival, és a gyermek nevelésében, gondozásában,
fejlesztésében résztvevő szakemberekkel
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szervezési feladatok: folyamatos napirend, munka, programok, felmérések szervezése
B típus 0-3 éves korosztály nevelése gondozás, játék, más tevékenységek, interakciók során
B típus A nevelést meghatározó dokumentumok és elkészítésük módszertana
B típus Kisgyermeknevelés alapelvei, sajátossága 0-3 éves korban
B típus A gondozás alapelvei a 0-3 évesek ellátásában
B típus Gondozás és nevelés egysége
B típus Egészséges életmód
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A 0-3 éves korú gyermek nevelésének legfontosabb alapelvei. A gyermeki aktivitásra
építés, a spontán érdeklődésen alapuló ismeretközlések fejlesztő hatásai. A gyermeki
személyiség kibontakoztatása, az önállósulás elősegítése
A fejlődést segítő, ösztönző természetes, ingergazdag környezet biztosítása. A gyermek
biztonságos nevelésének, gondozásának körülményei, tárgyi feltételei
A gyermek megismerésénalapuló, egyéni fejlettségi szintjére és képességeire építő nevelés
tervezése. A fokozatosság és az életkori sajátosságok figyelembe vétele
A gondozás és nevelés egységének elve. A tervezés legfontosabb területei és szempontjai
A csoportban nevelés elvei és nehézségei. A csoportos nevelés és a családi nevelés
kapcsolódása
A folyamatosság és rendszeresség elvének alkalmazása a gyermek egészséges
életmódjának, napi- és heti rendjének kialakításában
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/2.2/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
A nevelés-gondozás területei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a gyermek korának, fejlettségének, egészségi állapotának megfelelő napi
Biztosítja az időjárásnak megfelelő öltözés, alvás, mozgás, tisztálkodás feltételeit
Teret enged a gyermek kreativitásának a játék, bábozás, az ének-zene, az alkotó
tevékenységek (rajz, festés, gyurmázás) napirendbe építésével
Támogatja a gyermek én-fejlődését: én határok, test-séma kialakulását, az én
strukturálódását
A gyermeki aktivitás, a tapasztalatszerzés, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével
Segíti a konfliktusok megoldására vonatkozó eszközkészlet fejlődését
Támogatja a kommunikatív képességek, a társas kapcsolatok fejlődését
Figyelemmel kíséri a gyermek egyéni fejlődését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gondozási művelet, mint a szükséglet-kielégítés egyéni formája, és az autonómia kiépítése
B típus A szobatisztaság kialakulásával kapcsolatos ismeretek 0-3 évesek ellátásában
B típus Tisztálkodási műveletek begyakoroltatása 0-3 éves kisgyermekeknél
B típus Az öltözködéssel, a ruhadarabok kiválasztásával kapcsolatos tudnivalók
B típus A gyermek életmódjának, a napi események egészséges ritmusának jelentősége
B típus Alvással kapcsolatos ismeretek alkalmazása csecsemőknél és kisgyermekeknél
B típus Személyi higiéné
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Visszacsatolási készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gondozási tevékenység területei. Az alapvető szükségletek kielégítése. A személyi
higiéné, a tisztálkodási szokások és igények kialakítása. A tisztálkodás mint a felnőttel
való együttes és önálló tevékenység lehetősége
A személyihigiéné, a szobatisztaság kialakításával kapcsolatos ismeretek, helyes gondozói
magatartás. A türelem, a fokozatosság szükségessége, a sürgetés kritikája, esetleges káros
következményei. Az esetleges szorongások oldása
Az önálló ízlés és igény figyelembe vétele, formálása a napi nevelési, gondozási
tevékenységek során
A gyermeki önállóság, kreativitás és a biztonság kapcsolata a gondozó, nevelő munkában.
Az egyéni képességek, fejlettségi szint figyelembe vétele a gyermek fejlesztésének
tervezésében
A szociális készség kialakítása, az intézményi szocializációs hatások
Az egészséges életmód kialakításának szempontjai. Jelentősége a bölcsődei élet
tervezésében, szervezésében

87

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/2.3/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Bölcsődei nevelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a
napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni és sajátos szükségleteinek megfelelően
alakítja ki a nevelési, gondozási feltételeket
Speciális nevelési feladatokat lát el problémával küzdő kisgyermek esetében (agresszió,
szorongás, étvágytalanság, tartós rossz hangulat stb.)
A családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartva segíti a családot a gyermek
nevelésében
A gyermekkel együttműködve, az ő aktivitására építve végzi gondozási teendőit, figyel az
adott gyermek egyéni fejlődési tempójára
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Település-egészségtan
B típus Munka-egészségtani ismeretek
B típus Gondozási művelet, mint a szükséglet-kielégítés egyéni formája, és az autonómia kiépítése
B típus Szervezési feladatok: folyamatos napirend, munka, programok, felmérések szervezése
B típus A természeti környezet egészségre gyakorolt hatása
B típus Gondozás és nevelés egysége
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Adekvát kommunikáció
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 25%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, szolgáltatás
Demonstrációs terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tájékozódás a különböző típusú napközbeni kisgyermek-ellátási formákban a
működésről. Információ gyűjtés a funkcióról, a feladatokról, a feltételekről
A település természetes környezete. Település és munkaegészségtani jellemzők. A
bölcsőde természetes környezete
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 gondozási műveletek gyakorlása. A gondozási folyamat megfigyelése.Bekapcsolódás a
gondozási munkába. A szabad levegőn tartózkodás, altatás, szabad játék, rögzített és
mobil játékeszközök, napfény hatásai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.1/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
A fejlődés általános jellemzői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermek megnyilvánulásainak visszatükrözésével segíti a gyermek érzelmi fejlődését
Támogatja a gyermek én-fejlődését: én határok, test-séma kialakulását, az én
strukturálódását
Támogatja a gyermek önállósági törekvéseit, fejleszti önállóságát, az önellátás
legalapvetőbb készségeit
A gyermeki aktivitás, a tapasztalatszerzés, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével
támogatja a kisgyermekkori tanulást
Segíti a konfliktusok megoldására vonatkozó eszközkészlet fejlődését
Figyelemmel kíséri a gyermek egyéni fejlődését
Felismeria gyermek speciális szükségleteit, részt vesz ezek kielégítésében, szükség esetén
konzultál más szakemberekkel
A családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartva segíti a családot a gyermek
nevelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B típus A megfigyelés különböző formái
B típus Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
B típus A kisgyermekkori tanulás főbb jellemzői
B típus Értelmi fejlődés csecsemő és kisgyermekkorban
B típus Beszédfejlődés (0-3 évben), hatása a személyiségfejlődésében
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Rugalmasság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi (fizikális)fejlődésének feltételei és menete. A
fejlődés menetének megfigyelési szempontjai, dokumentálásának szükségessége,
lehetőségei
A 0-3 éves gyermek általános fejlődéslélektani jellemzői. A család szerepe az egészséges
fejlődésben. A család, mint elsődleges szocializációs szintér. A családi szokások,
hagyományok, értékek ismerete és tiszteletben tartása
A csecsemő és kisgyermek értelmi fejlődésének jellemzői. A család, a környezet szerepe a
gyermeki érdeklődés kielégítésében, a tanulási készség kialakulásában
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
A csecsemő és kisgyermek pszichés jellemzői, fejlődésének menete. A fejlesztés feltételei
és lehetőségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.2/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Játéktevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermekkel együttműködve, az ő aktivitására építve végzi gondozási teendőit, figyel az
adott gyermek egyéni fejlődési tempójára
Támogatja a gyermek önállósági törekvéseit, fejleszti önállóságát, az önellátás
legalapvetőbb készségeit
A gyermeki aktivitás, a tapasztalatszerzés, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével
támogatja a kisgyermekkori tanulást
Tervezi és szervezi a játéktevékenységet és kialakítja ezek feltételeit
Érvényt szerez a kívánatos és elvárható viselkedési szabályoknak a gyermek
viselkedésében és a gyermekcsoportban egyaránt
Teret enged a gyermek kreativitásának a játék, bábozás, az ének-zene, az alkotó
tevékenységek (rajz, festés, gyurmázás) napirendbe építésével
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A játék lényege, fogalma
B típus A játék személyiségfejlesztő funkciója
B típus A játék önvédő szerepe a korai években
B típus A kisgyermekkor jellemző játék típusai
B típus A játék feltételei
B típus A játék napirendbe építése
B típus Játékirányítás módszere (nondirektivitás)
B típus Spontán játék vagy játékos feladatmegoldás különbsége, hatásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Csoportos versenyjáték 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A játéktevékenység jelentősége a gyermek életében. A gyermek játéktevékenységének
fejlődése. Az életkornak, érdeklődésnek és a játszóhelynek megfelelő feltételei, a nyugodt
légkör, a fejlődés lehetőségének biztosítása
A megfelelő játékeszközök kiválasztásának szempontjai a gyermekcsoportban.
Mennyiség, kínálás, a felnőtt játékban való részvétele, beavatkozásának lehetőségei és
szükségessége
Figyelemmegosztása játszó és az egyéb ellátásra szoruló gyermek között, az elismerés, a
segítés, az ötletadás helyes és helytelen módjai
A játékok fajtái, típusai. A játék, mint fejlesztő lehetőség; mozgásfejlesztő,
érzékelésfejlesztő, beszédfejlesztő játékok
Az egyéni és a csoportos játék jelentősége a személyiség fejlődésére, a felnőttel való
együttes játéktevékenység hatásai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.3/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgásfejlődés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermekkel együttműködve, az ő aktivitására építve végzi gondozási teendőit, figyel az
adott gyermek egyéni fejlődési tempójára
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát
információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
Változatos feltételek biztosításával fejleszti a gyermek nagymozgását, finommozgását és
mozgáskoordinációját
A gyermek megnyilvánulásainak visszatükrözésével segíti a gyermek érzelmi fejlődését
Támogatja a gyermek én-fejlődését: én határok, test-séma kialakulását, az én
strukturálódását
Támogatja a gyermek önállósági törekvéseit, fejleszti önállóságát, az önellátás
legalapvetőbb készségeit
A gyermeki aktivitás, a tapasztalatszerzés, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével
támogatja a kisgyermekkori tanulást
A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni és sajátos szükségleteinek megfelelően
alakítja ki a nevelési, gondozási feltételeket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mozgásfejlődés szerepe a személyiségfejlődés más területein
B típus A mozgásfejlődés menete, feltételei
B típus Mozgás - aktivitás - pihenés, egészséges életritmus
B típus Levegőzés, mozgás egészségre gyakorolt hatása
B típus Általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B típus Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
B típus Gondozás és nevelés egysége
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Visszacsatolási készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Csoportos versenyjáték 20%
Mozgásos gyakorlatok tervezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tornaterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mozgás szerepe a személyiség fejlődésében, a téri orientáció kialakításában, a testséma
megszilárdulásában
A mozgás fejlődés menete 0-3 éves korú gyermekeknél. A mozgás fejlődését segítő
játékok. A mozgásos tevékenységekre ösztönzéssel a nagymozgások, a
mozgáskoordináció és összerendezettség fejlesztése
A mozgás, az érzékelés és az észlelés fejlődése a csecsemő és kisgyermekkorban. A
mozgás és a ritmusérzék kapcsolata. A felnőttel együtt végzett mozgásos tevékenységek
szerepe a kapcsolatok, a biztonságérzet alakulásában
A szabadban végezhető mozgásformák és ezek hatása a gyermek egészséges fejlődésére
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.4/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyiségfejlődés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermekkel együttműködve, az ő aktivitására építve végzi gondozási teendőit, figyel az
adott gyermek egyéni fejlődési tempójára
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a
napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát
információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
A gyermek megnyilvánulásainak visszatükrözésével segíti a gyermek érzelmi fejlődését
Támogatja a gyermek én-fejlődését: én határok, test-séma kialakulását, az én
strukturálódását
Támogatja a gyermek önállósági törekvéseit, fejleszti önállóságát, az önellátás
legalapvetőbb készségeit
A gyermeki aktivitás, a tapasztalatszerzés, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével
támogatja a kisgyermekkori tanulást
A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni és sajátos szükségleteinek megfelelően
alakítja ki a nevelési, gondozási feltételeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A korai kötés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B típus Énfejlődés jellemzői kisgyermekkorban
B típus Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
B típus Szocializáció alapismereteinek alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
B típus Szokások kialakítása (önellátás, viselkedés, társas kapcsolatok terén)
B típus A korai szociális kapcsolatok testi, mentális fejlődésre gyakorolt hatása (hospitalizáció,
szeparáció)
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Adekvát kommunikáció
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermek fogadása és helye a családban. A korai anya-gyermek kapcsolat jelentősége.
Hospitalizáció fogalma, kialakulása, tünetei, következményei a személyiség fejlődésére
Az érzelmek fejlődése, az egészséges fejlődés jelei, főbb állomásai. A pozitív és negatív
érzelmi megnyilvánulások, és azok kezelése. Az érzelmi elhanyagolás és lehetséges
következményei, hospitalizáció
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 hatásai
A gyermeki aktivitásra építő foglalkozás a családban. A gyermeki személyiségfejlesztése,
az énkép kialakításának segítése és fejlesztésének a lehetőségei. Az emlékezet, képzelet, a
figyelem, a gyermeki fantázia fejlesztésének módszerei
A szociális viselkedés szabályainak elsajátítása, abban a személyes kapcsolat, minta
jelentősége. Reális követelmény állítás, jutalmazás, büntetés helyes gyakorlata
A gyermek önállósága, a döntés lehetősége. Az önállóság sürgetésének vagy
akadályozásának veszélyei. A szülőkkel való együttműködés az önállóság
érvényesítésében
Szokások és hagyományok szerepe a gyermeki személyiség fejlődésében
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.5/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermek fejlesztésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a
napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát
információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
A gyermeki aktivitás, a tapasztalatszerzés, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével
támogatja a kisgyermekkori tanulást
A gyermekkel együttműködve, az ő aktivitására építve végzi gondozási teendőit, figyel az
adott gyermek egyéni fejlődési tempójára
Esztétikai élményeket nyújt, fejleszti a gyermek fantáziáját, értelmi képességeit és beszéd
készségét, mondóka, vers, mese napirendbe építésével
Támogatja a gyermek én-fejlődését: én határok, test-séma kialakulását, az én
strukturálódását
Támogatja a gyermek önállósági törekvéseit, fejleszti önállóságát, az önellátás
legalapvetőbb készségeit
Teret enged a gyermek kreativitásának a játék, bábozás, az ének-zene, az alkotó
tevékenységek (rajz, festés, gyurmázás) napirendbe építésével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B típus Értelmi fejlődés csecsemő és kisgyermekkorban
B típus Mozgásfejlődés szerepe a személyiségfejlődés más területein
B típus A megfigyelés különböző formái
B típus A játék személyiségfejlesztő funkciója
B típus A játék önvédő szerepe a korai években
B típus A kisgyermekkori tanulás főbb jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Visszacsatolási készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Csoportos versenyjáték 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Foglalkozási terv készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Gyermekcsoport
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei, eszközei. A fejlesztés lehetséges
területei és módszerei a 0-3 éves gyermek nevelése és gondozása során
A mozgás és játék, mint a fejlesztés eszközei. Fejlesztő hatású tevékenységek tervezése,
szervezése a bölcsődei ellátás során. A fejlesztést segítő eszközök kiválasztásának
szempontjai
Életkornak megfelelő ismeretek nyújtása a gyermek környezetében található állat- és
növényvilágról, időjárási témakörből, az évszakokkal kapcsolatos tudnivalókról
A testséma kialakulását segítő játékos tevékenységek. Relációk, téri orientációs
gyakorlatok a bölcsődében
Számlálás a mindennapi gondozás, nevelés során. A mennyiségfogalom előzetes
megalapozása
A színekkel, anyagokkal, hangokkal való ismerkedés, mint az érzékelés fejlesztésének
módszerei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
14. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.1/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Eltérő fejlődésű gyermek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermekkel együttműködve, az ő aktivitására építve végzi gondozási teendőit, figyel az
adott gyermek egyéni fejlődési tempójára
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a
napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát
információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni és sajátos szükségleteinek megfelelően
alakítja ki a nevelési, gondozási feltételeket
Felismeria gyermek speciális szükségleteit, részt vesz ezek kielégítésében, szükség esetén
konzultál más szakemberekkel
Speciális nevelési feladatokat lát el problémával küzdő kisgyermek esetében (agresszió,
szorongás, étvágytalanság, tartós rossz hangulat stb.)
Gyógypedagógus irányításával végzi a korai fejlesztés, gondozásba épített feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fejlődési nehézségek és hátterük
B típus Sajátos személyiségszerveződés (normalitás, deviancia)
B típus Viselkedési zavarok, fajtái, jellemzői, hátterük
B típus Kisgyermekkori érzelmi problémák és hátterük
B típus Pszichopatológiás rendellenességek
C típus A prevenció, korai felismerés szerepe
C típus A korai segítés elvei, lehetőségei
C típus Segítő személyek, intézmények együttműködési lehetősége
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Segítőkészség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 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, környezeti,
szociális, társadalmi okai
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
Kompetencia határok. A korai fejlesztésben résztvevő szakemberek együttműködése, a
napközbeni ellátás lehetőségei, feltételei a korai fejlesztési feladatokban
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.2/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Integráció - inklúzió
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermekkel együttműködve, az ő aktivitására építve végzi gondozási teendőit, figyel az
adott gyermek egyéni fejlődési tempójára
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a
napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát
információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni és sajátos szükségleteinek megfelelően
alakítja ki a nevelési, gondozási feltételeket
Felismeria gyermek speciális szükségleteit, részt vesz ezek kielégítésében, szükség esetén
konzultál más szakemberekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Akadályozott fejlődésű, speciális gondozást igénylők köre
B típus Az akadályozott fejlődés háttere
B típus Speciális gondozást-nevelést igénylők fejlődési sajátosságai
C típus A korrekció lehetőségei, határai, módjai
C típus Speciális gondozású gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében
C típus Integrált és inkluzív gondozási forma tárgyi, személyi feltételei
C típus Segítő személyek, intézmények együttműködési lehetősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Segítő beszélgetés alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Esetelemzés 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az integráció és az inklúzió fogalma, a két fogalom tartalmi különbségei. Az integráció
előnyei és hátrányai. Az integráció szabályai
Az integráció pszichés kérdései. Az ellátott, az ellátott családja és a befogadó közösség
integrációval kapcsolatos érzései, ellenérzései, ezek feloldásának lehetőségei. Problémák
előfordulási lehetőségei a befogadásnál
Az előítélet kialakulása, működése. Előítéletek a különböző csoportokkal szemben.
Pozitív és negatív diszkrimináció kialakulása, hatásai
A korai fejlesztés dilemmái,prevenció, korrekció, terápia. Integráció, szegregáció. Ellátási
lehetőségek, diagnosztika, intézményi ellátás, utazó tanári szolgálat, alternatív lehetőségek
Az integráció és inklúzió jelentősége a sajátos nevelési igényű és ép gyermekek nevelési
folyamatában
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.3/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális ellátási gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeria gyermek speciális szükségleteit, részt vesz ezek kielégítésében, szükség esetén
konzultál más szakemberekkel
A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni és sajátos szükségleteinek megfelelően
alakítja ki a nevelési, gondozási feltételeket
Együttműködik gondozótársaival, és a gyermek nevelésében, gondozásában,
fejlesztésében résztvevő szakemberekkel
Gyógypedagógus irányításával végzi a korai fejlesztés, gondozásba épített feladatait
Segíti a konfliktusok megoldására vonatkozó eszközkészlet fejlődését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Integrált és inkluzív gondozási forma tárgyi, személyi feltételei
B típus Speciális gondozást-nevelést igénylők fejlődési sajátosságai
C típus A korrekció lehetőségei, határai, módjai
C típus Speciális gondozású gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében
C típus Segítő személyek, intézmények együttműködési lehetősége
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Segítő beszélgetés alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Gondozási, nevelési terv készítése 30%
Fejlesztő tevékenységek tervezése 30%
Esetleírás készítése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyermekintézmény
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Esetgyűjtemény létrehozása média hírek alapján, ezek kiscsoportos feldolgozása. Egyéni
esetismertetések készítése, megvitatása
A fogyatékossági típusoknak megfelelő gondozási és nevelési tervek készítése, a tárgyi és
személyifeltételek meghatározása, kompetencia határok tisztázása. Fejlesztési lehetőségek
kidolgozása
Az integrált nevelési helyzetekre vonatkozóan csoportos
szülőcsoportok vezetésére, az esetleges ellenérzések csökkentésére

helyzetgyakorlatok

Helyzetgyakorlatok a sérült gyermeket nevelő családokkal való együttműködésre
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
15. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/5.1/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekirodalom, beszédművelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Esztétikai élményeket nyújt, fejleszti a gyermek fantáziáját, értelmi képességeit és beszéd
készségét, mondóka, vers, mese napirendbe építésével
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a
napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát
információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
Teret enged a gyermek kreativitásának a játék, bábozás, az ének-zene, az alkotó
tevékenységek (rajz, festés, gyurmázás) napirendbe építésével
A gyermeki aktivitás, a tapasztalatszerzés, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével
támogatja a kisgyermekkori tanulást
Támogatja a kommunikatív képességek, a társas kapcsolatok fejlődését
Figyelemmel kíséri a gyermek egyéni fejlődését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyelvművelés kisgyermek-nevelőknek
B típus Beszédművelés gondozónők részére
B típus A gyermekirodalom, és annak szerepe
B típus A 0-3 éves korosztálynak szóló irodalmi alkotások (mese, vers) alkalmazási lehetőségei
B típus Az irodalomhoz kapcsolódó más formák alkalmazása (bábozás stb.)
B típus Az irodalmi élmények személyiségfejlesztő hatása
B típus Irodalmi élmények napirendbe építése, alkalmazásának módszertana
B típus A beszédfejlődés támogatása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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 életkornak megfelelő mese, vers
A képeskönyv nézegetés helyzetei, a kornak és fejlettségnek megfelelő képeskönyvek
A csecsemő és kisgyermek beszédfejlődésének üteme, sajátossága. A fejlesztés, a
beszédkésztetés kialakításának lehetőségei. A beszéd fejlődési rendellenességek jeleinek
felismerése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/5.2/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Zenei nevelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Esztétikai élményeket nyújt, fejleszti a gyermek fantáziáját, értelmi képességeit és beszéd
készségét, mondóka, vers, mese napirendbe építésével
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a
napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát
információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
Teret enged a gyermek kreativitásának a játék, bábozás, az ének-zene, az alkotó
tevékenységek (rajz, festés, gyurmázás) napirendbe építésével
A gyermeki aktivitás, a tapasztalatszerzés, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével
támogatja a kisgyermekkori tanulást
Figyelemmel kíséri a gyermek egyéni fejlődését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános zene, zeneirodalmi, zenetörténeti ismeretek
B típus Hangszeres zene hatása, jelentősége
B típus Autentikus népzene hatása, jelentősége
B típus 0-3 éves gyermekeknek szóló dalok, mondókák
B típus Alapismeretek a kisgyermekek ének-zenei neveléséhez
B típus Az ének-zene személyiségfejlődésre gyakorolt szerepének ismerete
B típus A zene, dal napirendbe illesztése
B típus Az énekléssel, mondókázással kapcsolatos módszertani elvek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Zene terem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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
Zenei nevelés jelentősége a 0-3 éves gyermekeknél. A zenei nevelés forrásai, a
megtanítandó anyag kiválasztásának szempontjai
Ritmikai gyakorlatok, közös játék lehetőségek a ritmusérzék kialakítására, fejlesztésére
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/5.3/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Vizuális nevelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a
napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát
információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
Teret enged a gyermek kreativitásának a játék, bábozás, az ének-zene, az alkotó
tevékenységek (rajz, festés, gyurmázás) napirendbe építésével
A gyermeki aktivitás, a tapasztalatszerzés, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével
támogatja a kisgyermekkori tanulást
Figyelemmel kíséri a gyermek egyéni fejlődését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vizuális nevelés alapjai
B típus A vizuális nevelés formái (bábozás, rajzolás, festés, gyurmázás)
B típus A vizuális nevelés más területei, lehetőségei (kert, berendezés stb.)
B típus A vizuális nevelés szerepe a személyiségfejlődésben
B típus A vizuális élményt nyújtó programok napirendbe építése
B típus A vizuális nevelés különböző formáinak módszertana
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Visszacsatolási készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Rajz terem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A látás, mint érzékelés. A vizuális tér környezetesztétikai szempontok szerinti alakítása. A
gyermekek vizuális fejlődése
A gyermeki rajzkészség kialakítása. A rajzolás fejlődésének szakaszai, a 0-3 éves korú
gyermek rajztevékenysége, ennek ösztönzése
A rajzkészség fejlesztésének eszközei, életkori sajátosságoknak megfelelő tér és eszköz
kiválasztása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/5.4/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisgyermek nevelési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Esztétikai élményeket nyújt, fejleszti a gyermek fantáziáját, értelmi képességeit és beszéd
készségét, mondóka, vers, mese napirendbe építésével
Teret enged a gyermek kreativitásának a játék, bábozás, az ének-zene, az alkotó
tevékenységek (rajz, festés, gyurmázás) napirendbe építésével
A gyermekkel együttműködve, az ő aktivitására építve végzi gondozási teendőit, figyel az
adott gyermek egyéni fejlődési tempójára
A nevelést és a gondozást egységként kezeli a tevékenységekben, a gyermek játékában, a
napi eseményekhez kapcsolódó interakciós helyzetekben
A gondozás során az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve adekvát
információkat, ismereteket közvetít a gyermeknek
Változatos feltételek biztosításával fejleszti a gyermek nagymozgását, finommozgását és
mozgáskoordinációját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános és fejlődéslélektani alapismeretek
B típus Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
B típus Értelmi fejlődés csecsemő és kisgyermekkorban
B típus A játék napirendbe építése
B típus Játékirányítás módszere (nondirektivitás)
B típus Az étkezéssel, etetéssel kapcsolatos ismeretek 0-3 éves gyermekek ellátásában
B típus Az átmenet segítése, család - intézmény együttműködése, ezek formái, módszerei
B típus Szervezési feladatok: folyamatos napirend, munka, programok, felmérések szervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék

110

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Testi erő
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Empatikus készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Információk önálló rendszerezése 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 5%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekcsoport
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyéni és csoportos foglalkozások, mesélés, versmondás, mondókázás, bábozás, ritmus és
mozgásgyakorlatok, rajzolási tevékenységek tervezése
Folyamatos bekapcsolódás majd fokozatosan önálló gondozási és nevelési feladatok
végzése. Részvétel a bölcsőde mindennapi tevékenységeiben, a szükséges dokumentumok
vezetésében
Együttműködés a gondozói közösségben. Feladatok megosztása, kölcsönös tájékoztatás
jelentősége a team munkában.
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16. TANANYAGEGYSÉG

6

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/6.1/1870-06
A tananyagelem megnevezése:
Család - bölcsőde
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik gondozótársaival, és
fejlesztésében résztvevő szakemberekkel

a

gyermek

nevelésében,

gondozásában,

A családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartva segíti a családot a gyermek
nevelésében
Gyógypedagógus irányításával végzi a korai fejlesztés, gondozásba épített feladatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az átmenet segítése, család - intézmény együttműködése, ezek formái, módszerei
C típus Speciális gondozást igénylők családjával kapcsolatos feladatok
B típus Nevelési feladatok problémás szokások esetén
C típus Segítő személyek, intézmények együttműködési lehetősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Hatékony verbális, nonverbális kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Türelmesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 70%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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. A team
munka
Az önismeret. Az önfejlesztés és énvédelem fontossága. Énvédő technikák ismerete,
alkalmazásának keretei a gondozó személyiségvédelme érdekében
Együttműködés a nevelésben, gondozásban résztvevőkkel. Kompetencia határok ismerete,
betartása. Segítő szakemberek és intézmények lehetséges körének ismerete, a velük való
együttműködés keretei
Hiteles és következetes kommunikáció, a metakommunikációs jelek értékelése.
Harmonikus kapcsolat kiépítése a gyermekkel, a szülővel, a munkatársakkal, a
társterületek szakembereivel
A családi nevelés, szokások, hagyományok fontossága, ennek tiszteletben tartása az
intézményi nevelés, gondozás során. Együttműködés kialakítása a szülővel. Nevelési
helyzetek elemzése, értelmezése, konfliktuskezelési és megoldási módok
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17. TANANYAGEGYSÉG

28

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.1/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségmegőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri, hogy a gyermek megkapta-e a korhoz kötött védőoltásait, az
esetleges hiányukra felhívja a szülő figyelmét
Megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges fertőzések megakadályozására, külön
foglalkozik a gyermekek játékának tisztán tartásával, fertőtlenítésével
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A korai kötés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B típus Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
B típus A játék önvédő szerepe a korai években
B típus Fejlődési nehézségek és hátterük
B típus Kisgyermekkori érzelmi problémák és hátterük
B típus A korai segítés elvei, lehetőségei
B típus A korai szociális kapcsolatok, illetve azok hiányának testi, mentális fejlődésre gyakorolt
hatása (hospitalizáció, szeparáció)
B típus Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Információs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egészség fogalma, holisztikus értelmezése. Az egészségi állapotot befolyásoló
tényezők: az egészségi állapot specifikus meghatározói az egyes életszakaszokban. A testilelki egészség kapcsolata
A betegség fogalma, a betegség kialakulásának kockázati tényezői. A betegségek
megelőzésének lehetőségei
Az egészségmegőrzését elősegítő, támogató életmód. A család szerepe az egészséges
életvitel kialakításában - a nevelés szerepe a szokások kialakításában. A betegségek korai
felismerése. A védőoltások és szűrővizsgálatok fontossága az egészségmegőrzésében
Az egészségmegőrzés társadalmi programja - nemzeti egészségfejlesztési program
Az egészségnevelés célja, tartalma. Az egészségnevelés módszerei, lehetőségei
gyermekintézményekben. Egészségfejlesztő programok
Az egészséges gyermek fejlődése, az átlagtól eltérő fejlődés, egészségfejlesztés
lehetőségei gyermekkorban
A gyermekintézmények szerepe a 0-3 éves gyermekek egészségmegőrzésében
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.2/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészséges életmódra nevelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Személyi higiéné
B típus Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
B típus Sajátos személyiségszerveződés (normalitás, deviancia)
B típus A prevenció, korai felismerés szerepe
B típus Nevelési feladatok problémás szokások esetén
B típus Viselkedési zavarok, fajtái, jellemzői, hátterük
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Információs eszközök használata
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A családi és társadalmi környezet, a kultúra hatása az életmód alakulására. Az életmód és
az egészség. Az egészséges életmód összetevői
A testi és lelki higiéné; ésszerű és korszerű táplálkozás; kornak megfelelő rendszeres
testmozgás; káros szokások elutasítása; helyes szexuális magatartás; rendszeres, az
egészséget szolgáló életrend
A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai; a betegséget előidéző káros hatásuk. Az
egyes devianciák előfordulási gyakorisága, a megelőzés és "kezelésük" lehetőségei
A szervezet ellenállását fokozó hatások, tényezők. Természetes gyógymódok
Az egészségügy, mint az egészség megőrzését, helyreállítását szolgáló társadalmi
alrendszer. Intézmények és szakemberek együttműködésének lehetőségei a megelőzés és a
gyógyulás érdekében
A gyermekintézmények szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában
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18. TANANYAGEGYSÉG

24

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/2.1/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
Járványtan/Fertőző betegségek csecsemő és kisgyermekkorban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri, hogy a gyermek megkapta-e a korhoz kötött védőoltásait, az
esetleges hiányukra felhívja a szülő figyelmét
A gyermek esetleges megbetegedését jelzi a szülőnek, ha szükséges biztosítja a szakszerű
egészségügyi ellátáshoz jutását
Megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges fertőzések megakadályozására, külön
foglalkozik a gyermekek játékának tisztán tartásával, fertőtlenítésével
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Infektológiai alapfogalmak
B típus Gyakori fertőző betegségek kisgyermekkorban, azok tüneteinek felismerése
B típus Fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok, tennivalók alkalmazása a
gyermekellátásban
B típus Személyi higiéné
B típus Élelmezés technika, higiéné, HACCP
B típus A gyermekintézmények speciális higiénés követelményei
B típus A prevenció, korai felismerés szerepe
B típus Segítő személyek, intézmények együttműködési lehetősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrzőképesség
Helyzetfelismerés
A környezet tisztán tartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Infektológiai alapfogalmak: fertőző forrás, a fertőzés terjedési módjai, a fogékonyság, a
járványfolyamat másodlagos mozgatóerői. A fertőzőbetegségek lefolyása. A megelőzés
lehetőségei. A szervezet természetes védelmi rendszere
A fertőző betegségek megelőzése: fertőzőforrás izolálása, a továbbterjedés megelőzése,
ellenállóképesség növelése
Higiénés viszonyok javítása (település higiéné, élelmezés higiéné, munkahigiéné, személyi
higiéné, gyermekintézményekkel szemben támasztott higiénés követelmények),
egészségnevelés. Szűrővizsgálatok szerepe a fertőző betegségek megelőzésében
A szervezet aktív és passzív immunizálása. Védőoltások: életkorhoz kötött védőoltások;
oltási naptár. Oltási reakciók, a védőoltások szövődményei. Megbetegedési veszély
elhárítása céljából alkalmazott és a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védőoltások
Önkéntes jelentkezés alapján végzett védőoltások (pl.: influenza, kullancs encephalitis
elleni stb.)
A csecsemő és gyermekkorban előforduló leggyakoribb fertőző betegségek. A fertőző
betegségben szenvedő gyermek ápolása. Fertőző beteg a gyermekközösségben.
Járványügyi teendők fertőzőbetegség esetén
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19. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.1/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
A csecsemő és a kisgyermek gondozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanácsaival segíti a szülőket az otthoni ápolási feladatok elvégzésében
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
B típus A korai kötés, kapcsolat szerepe a személyiség fejlődésében
B típus Érzelmi fejlődés 0-3 éves korban
B típus Fejlődési nehézségek és hátterük
B típus Kisgyermekkori érzelmi problémák és hátterük
B típus Tisztálkodási műveletek begyakoroltatása 0-3 éves kisgyermekeknél
B típus Szervezési feladatok: folyamatos napirend, munka, programok, felmérések szervezése
B típus Az átmenet segítése, család - intézmény együttműködése, ezek formái, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Ápolás eszközeinek használata
1. szint Fertőtlenítés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrzőképesség
Helyzetfelismerés
A környezet tisztán tartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csecsemő és kisgyermek gondozásának formái, módszerei, alapelvei. A gyermekek
gondozási feladatai gyermekotthonban és a gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézményekben
A csecsemő és kisgyermek fogása, tartása, emelése; a csecsemő és kisgyermek átlagos
testméretei; a csecsemő és kisgyermek súly- és hosszmérése; a fej-, a mell-, a haskerület,
mellkerület mérése
A pelenkázás kellékei, módja, pelenkaváltás. A pelenkás bőrfelület ápolása, testhajlatok
ápolása. A csecsemő és kisgyermek célszerű ruházata; öltöztetése, a ruházat kezelése,
higiénéje
Fürösztés, a fürösztés előkészítése, tárgyi feltételei. A fürösztés egészségügyi és nevelési
jelentősége. Kéz- és arc mosás. Fog- és szájápolás, a szemápolása, hajápolás,
körömápolás. A tisztálkodás eszközei, az eszközök fertőtlenítése
A csecsemő és kisgyermek fekhelye, ágyneműje. Ágyneműcsere, a szennyes ágynemű
kezelése. Pihenés, alvás körülményeinek megteremtése. A veszélyes hulladék kezelése
Levegőztetés, napoztatás. A levegő és a nap természetes hatása a gyermek szervezetére,
károsító tényezők
Szociokulturális szokások kialakítása, formálása. Önállóságra nevelés. Egyéni és
intézményi napirend, heti rend, a csecsemő és kisgyermek életritmusa
A csecsemő és kisgyermek életkori sajátosságainak megfelelő tárgyi környezet, a
környezet higiénéje
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.2/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
A táplálkozástani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Tanácsaival segíti a szülőket az otthoni ápolási feladatok elvégzésében
Ismeri és elkészíti az egyes diétás ételeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
B típus Speciális táplálkozási igények, diéták
B típus Élelmezés technika, higiéné, HACCP
B típus Személyi higiéné
B típus A gyermekintézmények speciális higiénés követelményei
B típus A prevenció, korai felismerés szerepe
B típus Fejlődési nehézségek és hátterük
B típus A 0-3 éves gyermekek étkeztetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrzőképesség
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tápanyagok. Az egyes tápanyagok szerepe: fehérjék, szénhidrátok, zsírok, vitaminok,
jelentősége. Tápanyagszükséglet
A tápanyagszükségletet befolyásoló tényezők. A táplálkozási ritmus. A különböző
életkorúak táplálkozása. A táplálkozás és a tápláltsági állapot összefüggése. A tápláltsági
állapot megítélése
Az alapvető élelmiszerekkel kapcsolatos higiénés tudnivalók. Az élelmiszerek tárolása. A
HACCP rendszer jelentése és fogalma, a rendszer fő részei. A nyersanyagok előkészítése
A korszerű konyha. A főzés alapanyagai. Az ételek elkészítésének módja.
Konyhatechnikai eszközök. Az étkezés körülményei
Általános higiénés elvárások: edények háztartási eszközök tisztítása, tisztántartása;
mosogatás
Az étrend összeállítás főbb szempontjai
Vegetáriánus táplálkozás, vegetáriánus táplálkozás csecsemő és kisgyermekkorban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.3/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
A csecsemő és kisgyermek táplálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Tanácsaival segíti a szülőket az otthoni ápolási feladatok elvégzésében
Ismeri és elkészíti az egyes diétás ételeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
B típus Speciális táplálkozási igények, diéták
B típus Élelmezés technika, higiéné, HACCP
B típus Személyi higiéné
B típus A gyermekintézmények speciális higiénés követelményei
B típus A prevenció, korai felismerés szerepe
B típus Fejlődési nehézségek és hátterük
B típus A 0-3 éves gyermekek étkeztetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrzőképesség
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát kommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csecsemő természetes táplálása: az anyatejes táplálás. A szopás, szoptatás. Az anyatej
összetétele, élettani hatásai. Az elválasztás. A csecsemő mesterséges táplálása. "Büfizés"
és "bukás". A szilárd ételek bevezetése. A csecsemőtáplálás eszközei
Az 1-3 éves gyermek étkeztetése; az étkezés tárgyi feltételei: célszerű bútorok és
edények. A táplálkozás ritmusa, az egyes étkezések tápanyag-összetétele.
Étlapszerkesztés
A diéta; a diétás étkeztetés szerepe. Akut megbetegedések diétás kezelése csecsemő és
kisgyermekkorban (gyomor-bélhurut, lázas állapot stb.)
Ételallergiák,
anyagcsere-betegségek
étrendi
kezelése.
Ételallergiás,
anyagcserebetegségben szenvedő gyermek étkeztetése gyermekközösségben
Étkezési problémák, étvágytalan, válogatós gyerek, falánkság. A táplálkozási problémák
lehetséges okai, pszichés összefüggések
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/3.4/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
Tejkonyhai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Tanácsaival segíti a szülőket az otthoni ápolási feladatok elvégzésében
Ismeri és elkészíti az egyes diétás ételeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
B típus Speciális táplálkozási igények, diéták
B típus Élelmezés technika, higiéné, HACCP
B típus Személyi higiéné
B típus A gyermekintézmények speciális higiénés követelményei
B típus A prevenció, korai felismerés szerepe
B típus Fejlődési nehézségek és hátterük
B típus A 0-3 éves gyermekek étkeztetése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Ápolás eszközeinek használata
1. szint Fertőtlenítés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ellenőrzőképesség
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tankonyha
Képzési idő:
5 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csecsemő és kisgyermek táplálás eszközei; konyhatechnikai eszközök. Az élelmi
anyagok tárolása (hús, tojás, tejtermékek, zöldségek) és előkészítése
Tea készítés, csecsemőtápszerek készítése. Gyümölcs- és zöldséglevek, pürék készítése.
Főzelékek készítése, a főzelékek komplettálása; feltétek készítése. Saláták.
Konyhatechnikai eljárások alkalmazása (párolás, passzírozás, turmixolás; rántás, habarás)
Étlapszerkesztés 1-3 éves gyermek táplálásához. Ajánlott ételsorok
Gyógytáplálékok, diétás étkeztetés. A diétás étkeztetés alapanyagai. Diétás ételek
elkészítése
A gyermekétkeztetés eszközeinek és a konyhatechnikai eszközök tisztántartása. A
mosogatás szabályai és módja gyermekintézményekben. Táplálkozáshigiénés szabályok
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20. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.1/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekgyógyászat és alkalmazott gyógyszertan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermek esetleges megbetegedését jelzi a szülőnek, ha szükséges biztosítja a szakszerű
egészségügyi ellátáshoz jutását
Gondoskodik a megbetegedett, vagy balesetet szenvedett gyermek megnyugtatásáról,
nyugalmáról, a láz csillapításáról és az elsősegélynyújtásáról
Tanácsaival segíti a szülőket az otthoni ápolási feladatok elvégzésében
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A megfigyelés különböző formái
B típus A prevenció, korai felismerés szerepe
B típus Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődésének általános jellemzői
B típus Csecsemőkori elváltozások, gyakori betegségek és tüneteinek felismerése
B típus Gyakori fertőző betegségek kisgyermekkorban, azok tüneteinek felismerése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Ellenőrzőképesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Veleszületett és örökletes betegségek, fejlődési rendellenességek.
Táplálkozási zavarok csecsemő és kisgyermekkorban. A táplálkozás mennyiségi és
minőségi problémái: éhezés, túltáplálás, tejártalom, lisztártalom, vitaminhiány.
Hasmenéssel járó megbetegedések. Toxicosis, kóros soványság, sorvadás
Az emésztőrendszer betegségei: a szájüreg betegségei, hányás, hasmenés, székrekedés,
hasi katasztrófák, sérvek. Felszívódási zavarok. Mucoviscidosis. Étvágytalanság
A légzőszervek betegségei: a felső légutak betegségei (az orr és melléküregeinek
gyulladásai, anginák, tonzilitiszek, a gége betegségei) Fülbetegségek. Az alsó légutak
betegségei (a légcső és a hörgők betegségei, tüdőgyulladás, asztma)
A keringési rendszer betegségei: gyermekkori szerzett szívbetegségek, veleszületett
szívhibák. Hematológiai betegségek: anémiák, leukémiák, vérzéses betegségek
A vizelet kiválasztó és elvezető rendszer betegségei; az ivarszervek betegségei. A
húgyutak infekciója, kőbetegség, veseelégtelenség, daganatok, fejlődési rendellenességek.
A nemi szervek rendellenességei, gyulladásos elváltozások
Endokrin betegségek. A növekedés zavarai. A pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy,
tobozmirigy, csecsemőmirigy és a nemi mirigyek betegségei. Diabetes mellitus
Az idegrendszer betegségei. Az idegrendszer fejlődési rendellenességei, gyulladásos
betegségei, sérülések. Görccsel járó betegségek gyermekkorban. Az érzékszervek
betegségei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.2/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
Csecsemő és gyermekápolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermek esetleges megbetegedését jelzi a szülőnek, ha szükséges biztosítja a szakszerű
egészségügyi ellátáshoz jutását
Gondoskodik a megbetegedett, vagy balesetet szenvedett gyermek megnyugtatásáról,
nyugalmáról, a láz csillapításáról és az elsősegélynyújtásáról
Tanácsaival segíti a szülőket az otthoni ápolási feladatok elvégzésében
Megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges fertőzések megakadályozására, külön
foglalkozik a gyermekek játékának tisztán tartásával, fertőtlenítésével
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi-lelki tüneteit, jelzi azt az intézmény
vezetőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A megfigyelés különböző formái
B típus A prevenció, korai felismerés szerepe
B típus Segítő személyek, intézmények együttműködési lehetősége
B típus Csecsemőkori elváltozások, gyakori betegségek és tüneteinek felismerése
B típus Bántalmazott gyermek tüneteinek felismerése, ellátása, a kapcsolatos tennivalók
B típus Fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok, tennivalók alkalmazása a
gyermekellátásban
B típus Ápolástan-elsősegélynyújtás
B típus Ápolási, elsősegélynyújtási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Ápolás eszközeinek használata
1. szint Fertőtlenítés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Segítő beszélgetés alkalmazása
Helyzetfelismerés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csecsemő és gyermek megfigyelésének szempontjai (viselkedés, sírás, a bőrszín, a bőr
turgora, légzés, köhögés, váladékok, légzés, testhőmérséklet stb.), a tünetek értelmezése
A beteg csecsemő és gyermek elkülönítése. A beteg nyugalmának biztosítása: a megfelelő
fekhely kialakítása, ágyneműcsere; a szennyes ágynemű kezelése. Testhőmérséklet, pulzus
és a légzés vizsgálata csecsemő és kisgyermekkorban
A láz. A láz élettani hatásai, a lázcsillapításfizikális és gyógyszeres formái. A lázas beteg
ápolása, étrendje, folyadékpótlás. A láz veszélyei csecsemő és kisgyermekkorban
A beteg csecsemő és kisgyermek alapápolási feladatai légúti megbetegedések esetén
(orrszívás, orrfújás, inhalálás, orrcsepp-, fülcsepp használata, gyógyszerbeadás, bioptron
lámpa használata; fizikális gyógymódok
Bőrelváltozások alapápolási feladatai (a pelenkás bőrfelület kezelése, ápolása, koszmó
kezelése, csalánkiütés, hajlatok ápolása, élősködők a bőrön; kenőcsök, oldatok
alkalmazása). Szemkezelése, szemcsepp alkalmazása. Szájápolás fogzás, betegség esetén
A csecsemő és kisgyermek széklete, a széklettel-, és más váladékkal szennyezett ágynemű
és ruházat kezelése. Alapápolási feladatok hasmenés, hányás, székrekedés esetén. A
hányás, a hányadék megfigyelése. Higiénés szabályok. Diéta
Fertőtlenítő eljárások, fertőtlenítő szerek. Játékok, berendezési tárgyak, a padozat,
textíliák fertőtlenítése. Váladékok fertőtlenítése. Kézfertőtlenítés
Gyógyszerformák és gyógyszerelés csecsemő és kisgyermekkorban orvos utasítása
szerint. A házi patika szerei. A beteg csecsemő és kisgyermek előkészítése orvosi
vizsgálathoz gyermekintézményi (bölcsőde) körülmények között
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.3/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
Csecsemő és gyermekápolás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermek esetleges megbetegedését jelzi a szülőnek, ha szükséges biztosítja a szakszerű
egészségügyi ellátáshoz jutását
Gondoskodik a megbetegedett, vagy balesetet szenvedett gyermek megnyugtatásáról,
nyugalmáról, a láz csillapításáról és az elsősegélynyújtásáról
Tanácsaival segíti a szülőket az otthoni ápolási feladatok elvégzésében
Megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges fertőzések megakadályozására, külön
foglalkozik a gyermekek játékának tisztán tartásával, fertőtlenítésével
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi-lelki tüneteit, jelzi azt az intézmény
vezetőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A megfigyelés különböző formái
B típus A prevenció, korai felismerés szerepe
B típus Segítő személyek, intézmények együttműködési lehetősége
B típus Csecsemőkori elváltozások, gyakori betegségek és tüneteinek felismerése
B típus Bántalmazott gyermek tüneteinek felismerése, ellátása, a kapcsolatos tennivalók
B típus Fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok, tennivalók alkalmazása a
gyermekellátásban
B típus Ápolástan-elsősegélynyújtás
B típus Ápolási, elsősegélynyújtási alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Ápolás eszközeinek használata
1. szint Fertőtlenítés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Segítő beszélgetés alkalmazása
Helyzetfelismerés
A környezet tisztán tartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 80%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Kórház gyermekosztálya
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csecsemő és gyermek megfigyelésének szempontjai (viselkedés, sírás, a bőrszín, a bőr
turgora, légzés, köhögés, váladékok, légzés, testhőmérséklet stb.), a tünetek értelmezése
A beteg ágya. Ágyneműcsere, a szennyezett, váladékos ágynemű és ruhanemű kezelése. A
lázmérők típusai, a testhőmérséklet mérése, a lázmérés lehetséges formái csecsemő és
gyermekkorban. Pulzus és légzésszámolás
A fizikális és gyógyszeres lázcsillapítás lehetséges formái. Hűtőfürdő, prissnitz
előkészítése, kivitelezése. Gyógyszeralkalmazás az orvos utasításának megfelelően
A beteg csecsemő és kisgyermek alapápolási feladatai légúti megbetegedések esetén
(orrszívás, orrfújás, inhalálás, orrcsepp-, fülcsepp használata, gyógyszerbeadás, bioptron
lámpa használata; fizikális gyógymódok alkalmazása
Bőrelváltozások alapápolási feladatai (a pelenkás bőrfelület kezelése, ápolása, koszmó
kezelése, csalánkiütés, hajlatok ápolása, élősködők a bőrön; kenőcsök, oldatok
alkalmazása). Szemkezelése, szemcsepp alkalmazása. Szájápolás fogzás, betegség esetén
A széklet, hányadék felfogására szolgáló eszközök, ezek fertőtlenítése. A hányó csecsemő
és kisgyermek segítése. Mintavétel váladékból. Diétás kezelés hányás, hasmenés esetén
Fertőtlenítő eljárások, fertőtlenítő szerek használata gyermekintézményekben. Játékok,
berendezési tárgyak, a padozat, textíliák fertőtlenítése. Váladékok fertőtlenítése.
Kézfertőtlenítés
Gyógyszerek tárolás. Gyógyszerformák, gyógyszerek alkalmazásának módja. A beteg
csecsemő és kisgyermek pozícionálása orvosi vizsgálatokkor
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/4.4/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
Akut kórképek ellátása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermek esetleges megbetegedését jelzi a szülőnek, ha szükséges biztosítja a szakszerű
egészségügyi ellátáshoz jutását
Gondoskodik a megbetegedett, vagy balesetet szenvedett gyermek megnyugtatásáról,
nyugalmáról, a láz csillapításáról és az elsősegélynyújtásáról
Tanácsaival segíti a szülőket az otthoni ápolási feladatok elvégzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ápolástan-elsősegélynyújtás
B típus Ápolási, elsősegélynyújtási alapismeretek
B típus Alapvető ápolási, elsősegélynyújtási feladatok
B típus Segítő beszélgetés
B típus Bántalmazott gyermek tüneteinek felismerése, ellátása, a kapcsolatos tennivalók
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Ápolás eszközeinek használata
1. szint Fertőtlenítés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Segítő beszélgetés alkalmazása
Helyzetfelismerés
Ellenőrzőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 80%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csecsemő és kisgyermekkorban leggyakrabban előforduló balesetek, sérülések, azok
elsődleges ellátása. A gyermek akut megbetegedésének tünetei, felismerésük, teendő az
orvos, illetve a szülő megérkezéséig. Mentőhívás
Félrenyelés, erős vérzés, törés, idegen test (légutakban, fülben, hüvelyben) lenyelése,
ájulás, áramütés, égési sérülés, fulladás, mérgezés, lehűlés, rovarcsípés, harapás,
fejsérülés, égés-forrázás, vágás, horzsolás, zúzódás, véraláfutás
Astmás roham, epilepsziás roham, lázas eklampszia, csillapíthatatlan hányás, sokkos
állapot, eszméletvesztés
Átjárható légutak biztosítása, újraélesztés szabályai. Stabil oldalfekvés kivitelezése.
Sebellátás, vérzéscsillapítás, törések, rándulás, ficam ellátása. Teendő idegen test, fulladás
veszély esetén. Égési seb, rovarcsípés ellátása, teendő mérgezés esetén
A gyermekbántalmazás jelei, teendő gyermekbántalmazás észlelése esetén

133

018/5.0/1871-06

Gyermekgondozási,
ápolási gyakorlat
gyermekintézményb
en

azonosítója

szk

018/5.1/1871-06

0

0

20

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma

21. TANANYAGEGYSÉG

20

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/5.1/1871-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyermekgondozási, ápolási gyakorlat gyermekintézményben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A gyermek esetleges megbetegedését jelzi a szülőnek, ha szükséges biztosítja a szakszerű
egészségügyi ellátáshoz jutását
Gondoskodik a megbetegedett, vagy balesetet szenvedett gyermek megnyugtatásáról,
nyugalmáról, a láz csillapításáról és az elsősegélynyújtásáról
Ismeri és elkészíti az egyes diétás ételeket
Tanácsaival segíti a szülőket az otthoni ápolási feladatok elvégzésében
Megteszi a szükséges intézkedéseket az esetleges fertőzések megakadályozására, külön
foglalkozik a gyermekek játékának tisztán tartásával, fertőtlenítésével
Felismeri a gyermek bántalmazásának testi-lelki tüneteit, jelzi azt az intézmény
vezetőjének és a gyermekjóléti szolgálatnak
A szülők számára felvilágosítást ad az egészséges életmódról, az egészségkárosító
tényezőkről és a szűrővizsgálatok jelentőségéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A megfigyelés különböző formái
B típus Alapvető ápolási, elsősegélynyújtási feladatok
B típus Csecsemőkori elváltozások, gyakori betegségek és tüneteinek felismerése
B típus A 0-3 éves gyermekek étkeztetése
B típus Tisztálkodási műveletek begyakoroltatása 0-3 éves kisgyermekeknél
B típus Sajátos nevelési igényű gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében
C típus A nevelést meghatározó dokumentumok és elkészítésük módszertana
B típus Szervezési feladatok: folyamatos napirend, munka, programok, felmérések szervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
1. szint Ápolás eszközeinek használata
1. szint Fertőtlenítés eszközeinek használata
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
A környezet tisztán tartása
Segítő beszélgetés alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Gyermekotthon; gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény napirendjének megismerése. A gondozási folyamat megfigyelése.
Bekapcsolódás a gondozási munkába, a gondozási-ápolási műveletek gyakorlása
A csecsemő és kisgyermek megfigyelésének jelentősége a gondozó munkájában. A
megfigyelés tapasztalatainak felhasználása
A csecsemő és kisgyermek gondozása: fogás, tartás, emelés, testméreteinek ellenőrzése.
Pelenkázás, a pelenkás bőrfelület ápolása. Fürösztés, mosdatás. Haj-, köröm-, és
szájápolás, hajlatok ápolása. A tisztálkodás eszközeinek használata, fertőtlenítése
A csecsemő és kisgyermek célszerű ruházata, az öltöztetés menete. A ruhaneműk
kezelése. Levegőztetés, napoztatás, altatás. A csecsemő és kisgyermek étkeztetésének
tárgyi eszközei, az étkezés előkészítése. Gyermekcsoport étkeztetése
Az önállóság fejlődésének támogatása a gondozási folyamatok során. Szociokulturális
szokások kialakítása
A megbetegedett csecsemő és kisgyermek ápolása (nyugalomba helyezés, elkülönítés,
tünetek megfigyelése, vizsgálata, mérséklése az orvosi ellátásig, alapápolási feladatok),
gyógyszerek alkalmazása az orvos utasításának megfelelően
A gyermekközösségben előforduló balesetek, sérülések első ellátása. A csecsemő és
kisgyermek biztonságos környezete

135

018/1.0/1872-06

Adminisztrációs
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

018/1.1/1872-06
018/1.2/1872-06
018/1.3/1872-06
018/1.4/1872-06
018/1.5/1872-06
018/1.6/1872-06
018/1.7/1872-06

20
18
20
0
0
28
0

0
0
0
0
15
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma

22. TANANYAGEGYSÉG

0
0
0
6 121
0
0
14

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.1/1872-06
A tananyagelem megnevezése:
Intézményi adminisztráció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkatervet, fejlődési táblázatot, törzslapot készít a gyermekcsoporttal kapcsolatos
feladatokról és tevékenységekről
A jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak megfelelően kezeli a családokkal és a
gyermekkel kapcsolatos személyes adatokat és információkat
Elkészíti az intézményben előírt egyéb dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A gyermekellátásokkal kapcsolatos adatok és tények
B típus Munkaterv készítésének szempontjai
B típus Ügyiratkezelés szabályai
B típus A helyi nyilvántartások rendszere és vezetésének jelentősége
B típus A helyi dokumentumok rendszere és alkalmazása
B típus A pályázatok lehetőségei és elkészítési szabályai
B típus A szakmai protokollok és a minőségbiztosítási adminisztráció
B típus A gyógyszernyilvántartás jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Dokumentumelemzés 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézményi jogviszony létrejötte; az ügyiratok tartalmi és formai követelményei;
tájékoztatási kötelezettségek
A gyermek és családja iratainak kezelési szabályai, személyi adatok dokumentálása; az
adatszolgáltatásra és az adatvédelemre vonatkozó szabályok
A gyermekellátáshoz kapcsolódó kötelező és az egyes intézményekben szokásos
dokumentumok: munkaterv, naplók, nyilvántartások, leltárak stb. rendszere, tartalmi és
formai követelményei, ütemezése
A pályázatírás tartalmi és formai követelményei
A szakmai protokollok alkalmazása, a minőségbiztosítás iratai és dokumentumai
A dolgozók egészségi állapotának, munkaképességének a gyermekellátás szempontjából
szükséges dokumentumai
Az intézményben, szolgáltatásban történő gyermek, felnőtt étkeztetéssel kapcsolatos
dokumentáció
Közegészségügyi, járványügyi ellenőrzések jegyzőkönyvei, tűzvédelem, munkavédelem
szabályai, szabályzatok. A veszélyek megelőzésére szolgáló rendszer, működtetés,
ellenőrzés dokumentumai
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.2/1872-06
A tananyagelem megnevezése:
A gondozó-nevelő munka dokumentálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkatervet, fejlődési táblázatot, törzslapot készít a gyermekcsoporttal kapcsolatos
feladatokról és tevékenységekről
Rögzíti a gyermek testi-lelki fejlődésével kapcsolatos adatokat, megfigyelési tapasztalatait
A sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához kapcsolódó, jogszabályokban előírt
dokumentációkat vezeti
Figyelemmelkíséri a orvosi vizsgálatok időpontját és a gyermek fejlődési állapotát rögzítő
adatokat
Csoportnaplót, eseménynaplót vezet
Vezeti a gondozónői és szülői megjegyzéseket tartalmazó üzenő füzetet
A jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak megfelelően kezeli a családokkal és a
gyermekkel kapcsolatos személyes adatokat és információkat
Elkészíti az intézményben előírt egyéb dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettanulmány tartalmi és formai követelményei
B típus Munkaterv készítésének szempontjai
B típus Az eseménynapló funkciója
B típus A csoportnapló vezetése
B típus Az üzenőfüzet funkciója
B típus A helyi dokumentumok rendszere és alkalmazása
B típus Az életfunkciók és az egészségi adatok jelentősége
B típus A gyógyszernyilvántartás jelentősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézírás
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Számítástechnikai és híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Okok feltárása
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Adekvát kommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Dokumentumelemzés 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaterv, szakmai program, gondozási terv, napirend készítésének tartalmi és formai
követelményei, ütemezése
Környezettanulmány tartalmi és formai követelményei
A gyermekek gondozása-nevelése során a napi tevékenységekre, napi történésekre
vonatkozó szakmai dokumentumok: eseménynapló, csoportnapló, üzenőfüzet tartalmi és
formai követelményei
A gyermekellátáshoz kapcsolódó kötelező és az egyes intézményekben szokásos egyéb
dokumentumok (sajátos nevelési igényű gyermek dokumentációja stb.) tartalmi és formai
követelményei, ütemezése
Gyógyszernyilvántartás, gyógyszerelés adminisztrációja
A gondozó-nevelő személy jelentési, jelzési kötelezettségéhez kapcsolódó adminisztráció
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.3/1872-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyermekek fejlődésével kapcsolatos dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkatervet, fejlődési táblázatot, törzslapot készít a gyermekcsoporttal kapcsolatos
feladatokról és tevékenységekről
Részt vesz az egyéni fejlesztési terv elkészítésében
Rögzíti a gyermek testi-lelki fejlődésével kapcsolatos adatokat, megfigyelési tapasztalatait
A sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához kapcsolódó, jogszabályokban előírt
dokumentációkat vezeti
Figyelemmelkíséri a orvosi vizsgálatok időpontját és a gyermek fejlődési állapotát rögzítő
adatokat
Vezeti a gondozónői és szülői megjegyzéseket tartalmazó üzenő füzetet
A jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak megfelelően kezeli a családokkal és a
gyermekkel kapcsolatos személyes adatokat és információkat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyéni fejlesztési terv készítésének szempontjai
B típus A gyermek fejlődési adatlapjának és funkciójának szempontjai
B típus Az eseménynapló funkciója
B típus Az üzenőfüzet funkciója
B típus Az életfunkciók és az egészségi adatok jelentősége
B típus A gyógyszerelés adminisztrációja
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 1-5 szint
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Dokumentumelemzés 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermek fejlődését, aktuális egészségi állapotát, egészségét érintő eseményeket rögzítő
dokumentumok: törzslap, fejlődési adatlap, fejlődési táblázat tartalmi és formai
követelményei
Az egyéni fejlesztési terv készítésének szempontjai, tartalmi és formai követelményei
Akut megbetegedések, események dokumentálása, a gyermek ellátásának rögzítése. A
szülő értesítéséhez, az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kapcsolódó adminisztrációs
feladatok
Gyógyszernyilvántartás, gyógyszerelés adminisztrációjának tartalmi és formai
követelményei
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.4/1872-06
A tananyagelem megnevezése:
Intézményi adminisztrációs gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkatervet, fejlődési táblázatot, törzslapot készít a gyermekcsoporttal kapcsolatos
feladatokról és tevékenységekről
Részt vesz az egyéni fejlesztési terv elkészítésében
Rögzíti a gyermek testi-lelki fejlődésével kapcsolatos adatokat, megfigyelési tapasztalatait
A sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához kapcsolódó, jogszabályokban előírt
dokumentációkat vezeti
Csoportnaplót, eseménynaplót vezet
Vezeti a gondozónői és szülői megjegyzéseket tartalmazó üzenő füzetet
Elkészíti az intézményben előírt egyéb dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettanulmány tartalmi és formai követelményei
B típus Munkaterv készítésének szempontjai
B típus Az egyéni fejlesztési terv készítésének szempontjai
B típus Ügyiratkezelés szabályai
B típus A helyi dokumentumok rendszere és alkalmazása
B típus A pályázatok lehetőségei és elkészítési szabályai
B típus A szakmai protokollok és a minőségbiztosítási adminisztráció
B típus A gyógyszerelés adminisztrációja
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 1-5 szint
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Adekvát kommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos feldolgozása szóban 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
A képzési helyszín jellege:
Bölcsőde
Családi napközi
Gyermekotthon
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatfelvétel, nyilvántartás-kezelés, értékelés, feldolgozás, információk összeállítása,
adatszolgáltatás, adatvédelem
Az egyes ellátásokhoz kapcsolódó ügyiratok tartalmi és formai követelményei
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben
alkalmazott dokumentumok, nyilvántartások elkészítése, vezetése, ütemezése,
adminisztrációs rendszerek használatának gyakorlása
Ügyiratkezelés az ügyintézés lezárása után, irattárba vétel
Az intézményi nyilvántartások, dokumentumok stb. vezetése
A pályázatírás tartalmi és formai követelményei
A szakmai protokollok alkalmazása, a minőségbiztosítás iratai és dokumentumai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.5/1872-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztrációs gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkatervet, fejlődési táblázatot, törzslapot készít a gyermekcsoporttal kapcsolatos
feladatokról és tevékenységekről
Részt vesz az egyéni fejlesztési terv elkészítésében
Rögzíti a gyermek testi-lelki fejlődésével kapcsolatos adatokat, megfigyelési tapasztalatait
A sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához kapcsolódó, jogszabályokban előírt
dokumentációkat vezeti
Csoportnaplót, eseménynaplót vezet
Vezeti a gondozónői és szülői megjegyzéseket tartalmazó üzenő füzetet
Elkészíti az intézményben előírt egyéb dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettanulmány tartalmi és formai követelményei
B típus Munkaterv készítésének szempontjai
B típus Az egyéni fejlesztési terv készítésének szempontjai
B típus Ügyiratkezelés szabályai
B típus A helyi nyilvántartások rendszere és vezetésének jelentősége
B típus A pályázatok lehetőségei és elkészítési szabályai
B típus A szakmai protokollok és a minőségbiztosítási adminisztráció
B típus A gyógyszerelés adminisztrációja
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Számítástechnikai és híradástechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Az iratkezelési műveletek gyakorlása 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatfelvétel, nyilvántartás-kezelés, értékelés, feldolgozás, információk összeállítása,
adatszolgáltatás, adatvédelem
Az egyes ellátásokhoz kapcsolódó ügyiratok tartalmi és formai követelményei
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben
alkalmazott dokumentumok, nyilvántartások elkészítése, vezetése, ütemezése,
adminisztrációs rendszerek használatának gyakorlása
Az egyéni fejlesztési terv készítése, tartalmi és formai követelményei
Ügyiratkezelés az ügyintézés lezárása után, irattárba vétel
Az intézményi nyilvántartások, dokumentumok stb. vezetése
A pályázatírás tartalmi és formai követelményei
A szakmai protokollok alkalmazása, a minőségbiztosítás iratai és dokumentumai
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.6/1872-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógép-felhasználói alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkatervet, fejlődési táblázatot, törzslapot készít a gyermekcsoporttal kapcsolatos
feladatokról és tevékenységekről
Részt vesz az egyéni fejlesztési terv elkészítésében
Elkészíti az intézményben előírt egyéb dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettanulmány tartalmi és formai követelményei
B típus Munkaterv készítésének szempontjai
B típus Ügyiratkezelés szabályai
B típus A helyi dokumentumok rendszere és alkalmazása
B típus A helyi nyilvántartások rendszere és vezetésének jelentősége
B típus A pályázatok lehetőségei és elkészítési szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes alapismeretek: alapfokú számítógép-kezelés; a számítógép üzembe
helyezése; vírusellenőrzés; a számítógép felügyelete, üzemeltetése; operációs rendszer;
rendszerközei programok kezelése
Irodai szoftverprogramok kezelése: szövegszerkesztés; táblázatkezelés; adatbázis kezelés,
rögzítés; prezentáció, grafika; internet; elektronikus levelezés
A szakmai ügyintézés gyakorlati ismeretei: ügyintézést segítő programok használata; az
intézmények feladatköréhez kapcsolódó adminisztrációs rendszerek működtetése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
018/1.7/1872-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógép-használat gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkatervet, fejlődési táblázatot, törzslapot készít a gyermekcsoporttal kapcsolatos
feladatokról és tevékenységekről
Részt vesz az egyéni fejlesztési terv elkészítésében
Rögzíti a gyermek testi-lelki fejlődésével kapcsolatos adatokat, megfigyelési tapasztalatait
Csoportnaplót, eseménynaplót vezet
Vezeti a gondozónői és szülői megjegyzéseket tartalmazó üzenő füzetet
A jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak megfelelően kezeli a családokkal és a
gyermekkel kapcsolatos személyes adatokat és információkat
Elkészíti az intézményben előírt egyéb dokumentumokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezettanulmány tartalmi és formai követelményei
B típus Munkaterv készítésének szempontjai
B típus Az egyéni fejlesztési terv készítésének szempontjai
B típus Az eseménynapló funkciója
B típus A csoportnapló vezetése
B típus A helyi dokumentumok rendszere és alkalmazása
B típus A pályázatok lehetőségei és elkészítési szabályai
B típus A gyógyszerelés adminisztrációja
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 1-5 szint
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Adekvát kommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Szövegszerkesztési műveletek gyakorlása 25%
Táblázat- és adatbáziskezelési műveletek gyakorlása 25%
Az iratkezelési műveletek gyakorlása 20%
Tapasztalatok értelmezése 5%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfokú számítógép-kezelés, a számítógép üzembe helyezése, üzemeltetése,
vírusellenőrzés
Szövegbevitel, szövegek szerkesztése, szerkesztett szöveg mentése, nyomtatása
Adatok rögzítése táblázatban, a táblázatkezelő program fő funkcióinak alkalmazása
Adatbevitel, adatbázis-kezelő program alapfunkcióinak használata
Az ügyintézést segítő táblázatok, adatbázisok használata, adminisztrációs rendszerek
működtetése
E-mail küldése, fogadása, törlése, csatolt állomány küldése e-mailben
Internetes weblapok látogatása, információszerzés a világhálón
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