NEVELŐSZÜLŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

33 761 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése:

Nevelőszülő

3. Szakképesítések köre:
3.1 Rész-szakképesítés
3.2

Elágazások

3.3

Ráépülés

Nincs
Nincsenek

4. Hozzárendelt FEOR szám:

Nincs
3314

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
-

Szakképesítés megnevezése
Nevelőszülő

Óraszám
300

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Nevelőszülő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében a szociális szolgáltatások
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet szerinti 60 órás
nevelőszülő tanfolyam elvégzése

Előírt gyakorlat:

2 éves nevelőszülői tevékenység

Elérhető kreditek mennyisége: -
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Pályaalkalmassági követelmények:

1997. évi XXXI. tv. 54.§ és a 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet 95.§ szerint

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

60 %
40 %

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

nem szervezhető
-

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

nem szükséges

III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
3314

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Hivatásos nevelőszülő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Gyermekellátási alapfeladatokat végez
Családját és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek fogadására
Biztosítja a gyermek képességeinek, életkorának és fejlődési szükségleteinek megfelelő
feltételeket
Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére
Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a gyámhivatal kijelölése alapján
Dokumentációs feladatokat lát el
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítés:
A szakképesítéssel rokon szakképesítés
azonosító száma
megnevezése
54 761 02 0000 00 00
Gyermekgondozó-nevelő
IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1868-06 Gyermekellátási alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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Tiszteletben tartja a hozzáfordulók értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket
szemelőtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Alkalmazza az önismeretfejlesztés, az önvédelem és a szakmai hitelesség
megőrzésének technikáit
Nondirektív, segítő beszélgetést folytat
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket
Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól;
törekszik a családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi
nevelés segítésére
Biztosítja a gyermek számára a fizikai, és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt
légkört
A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozást végez
Szervezi a gyermek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabad
levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit
Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények figyelembevételével bevonja
a gyermeket a mindennapi tevékenységbe
Segíti a kultúrhigiénés szokások kialakulását
Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben
Elősegíti az egyéni ízlés kialakulását
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására;
Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét
Biztosítja a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és
ápolását
Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól függően segíti a gyermek
játékát
Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafeltárást végez
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat
Felismeri a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását
Felismeri a gyermek betegségét, szükség esetén, elsősegélyt nyújt
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok
betartásáról
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
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B
C
C
C
B
D
C
D
C
C
B
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B
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B
C
C
B
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B
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B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
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B
B
B
B
B
B
B
B

Gyermek- és fiatalkorúak büntethetősége
A közoktatási jogszabályok
A szociális és társadalombiztosítási ellátások jogi szabályozása
Az egészségügyi ellátások szabályai
A közigazgatás szervezete és intézményei
Szociálpolitikai alapok
A szociálpolitika céljai, értékei és dilemmái
Az állami beavatkozás és az azt meghatározó ideológiák és érdekek
A problémának definiált társadalmi jelenségek és ellátások, eszközök
Az inkluzió, integráció és a differenciált nevelés bölcsödei lehetőségei
Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések
A szakma etikai szabályai és dilemmái
A szakmai együttműködés etikai szabályai
Kompetencia határok
Az egyén társadalmi meghatározottsága
Társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődésük okai
Mai magyar társadalom rétegződése
A szegénység kialakulásának okai, jellemzői és megjelenési formái
Deviáns jelenségek és kialakulásuk okai
A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei
A család fogalma, funkciói és struktúrája
Családi szerepek és szerepkonfliktusok, a családi életciklusok
Az emberi szükségletek
Életmód, kultúra fogalma, az etnikai kisebbségek sajátosságai
A család mint támogatórendszer és mint problémaforrás jellemzői
Énvédő technikák
Nondirektív beszélgetés
A segítő beszélgetés jellemzői
Az önismeret forrásai
Fejlődéslélektani alapismeretek
A lelki fejlődés meghatározói
A lelki fejlődés életkori szakaszai
A kötődés és biztonságérzet fontossága
A szocializáció folyamata és színterei
Az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői
A szerep fogalma és jellemzői
A konfliktusok fajtái és és a konfliktuskezelés módjai
A kommunikáció fajtái, kommunikációs zavarok
Vonzalmak és taszítások jellemzői
Az együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
A szociális identitás kialakulásának összefüggései
A segítés pszichológiai összefüggései
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
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A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A

A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei
Elsősegélynyújtás
A rendellenességet, kóros állapotot jelző tünetek
A tünetek enyhítésének technikái és módszerei gyermekkorban
A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai
Védőoltások és kísérő tüneteik
Az akadálymentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái
A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai
A gondozás, mint a nevelés eszköze
A testi gondozás módszerei, szabályai
A mentális fejlődés segítése
A gyermekek kapcsolatainak fejlesztése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógéphasználat
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5 Kézírás
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Információforrások kezelése
4 Szabadkézi rajzolás
5 Elemi számolási készség
1 Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata
1 Gyermekjátékok használata
1 Informatikai eszközök használata
1 Hiradástechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Rugalmasság
Döntésképesség
Állóképesség
Stressztűrő képesség
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Tolerancia
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empátia
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Segítőkészség
Közérthetőség
Adekvát kommunikáció
Konfliktuskezelő készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Segítő beszélgetés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1873-06 A családi környezet felkészítésének feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tudatosítja a nevelőszülői tevékenységgel kapcsolatos motivációját, sajátos
szükségleteit
Felkészíti családtagjait a nevelt gyermek fogadására
Felkészül a családon belüli kapcsolatok megváltozásából fakadó lehetséges
konfliktusok kezelésére
Az elhelyezési értekezleten ismereteket szerez a gyermek élettörténetéről
Megismerkedik a gyermekkel és bemutatja őt a nevelőszülői család tagjainak
Segíti és kezeli a vér szerinti családból, illetve az előző gondozási helyről való
elszakadás okozta veszteség feldolgozását
Megteremti a gyermek fogadásának tárgyi feltételeit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A nevelőszülői tevékenységre való felkészülés
A A saját szándékok és motivációk
A Személyes ellentmondások és dilemmák
C Interperszonális kapcsolatok és változásai
A A nevelőszülői szerepből adódó konfliktusok
A A saját család és a nevelt gyermek mássága
C Veszteség- és gyászfeldolgozás
A Személyes hatékonyság és a nevelőszülői kompetenciák
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
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
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3
3
3
3
4
5
4
4
3
3
3
3
3
3

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek
Gyermekjátékok
Informatikai eszközök
Híradástechnikai eszközök
Háztartási eszközök
Kerti eszközök
Papír, fonal, textíliák, színes ceruzák (dekorációs eszközök)

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Tájékozódás
Térérzékelés
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Állóképesség
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empatikus készség
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát kommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Meggyőző készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémaelemzés, -feltárás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1874-06 A gyermek képességeinek kibontakoztatásával kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri a gyermek adottságait, képességeit
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Megalapozza és fejleszti a gyermek tanulási, önművelési, művelődési szokásait,
igényeit
Biztosítja a gyermek kötelező oktatásban való részvételét
Figyelemmel kíséri a gyermek iskolai előmenetelét
Biztosítja a gyermek számára a szakszerű segítségnyújtás lehetőségét
Törekszik a szociokulturális és az adottságokból eredő hátrányok csökkentésére
Megismeri a gyermek különleges és speciális szükségleteit
Gondoskodik a szellemi és erkölcsi fejlődést szolgáló, kulturális értékekhez való
hozzájutásról
Elősegíti a gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó családba való visszakerülését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A gyermek képességei
C Speciális élethelyzetből adódó lélektan
C Különleges és speciális szükségletű gyermekek
C A gyermek magával hozott normái és szokásai
C A játék és a tanulás személyiségfejlődésben betöltött szerepe
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
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
4 Szabadkézi rajzolás
5 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
4 Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek
3 Gyermekjátékok
3 Informatikai eszközök
3 Híradástechnikai eszközök
3 Háztartási eszközök
3 Kerti eszközök
3 Papír, fonal, textíliák, színes ceruzák (dekorációs eszközök)
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Tájékozódás
Térérzékelés
Felelősségtudat
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Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Állóképesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empatikus készség
Kapcsolatteremtő készség
Adekvát kommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1875-06 Az önálló életre való felkészítés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megtanítja a gyermeknek a háztartási gépek és eszközök használatát
Elsajátíttatja a gyermekkel a biztonságos közlekedés szabályait
Segítséget nyújt a gyermeknek a pályaválasztással, a továbbtanulással kapcsolatos
kérdésekben
Együttműködik a gyermekkel pályaválasztási elképzeléseinek feltárásában
Együttműködik a vér szerinti szülővel a gyermek pályaválasztásának,
továbbtanulásának tervezésében
Együttműködik a gyermek gyámjával a gyermek pályaválasztásának,
továbbtanulásának, életútjának tervezésében
Előkészíti és szükség esetén ellátja a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását
Támogatja a fiatalt a munkába állásban, az önálló életvitel kialakításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A családi munkavégzés és munkamegosztás nevelési jelentősége
C Önállóság kialakítás
C Pályaorientáció és pályaválasztás szempontjai
C Esélyteremtés, önálló életkezdés támogatási lehetőségei
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
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3
3
3
3
3
4
5
4
4
3
3
3
3
3
3

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek
Gyermekjátékok
Informatikai eszközök
Híradástechnikai eszközök
Háztartási eszközök
Kerti eszközök
Papír, fonal, textíliák, színes ceruzák (dekorációs eszközök)

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empatikus készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Meggyőző készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1876-06 A gyámsággal kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Segíti a gyermek és a vér szerinti család kapcsolattartását
Részt vesz a gyermek sorsának rendezésében
Gyámhivatali kijelölés alapján ellátja a gyermek gyámságával kapcsolatos
feladatait
Képviseli a gyermek érdekeit
Eligazodik az alanyi jogon járó, valamint adható juttatások és szolgáltatások között
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A kapcsolattartás jogi szabályozása
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C
B
C
C

A szülői felügyeleti jog, törvényes képviselet
Gyámság és vagyonkezelés
Gyámsággal járó tájékoztatási, beszámolási kötelezettség
A nevelt gyermek jogai

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
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
5 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
3 Informatikai eszközök
3 Híradástechnikai eszközök
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empatikus készség
Adekvát kommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1877-06 A nevelőszülő dokumentációs feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti és vezeti a gyermek élettörténet-könyvét
Részt vesz a "Gyermekek védelmében" elnevezésű dokumentációs rendszer
vezetésében
Rögzíti a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos adatokat
Dokumentálja a gyermek egyéni fejlődését

11

Részt vesz a gyermek egyéni nevelési, gondozási tervének készítésében
Vezeti a gyermek egyéni juttatásainak (ruházat, zsebpénz,…) nyilvántartását
Megőrzi és rendszerezi a gyermek személyes iratait
Elvégzi a gyámsággal járó dokumentációs és beszámolási teendőket
Különleges események bekövetkeztekor szakszerűen intézkedik, és eleget tesz
értesítési kötelezettségeinek
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Élettörténet könyv készítése
B Juttatás-nyilvántartás formai és tartalmi követelményei
C Egyéni nevelési és gondozási terv tartalmi és formai követelményei
C Gyermekvédelmi nyilvántartás
C Gyámi feladatokkal járó adminisztráció
C Különleges események jelzése, dokumentációja
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
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Információforrások kezelése
5 Elemi számolási készség
3 Informatikai eszközök
3 Híradástechnikai eszközök
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Empatikus készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
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A 33 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1868-06
Gyermekellátási alapfeladatok
1873-06
A családi környezet felkészítésének feladatai
1874-06
A gyermek képességeinek kibontakoztatásával kapcsolatos feladatok
1875-06
Az önálló életre való felkészítés feladatai
1876-06
A gyámsággal kapcsolatos feladatok
1877-06
A nevelőszülő dokumentációs feladatai
V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A 3. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában a szakmai
vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, maximum 20 oldalas, a képző intézmény
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő
záródolgozat.
A 70 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1868-06 Gyermekellátási alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlat
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A gyermeki fejlődés és a fejlődést segítő módszerek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
35%
2. feladat
35%
13

3. feladat

30%

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1873-06 A családi környezet felkészítésének feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A nevelőszülői feladatra való felkészülés folyamatának és lépéseinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1874-06 A gyermek képességeinek kibontakoztatásával kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyermek megismerésének és képességei kibontakoztatásának lehetőségeiről előre elkészített -záródolgozat védése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1875-06 Az önálló életre való felkészítés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A nagykorúvá váló gondozottal kapcsolatos feladatok ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1876-06 A gyámsággal kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
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Gyámi teendők ismertetése megadott eset 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
100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1877-06 A nevelőszülő dokumentációs feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyámi jelentés és számadás készítési szempontjainak ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 33 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Nevelőszülő megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
20
2. vizsgarész:
20
3. vizsgarész:
20
4. vizsgarész:
15
5. vizsgarész:
15
6. vizsgarész:
10
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-
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A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Somorjai Ildikó: Szerep, kapcsolat, kötődés - Munkafüzet a
nevelőszülő-képzéshez (NCSSZI, Budapest, 2004.)
Jogszabályok
Video- és hangtár
Számítógép nyomtatóval
Fénymásoló
Video- és hanganyag felvevő és lejátszó

Nevelőszülő

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

x
x
x
x
x
x

VII.
EGYEBEK
Az iskolának olyan differenciált szakmai programot kell kidolgoznia, amely figyelembe
veszi a szakképzési évfolyamra belépők eltérő tanulási útvonalait
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő
személy tekintetében - különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés
megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné - a szakképzés
megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a
fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében
A segítő kapcsolat kommunikációja, a segítő kapcsolathoz szükséges készségfejlesztési, a
demonstrációs termi és a számítástechnikai gyakorlat maximum 12-15 fős csoportokban
szervezhető
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben szervezett integrált szakmai
gyakorlat 2-3 fős csoportokban szervezhető
A nevelőszülő képzés során a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben történő
gyakorlatokat kizárólag tereptanári végzettséggel is rendelkező szakemberek végezhetik
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