GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Székhely: 9024 Győr, Nádor tér 4.
Postázási cím: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: + 36 96 319 244/119 mellék
Mobil: +36 20 425 1310
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001418/2016
OM azonosító: 203038

Képzési tájékoztató
Kisgyermekgondozó, - nevelő képzés (54 761 02)
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-001418/2017/A020

Bemeneti feltételek
- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
- Egészségügyi alkalmasság: szükséges

A képzés tervezett időtartama
Óraszáma: 1300
Elmélet/gyakorlat aránya: 60% - 40% (780-520)

A képzés tervezett létszáma (fő): minimum 12

A képzés felépítése
Modulok és vizsgák
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

A szociális ellátás általános tevékenységei
10525-12

Célja támogatni az egyéni tanulási stratégiák kialakítását,
szociális képzés eredményességét. A segítő kapcsolat
létesítéséhez és működtetéséhez szükséges készségek és a
személyiség fejlesztése.

írásbeli, gyakorlati

Elsősegély-nyújtási feladatok
10559-12

A holisztikus szemlélet kialakítása érekében megismerni a az
emberi egészség testi, lelki, szociális és spirituális összefüggéseit,
kölcsönös egymásra hatását. Megismerni az elsősegély-nyújtás
módszereit, elsajátítani a készségeit.

gyakorlati

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
12046-16

A résztvevők szakmai identitásának, pályaszocializációjának
elősegítése. A segítő kapcsolat tudatos működtetésének
megalapozása. Gyermekvédelem és gyógypedagógia területeinek
megismerése.

Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
10528-12

Korszerű nevelési ismeretek, pszichológiai ismeretek. A nappali
felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás gyakorlása.

Veled építjük a jövőd!

gyakorlati

írásbeli
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A napközbeni gyermekellátás feladatai

10529-16

Gyermekés
családvédelem
jogi
ismeretek,
Szolgáltatásszellemű napközbeni ellátásra való felkészülés. A
gyermek gondozását, nevelését vállaló felelősségteljes
magatartás és szakmai ismeretek birtokában a gondozási,
nevelési feladatok szükségletének felmérése, a gondozási
nevelési munka megismerése, a megfigyelés során, ill. a
tanultak gyakorlatban történő alkalmazása.

írásbeli, szóbeli

A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
10530-16

A résztvevő megismeri és képes áttekinteni az ellátottak és az
intézmény működését, dokumentációját.

gyakorlati

Foglalkozás I.
11498-12

Célja, hogy a résztvevők képesek legyenek személyes és
szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen
nyelven, illetve alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölteni.

írásbeli

Foglalkozás II.
11499-12

A résztvevő általános felkészítése az álláskeresés
módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz,
munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsajátítása.

írásbeli

A komplex szakmai vizsga részei:
1.
Gyakorlati vizsgatevékenység:
A) A vizsgafeladat megnevezése: napi gondozási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Napi nevelési, gondozási, feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával. A
gyermekek napirendjéhez igazodva nevelő–gondozó tevékenység ellátása bölcsődei csoportban.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás a bölcsődében
A vizsgafeladat ismertetése: A napközbeni gyermekellátás szokásos tevékenységeinek bemutatása,
elemzése és ismertetése demonstrációs feladatok során. Berendezések, tárgyi eszközök válogatása,
elemzése, konfliktus– és szituációs helyzetek és feladatok értelmezése, döntési helyzetek elemzése,
problémaelemzés. Az életkori sajátosságokból adódó nevelési helyzetek, kérdések elemzése, és
tanácsadás a szülőknek.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

Veled építjük a jövőd!
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2.
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a Gyermekellátási alapfeladatok és Házi időszakos
gyermek–felügyeleti feladatok modulok témaköreit érintik
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
3.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás helyzetei
A vizsgafeladat ismertetése: A napközbeni gyermekellátás helyzeteinek, dilemmáinak értelmezése egy
esetleírás alapján, központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudás mérése, Képzés hatékonyságának növelése,
Munkavállalás elősegítése
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet:
E-mail: info@gyszszc.hu

Veled építjük a jövőd!

