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Képzési program 

 

I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 

1. A szakma alapadatai  

Az ágazat megnevezése:  Szociális ágazat 

A szakma megnevezése:  Kisgyermekgondozó,- nevelő 

A szakma azonosító száma:  5 0922 22 02 

A szakma szakmairányai:  ------ 

A szakma Európai Képesítési 

Keretrendszer szerinti szintje: 

5 

A szakma Magyar Képesítési 

Keretrendszer szerinti szintje: 

5 

Ágazati alapoktatás megnevezése:  Szociális ágazati alapoktatás 

A képzés célja: Kisgyermekgondozó.- nevelő képzés 

A képzés célcsoportja (iskolai/szakmai 

végzettség): 

Érettségivel rendelkező 

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség:  Érettségi vizsga 

Alkalmassági követelmények 

(egészségügyi/pályaalkalmassági):  

Jogszabályban által meghatározott egészségügyi 

alkalmasság 
 (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről) 

Pályaalkalmassági elbeszélgetés 

Témakörök: 

- érzékszervi készségek 

- alapvető kommunikációs készségek 

- motivációs készségek 
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3. Tervezett képzési idő: (félévnél több, 40% minimum óraszám)  

II. A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

1. Ágazati alapoktatás megszervezése 

1.1. Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

Ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

A szociális, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi alap-, és szakosított ellátások különböző intézményeiben kompetenciájának megfelelő 

esetekben önállóan, és/vagy felsőfokú végzettségű szakember irányításával képes a segítségre szoruló egyén/család/csoport/közösség 

életvitelét támogató segítséget nyújtani. Tanulmányai alapján az egyéni, csoportos és a közösségi térben fellépő működési 

mechanizmusokat felismerve az indokolt és szükséges segítségnyújtási formára javaslatot tesz, a végrehajtásban önállóan vagy 

felsőfokú végzettségű szakember irányításával tevékenyen közreműködik. Krízis-, rendkívüli és katasztrófahelyzetben a szükséges 

beavatkozásokban utasítás szerint, kompetenciájának megfelelően részt vesz. Ismeri és ellátja a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások adminisztrációs feladatait. Munkájában a mindenkori jogszabályokban, szabályozókban, 

protokollokban, módszertani útmutatókban, illetve a szociális munka etikai kódexében előírtakat követve tevékenykedik. Legalább egy 

idegen nyelven alapvető fogalmakat megért, alapvető köznyelvi kommunikációt folytat. Munkájában nagy gondot fordít a prevenciós 

munkára, ehhez kapcsolódóan ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat szervez infokommunikációs és digitális eszközök 

segítségével. 
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Sorszá 

m  Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Elvárt  

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

1  Kapcsolatot tart és 

együttműködik a 

szociális és/vagy 

gyermekvédelmi 

ápolás, gondozás, 

szervezés, tervezés  
folyamatában az 

érintett  
szakemberekkel, 

ellátottakkal, 

gondozottakkal és 

családtagjaikkal.  

Ismeri a humán 

szolgáltatások 

rendszerét, a 

kapcsolatfelvétel, a 

kapcsolatfenntartás 

és kapcsolatlezárás 

lehetőségeit.   

Törekszik az érzelmi  

stabilitása 

megtartására és a 

kiegyensúlyozott 

munkavégzésre.  

Szakmai segítséggel 

kiválasztja az  
ellátottak és 

gondozottak 

érdekében a 

legmegfelelőbb 

együttműködési 

formát.  

2  Útmutatás alapján  Ismeri az ellátottak  Empátiával fordul az  Felelős az 
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 az ellátottak és 

gondozottak 

foglalkoztatásához, 

alkotó 

tevékenységéhez 

felhasználható 

(szemléltető, 

fejlesztő, 

rekreációs) 

eszközöket készít, 

előkészít és 

használ.  

és gondozottak 

foglalkoztatásához, 

fejlesztéséhez, 

rekreációjához 

felhasználható 

(szemléltető, 

rekreációs, 

fejlesztő) 

eszközöket, a 

csoportdinamikai 

jellemzőket.  

ellátottak és 

gondozottak, 

valamint 

családtagjaik felé.  

erőforrások hatékony 

felhasználásáért, 

figyelembe veszi az 

anyagi, személyi és 

tárgyi erőforrásokat 

a foglalkozások 

előkészítésében és 

megtartásában.  

3.  Szakmai irányítás 

mellett a 

jogszabályok és a 

módszertani 

útmutatók alapján 

szakmai (adat- és 

információrögzítési

, elemzési, 

tervezési) 

dokumentációkat  

készít papír alapon 

és elektronikusan.  

Ismeri a szakmai 

dokumentációk (pl.  
sablonok, 

nyomtatványok, 

elemzési, fejlődést  

követő és tervezési 

dokumentumok)  
készítésének, 

kitöltésének formai 

és tartalmi 

követelményeit.  

Törekszik a feladat 

megértésére, 

határidőre történő 

elkészítésére, 

motivált a 

végrehajtására, 

értékelve és 

mérlegelve, 

kritikusan kezeli és 

használja az 

információforrásokat 
.  

Az adminisztrációs 

feladatokat önállóan, 

felelősséggel, a 

határidők 

betartásával végzi, 

önellenőrzéssel 

értékeli saját 

munkáját.  
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4  A munkavégzés 

során alkalmazza a 

munka- és 

balesetvédelmi, 

(köz) egészségügyi 

valamint a 

tűzvédelmi 

előírásokat. 

Szükség szerint 

elsősegélyben 

részesíti a 

rászorulókat.  

Ismeri a munka- és 

balesetvédelmi, a 

tűzvédelmi, 

valamint az 

elsősegély és 

közegészségügyi 

előírásokat.  

A munkavégzése 

során a munka- és 

balesetvédelmi, 

(köz) egészségügyi 

valamint a 

tűzvédelmi 

előírásokat, 

szabályokat betartja.  

Munkára képes és 

alkalmas állapotban, 

szabálykövető 

módon vesz részt a 

munkavégzésben.  
Felelősséget vállal a 

veszélyhelyzet 

megoldásában.  

5  A tanulmányai és a 

munkavégzés során 

a birtokába került 

személyes adatokat 

a jogszabályok és a 

szociális munka 

etikai kódexe 

vonatkozó 

pontjainak 

megfelelően kezeli, 

a gondozással 

kapcsolatos 

titoktartási 

kötelezettségeket 

betartja. 

A személyes adatok 

védelmével 

kapcsolatos 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági 

szabályokat ismeri, 

a jogszabályban 

foglalt titoktartási 

kötelezettségeinek 

eleget tesz.  

Tiszteletben tartja az 

állampolgári 

jogokat, a védelem 

alá eső adatok, 

információk 

birtokosaként, 

elkötelezett azok 

megőrzése iránt. 

Alkalmazza az  
“integritás és 

bizalmas jelleg” 

alapelvet  

Felelős  

munkavégzése során 

és a magánéletében, 

a tudomására jutott 

adatok, információk 

megőrzéséért és 

kezeléséért.   
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6  Felismeri a  

különböző 

életkorok élettani, 

fejlődés-lélektani 

sajátosságait és a 

fejlődésben 

jelentkező 

elmaradásokat, 

akadályozottságoka 

t.  

Ismeri a különböző 

életkorok élettani, 

fejlődés-lélektani 

jellemzőit, 

egészségügyi 

rizikóit és a 

prevenció, korrekció 

lehetőségeit.  

Kész a közös 

munkára, másokkal 

megosztja szakmai 

elméleti és 

gyakorlati tudását, 

felhalmozott 

tapasztalatait.  

Felelős az ellátottak 

és a gondozottak 

életkori, mentális 

állapota és fejlettségi 

szintje szerinti 

ellátás, gondozás 

megválasztásáért, az 

alkalmazott 

beavatkozásokért.  

7  Felismeri és 

azonosítja a 

személyeket és 

csoportokat 

veszélyeztető 

helyzeteket, ezeket 

jelzi közvetlen 

felettesének  

Ismeri a krízis, 

krízisintervenció 

fogalmát és a 

konfliktuskezelés 

módszereit.  

Keresi az 

együttműködés 

lehetőségét, és 

felismeri a 

helyzetből fakadó 

szerepét.  
  

Maradéktalanul 

betartja a szociális 

munka etikai 

kódexét, 

viselkedéskultúrájáv 

al azt képviseli.  

8  Érthetően  

kommunikálja a  

kreatív javaslatait, 

az ellátás / 

gondozás kapcsán, 

ötleteit megosztja 

munkatársaival.  

Ismeri a 

kommunikáció és 

közlés alapvető 

formáit személyes 

és online 

kommunikációban.  

Véleményét, 

szakmai álláspontját 

felelősséggel 

képviseli.  

Egyéni és team 

munkában a saját 

kompetenciahatárain 

ak figyelembe 

vételével végzi 

feladatait.  
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9  Az eltérő 

szituációkban 

adekvátan használja 

a verbális és 

nonverbális 

kommunikációs 

csatornákat.  

Ismeri a  

kommunikációs  

alapelveket, a 

legfontosabb 

alapfogalmakat, a 

kommunikáció 

működését, 

folyamatát, 

szereplőit, 

tényezőit, helyzet-

típusait, a  
kommunikációs  

stílusokat és az 

asszertív  
kommunikációs 

eszközöket.  

Nyitott arra, hogy 

kommunikációs 

képességeit 

folyamatosan 

fejlessze.  
Asszertív módon 

kommunikál.  

Az ellátottak, 

gondozottak 

egészségi, 

életkorbeli és 

mentális állapotát 

figyelembe véve 

kommunikál, 

meggyőződik a 

kommunikáció 

sikerességéről.  

10  
Legalább egy 

idegen nyelven 

alapvető 

fogalmakat megért, 

egyszerűbb  

Ismeri legalább egy 

idegen nyelv 

alapvető szakmai 

kommunikációs 

formuláit. Alapvető  

Nyitott, érdeklődő az 

adott nyelv 

alapismereteinek 

elsajátítása iránt.  

Egészségügyi 

dokumentáció 

értelmezésében és a 

saját tevékenysége 

dokumentálásában 

az 

 kérdésekre 

válaszol, képes 

munkakörének 

legfontosabb 

idegen nyelvi 

szakmai 

kifejezéseit 

azonosítani.   

szókinccsel, 

nyelvtani tudással 

rendelkezik.   

  orvosi latin 

szakkifejezéseket 

megfelelően 

használja.  
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11  Megérti és 

alkalmazza a 

szakmai feladatok 

ellátásához 

kapcsolódó 

utasításokat és 

iránymutatásokat.  

Ismeri a 

szakmájához 

kapcsolódó alapvető 

szakmai feladatok 

ellátásához 

kapcsolódó 

utasításokat és 

iránymutatásokat.  

Nyitott a  

személyiségfejleszté 

sre. Szakmailag 

elhivatott, 

magatartása 

szabálykövető.  

Az irányadó 

szociális ágazati és 

intézményi 

iránymutatások  

szerint végzi saját 

tevékenységét.  

12  
A saját és az 

ellátottak / 

gondozottak  
érdekeit 

munkavégzése 

során képviseli. 

Alkalmazza az 

érdekérvényesítés 

módszereit.  

Ismeri a szakmai 

érdekképviselet 

szintjeit és fórumait. 

Ismeri az alapvető 

emberi, gyermeki 

ellátotti és 

betegjogokat. Ismeri 

az 

érdekérvényesítés 

módszereit.  

Elhivatott az emberi 

jogok védelmére és 

azok 

érvényesítésére.  

Önállóan felismeri a 

jogsérelmet, 

kompetenciájába 

tartozóan teszi meg 

javaslatait a sérelem 

megszüntetésére.  

13  Megérti és 

alkalmazza az 

énvédelmi 

technikákat és 

módszereket. 

Jelzést ad, 

segítséget kér 

szakmai 

érintettsége esetén.  

Ismeri az énvédő 

mechanizmusokat, a 

rekreációs 

technikákat és 

módszereket. 

Rendelkezik 

alapvető 

önismerettel, reális 

önképpel.  

Nyitott önmaga 

megismerésére. 

Fogékony a 

személyiségtípusok 

azonosítására.  

Képes az önálló 

személyiségfejlődésr 
e az elsajátított 

módszerek és 

technikák alapján. 

Lelki egészsége 

karbantartására, 

különböző 

rekreációs 

technikákat alkalmaz 

és gyakorol.  
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14  Alapvető digitális 

kompetenciái és 

információkezelési 

képessége alapján 

táblázatokat 

használ, szövegeket 

szerkeszt, levelez.  
Konstruktívan és 

tudatosan használja 

az online 

kommunikációs 

eszközöket, 

csatornákat.   

Ismeri az online 

kommunikációs 

eszközöket, 

formákat és 

módszereket, 

tisztában van az 

etikus 

médiahasználat 

szabályaival.  

Törekszik a 

mindennapi munkája 

során a használt 

informatikai 

eszközöket kezelni, 

alkalmazni, 

beállítani. A 

jelentkező 

problémákat 

közvetlen 

felettesének jelezni.  

Munkája során 

betartja az etikus 

médiahasználat 

szabályait, eszerint 

jár el. Betartja az 

adatkezelési 

szabályokat.  

15  Szakmai 

dokumentációkat, 

szabályozókat, 

protokollokat 

értelmez és használ 

munkavégzése 

során.  

Átlátja az alapvető 

szociális és  
gyermekvédelmi 

ellátási formákat.  

Elsődlegesnek tartja  

az ellátottak 

szükségleteinek 

kielégítését.  

Betartja a szakmai 

előírásokat, 

naprakészen, 

pontosan vezeti az 

előírt 

dokumentációkat.  

16  Digitális 

kompetenciái 

birtokában az 

online térben is 

tájékozódva képes 

az önképzésre.  

Ismeri a folyamatos 

képzés, 

továbbképzés, 

lehetőségeit, az 

élethosszig tanulás 

célját.  

Nyitott és fogékony 

a szakmai és a 

környezetében zajló 

változásokra.   

Másokkal 

együttműködve járul 

hozzá a szakma, az 

intézmény 

fejlődéséhez.  
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17  Azonosítja az 

életmód 

átalakulásával 

kapcsolatos 

kockázatokat és 

dilemmákat.  
  

A  

társadalomismereti, 

szociológiai 

ismeretei alapján 

egyének, családok, 

közösségek 

működésében a 

különböző 

életmódok hatásait 

ismeri.  

Nyitott a különböző 

élethelyzetek, 

életformák 

megismerésére, 

tiszteletére.  

Felelősséget vállal a 

segítő tevékenység 

során végzett 

munkájáért.  

18  Értelmezi a 

társadalomban 

megjelenő gyakori 

betegségekről 

készült 

kimutatásokat és a 

betegségek 

rizikófaktorait. 

Háromdimenziós 

anatómiai atlasz 

segítségével 

modellezi az 

emberi test 

felépítését.  

Ismeri a társadalom 

leggyakoribb 

népbetegségeit, 

azok  
rizikófaktorait, a 

társadalomban 

kialakult  
egészségkultúrát, az 

egészségmegőrzés 

módszereit. Ismeri a 

háztartások számára 

ajánlott házipatika 

összetételét. Ismeri 

az emberi test 

holisztikus 

egyensúlyát (testi, 

lelki, mentális 

területek).  

Környezete számára 

mintát mutatva 

egészségtudatosan és 

környezettudatosan 

él. Törekszik saját 

maga és közvetlen 

környezete 

megóvására.  

Törekszik a saját  

testi, lelki és 

mentális 

egészségének 

megőrzésére.   

Instrukciók alapján 

adatokat keres a 

társadalom egészség 

kultúrájáról, 

környezettudatos 

magatartásáról, és a 

népbetegségekről.    
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1.2. Az ágazati alapoktatás tervezett időtartama  

Gyakorlati helyszínen lebonyolított 

foglalkozások (óra): 

129 óra 74,6 % 

Összefüggő nyári gyakorlat: 80 óra 

Tantermi/elméleti foglalkozások (óra): 
71 óra 25,4 % 

A foglalkozások összes óraszáma: 280 óra 100% 
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1.3. Tanulási területek és a megszervezéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

A tanulási terület 

belső azonosítója és 

megnevezése 

Gyakorlati 

helyszínen 

lebonyolíto

tt 

foglalkozás

ok (óra) 

Tantermi

/elméleti 

foglalkoz

ások 

(óra) 

A 

tanulási 

terület 

foglalko

zásaina

k összes 

óraszám

a 

Személyi feltételek (végzettség, 

szakképzettség), tantárgyak szerint 
Tárgyi feltételek 

Helyiség Eszközök Anyagok, felszerelések 

Munkavállalói 

ismeretek 

 0 5 5 Munkavállalói ismeretek  
A tantárgyat oktató 
végzettségére, 
szakképesítésére, 
munkatapasztalatára nem 
vonatkoznak speciális 
elvárások 

Projektorr

al 

felszerelt 

tanterem 

1.Ágazati 

alapoktatáshoz 
  
Oktatótermi eszközök, 

szolgáltatások: 
Asztali számítógép, 

laptop (web 1.0, 2.0), 

tablet, projektor, 
Internet szolgáltatás 
Flipchart tábla 
Olló 
  

Elsősegélynyújtáshoz 

szükséges eszközök: 
kötöző kendő, 

kompressziós pólya, 

rögzítő pólya, 

háromszögkendő, 

alumínium bevonatú 

elsősegély takaró, 

hajlított elsősegélyolló, 

defibrillátor, ambubaba, 

gyermek ambubaba 
  

1.Ágazati 

alapoktatáshoz 

 
Oktatótermi eszközök, 

szolgáltatások: 

kartonlap, 

csomagolópapír, színes 

papír, színes filctollak, 

ragasztó (papír és cellux 

is) 

 

 

Elsősegélynyújtáshoz 

szükséges anyagok: 
gyorstapasz, 

gyorskötöző-, 

kötözőpólya, vágott 

mull-lap (kicsi, nagy, 

közepes), fertőtlenítő 

oldat/spray, egyszer 

használatos kesztyű, 
kéztisztító (folyékony), 

sebimitáló 
  

Szociális 

ágazati 

alapképzés 

 71 124 195 Szakmai 
személyiségfejlesztés 
Pszichológus, 
viselkedéselemző, 
mentálhigiénés szakember, 
aki legalább 5 éves igazolt 
csoportvezetői tapasztalattal 
rendelkezik  
  
Pszichológia 
Viselkedéselemző, 
pszichológus, mentálhigiénés 
szakember, pedagógia szakos 
tanár 
  
Egészségügyi ismeretek 

  
  

Projektorr

al 

felszerelt 

szaktanter

em 
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Okleveles egyetemi ápoló, 
diplomás ápoló, egészségügyi 
szakoktató, egészségügyi 
tanár  
  
Elsősegélynyújtás 
alapismeretei 
Orvos, diplomás ápoló, 
okleveles ápoló, egészségügyi 
szaktanár, egészségügyi 
szakoktató, mentőtiszt  
  
Társadalomismeret 
Szociálpolitikus, szociális 
munkás, szociálpedagógus, 
társadalomismeret tanár, 
legalább 3 év gyakorlattal 
rendelkező, a 
gyermekvédelem területén 
dolgozó felsőfokú 
végzettségű szociális 
szakember   
  
Szociális ismeretek 
Szociálpolitikus, szociális 
munkás, szociálpedagógus, 
szociális intézményben 
legalább 3 év gyakorlattal 
rendelkező szociális 
szakember  

Alapápolás és 

gondozás eszközei: 
konyhabútor, 

mikrohullámú sütő, 

edénykészlet (lapos-, 

mély-, kis tányér, 

gyermek részére, 

speciális pl. öntapadós 

tányérok),  
étkészlet (kanál, villa, 

kés, klb. kiskanalak, 

gyermek méretben, 

speciális kanalak)  
pohárkészlet (normál, 

mércézett), szívószál, 

szalvétatartó, kancsó  
konyhatechnikai 

eszközök: pépesítésre 

alkalmas eszköz (aprító, 

daráló, passzírozó, 

turmix gép), pedálos 

szemeteskuka,  
házi patika, 

gyógyszeres 

szekrény/gyógyszertáro

ló-, adagolók, 

gyógyszerek (dobozai)  

Alapápolás és 

gondozás anyagai: 
szalvéta, papírtörlő, 

egyszerhasználatos 

terítő,  
háztartási tisztító-, 

takarítószerek 

(mosogató, felmosó, 

súroló-, 

fertőtlenítőszerek, 

szivacs, törlő-, 

takarítókendők, 

súrolókefe, vödör, seprő, 

lapát stb.) papírtörlő, 

fertőtlenítő törlőkendő  
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A tanulási területek 

összes óraszáma: 
 71 129 200         

2. A szakirányú oktatás megszervezése 

2.1. A szakirányú oktatásba történő belépés feltételei 

Ágazati alapvizsga  

Írásbeli vizsga   

  

A vizsgatevékenység megnevezése: A segítő foglalkozás alapismeretei  
 
A vizsgatevékenység leírása  
Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:  

● szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer,  

● szociológia (devianciák, diszkrimináció, előítélet),  

● jogi ismeretek,   

● szervezeti magatartás, szervezés,  

● a szociális munka elmélete (problémamegoldási modell, eszközök, módszerek, humán 

ökorendszer)   

● pszichológia (fejlődéslélektan, személyiség-elméletek, kommunikáció-elméletek, 

krízisintervenció)  

● mentálhigiéné (segítő kapcsolat, személyiség-védelem, burnout megelőzés)  

● ápolás, gondozás,  

● szabadidő-szervezés, foglalkoztatás  
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● adminisztráció,  

● munka-, baleset-, tűzvédelem, elsősegélynyújtás, közegészségügyi ismeretek.  

Az írásbeli vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely tartalmazzon 30 
kérdést az alábbi feladattípusokból (feladattípusonként 5-5 feladat):  

● Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy 

válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak 

betűjelét.)  

● Asszociáció (Fogalmak és állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai 

kapcsolatot. Az állítások az egyik („A”), a másik („ B”), illetve mindkét fogalomra („C”) vagy 

egyik fogalomra sem („D”) igazak.  

● Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül 

az egyik helytelen állítást tartalmaz, ennek a betűjelét kell bekarikázni.). ● Igaz-hamis egyszerű 

feleletválasztás (Öt egyszerűen megfogalmazott kérdéshez öt-öt darab válasz lehetőség 

tartozik, ezek közül meg kell határozni, hogy melyik válasz igaz és melyik hamis. A felsorolt 

állítások mögé „I” (igaz) vagy „H” (hamis) betűt kell írni.)  

● Mondatkiegészítés (A mondatkiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható, melyeknek 

egy-egy szava helyett pontok állnak, és az egy-egy beillesztendő szó teszi szakmailag, 

tartalmilag értelmezhetővé a mondatokat.)  

● Fogalom meghatározása (5 darab definíciót kifejtése).  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  
A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30 %  
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladattípusok 
aránya és értékelése:  

● szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer: 10 %  

● szociológia (devianciák, diszkrimináció, előítélet): 10 %  

● jogi ismeretek: 5 %  
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● szervezeti magatartás, szervezés: 5 %  

● szociális munka elmélete (problémamegoldási modell, eszközök, módszerek, humán 

ökorendszer): 15 %   

● pszichológiai (fejlődés lélektan, személyiségelméletek, kommunikáció elmélet, 

krízisintervenció): 15 %  

● mentálhigiéné (segítő kapcsolat, személyiségvédelem, burnout megelőzés): 10 %  

● ápolás, gondozás: 10 %  

● szabadidő-szervezés, foglalkoztatás:10 %  

● adminisztráció: 5 %  

● munka-, baleset-, tűzvédelem, elsősegélynyújtás, közegészségügyi témakörök: 5 % 

Írásbeli vizsga értékelése Az értékelés százalékos formában történik.  
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 
51 %-át elérte.  

Gyakorlati vizsga A vizsgatevékenység megnevezése:  A szociális és gyermekvédelmi ellátás tevékenységformái  

 

A vizsgatevékenység leírása  

  

A gyakorlati vizsgatevékenység két vizsgarészből áll.  
 

1. vizsgarész: Portfólió: A vizsgázó szóbeli előadással kísért prezentáció keretében 

bemutatja a személyes érdeklődését és motivációját az ágazat, valamint a szociális 

és gyermekvédelmi segítő szakmák iránt. A prezentációt előzetesen megküldi a 

vizsgaszervező számára, a vizsga előtt 10 nappal. A vizsgabizottság a vizsgázó 

számára a maximum 5 kérdést küld, a vizsga előtt 2 nappal, melyet a vizsgázó a 

vizsgán köteles megválaszolni.  

2. vizsgarész: Demonstráció: Az ágazati alapoktatásban elsajátított szociális ágazati 

ismeretei alapján a szakképző intézmény által összeállított tevékenységlistából 

választva bemutatja a leírt feladat végrehajtását (demonstráció).  
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1. vizsgarész leírása: Portfólió  

● Minimum 10, maximum 15 diából álló prezentáció elkészítése, melyet a vizsgázó a vizsga 

előtt 15 nappal lead az ágazati alapvizsgát szervező szakképző intézménynek.  

● A vizsgázó a prezentációt a vizsga során személyesen, a vizsgabizottság előtt bemutatja, 

legfeljebb 30 percben. A vizsgabizottság, értékelése kialakításához, a prezentáció 

bemutatása előtt feltett kérdésekre kapott válaszokat is értékeli, melyekre a vizsgázó 

legfeljebb 10 percben válaszol.  

  

Elvárás, hogy fotódokumentáció, szkennelt dokumentum csak abban az esetben szerepeljen, 
ha az releváns és szükséges az előadás szempontjából. Nem a vizsgázóról készült fénykép, 
személy(ek)et ábrázoló fotó, szerzői jog, szabadalom, védjegy alatt álló művek esetén a 
forrás, illetve hozzájárulás megjelölése szükséges.  
A prezentáció elsődlegesen a vizsgázók személyes érdeklődését, attitűdjét, kommunikációs 
készségét, képességét hivatott bemutatni. A vizsgázónak a vizsgabizottsággal folytatott szakmai 
kommunikációja egészíti ki a gyakorlati vizsgatevékenységet.   
  

A 2. vizsgarész leírása: Demonstráció  

Az ágazati alapoktatásban elsajátított ápolás, gondozás, szabadidő-szervezés, foglalkoztatás, 
adminisztráció, elsősegélynyújtás és közegészségügyi tanulási eredmények alapján a 
vizsgázó, a szakképző intézmény által összeállított tevékenységlistából választva, bemutatja 
egy leírt feladat végrehajtását (demonstráció) tantermi körülmények között. A 
tevékenységlistának legalább 20 eleműnek kell lennie. Egy adott tevékenység legalább 2, 
legfeljebb 4 témakör ismereteit és képességeit tartalmazza.  
  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc (1. vizsgarész 20 
perc, 2. vizsgarész 20 perc)  
A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 % 
 A vizsgarészek aránya a projekttevékenységen belül:  

1. vizsgarész: 30%  
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2. vizsgarész: 70 %  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
 
Az 1. vizsgarész értékelési szempontjai: Portfólió 
Értékelési szempontok:  

● Szakmai tartalom minősége: szakszerűség, tényszerűség, tárgyszerűség, érdeklődést 

keltő jelleg. Mértéktartóan saját tapasztalat/élmény/vélemény is helyet kap(hat) a 

szakmai tartalom kifejtésében. A prezentáció megfelelő hozzászólásokra, a vizsgázó a 

kérdésekre tartalmi válaszokat ad, a vizsgázó reagálásainak minősége. (50 %)  

  

● Előadói stílus: felkészültségével, alkalomhoz illő megjelenésével, magatartásával, 

előadásmódjával, érdeklődésével, kérdésekre adott válaszaival kifejezi a vizsgázó a 

bemutatott prezentáció tartalmával való azonosulását, előadása közben a szaknyelvet 

használja. (25 %)  

  

● Prezentáció/szemléltetés: a diaképek rendezettsége, funkcionalitása, a színek és 

betűméret megfelelősége, a verbális kommunikáció támogatja a 

prezentációt/szemléltetést; helyesírás, nyelvhelyesség, a prezentáció összképe, 

igényessége. (25 %)  

  

A 2. vizsgarész értékelési szempontjai: Demonstráció  

Az alábbi szempontsor mentén szükséges megfigyelni és értékelni a gyakorlati munkavégzés 
szakszerűségét, minőségét, eredményességét:  

●  a munkaterület előkészítése, a munkavégzéshez való előkészületek és felkészülés 

minősége (15 %);  

●  higiéniai szabályok betartása (15 %);  

●  kivitelezés/megvalósítás módjának és ütemezésének megválasztása, szakszerű 

kivitelezése (20 %);  
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●  megismert szakmai protokoll betartása (15 %);  

●  a kommunikáció formája, módja, minősége, a verbális és nonverbális kommunikáció 

összhangja (15 %);  

●  odafigyelés, türelem, udvariasság, empátia (10 %);  

●  kompetenciahatárok betartása (5 %);  

●  

  

a szükséges dokumentáció vezetése (5 %).  

 

Gyakorlati vizsga értékelése Az értékelés százalékos formában történik.  
 
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 
51 %-át elérte.  
 

Mentességek az ágazati alapvizsga alól A 7.pont tartalmazza részletesen, mely esetekben mentesül az ágazati alapvizsga alól a képzésben 
részt vevő személy. 

2.3. A szakirányú oktatás tervezett időtartama (Forrás: PTT) 

Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások (óra): 314 óra 48,2 /% 

Tantermi/elméleti foglalkozások (óra): 
337 óra 51,8 % 

A foglalkozások összes óraszáma: 651 óra 100% 
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2.4. Tanulási területek és a megszervezéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

A tanulási terület 

belső azonosítója és 

megnevezése 

Gyakorlati 

helyszínen 

lebonyolíto

tt 

foglalkozás

ok (óra) 

Tantermi

/elméleti 

foglalkoz

ások 

(óra) 

A 

tanulási 

terület 

foglalko

zásaina

k összes 

óraszám

a 

Személyi feltételek (végzettség, 

szakképzettség), tantárgyak szerint 
Tárgyi feltételek 

Helyiség Eszközök Anyagok, felszerelések 

Munkavállalói 

idegen nyelv 
 0 25 25 Munkavállalói idegen  nyelv 

Az oktatónak rendelkeznie kell 
az adott idegen nyelvből 
nyelvtanári végzettséggel. 

Projekto

rral 

felszerel

t 

tanterem 

Oktatótermi eszközök, 

szolgáltatások: 
Asztali számítógép, 

laptop (web 1.0, 2.0), 

tablet, projektor, 
Internet szolgáltatás 
Flipchart tábla 
Olló 
  
Állóeszközök:  
csecsemőágy matraccal  
, gyermekágy matraccal 

pelenkázó, nyitott 

játékpolc, 

gyógyszerszekrény, 

tálalószekrény, 

gyermekasztal, 

gyermekszék , 

csecsemőmérleg , 

hosszmérő, 

magasságmérő  

Oktatótermi eszközök, 

szolgáltatások: 

kartonlap, 

csomagolópapír, színes 

papír, színes filctollak, 

ragasztó (papír és cellux 

is) 
 

Tisztálkodási-

gondozási 

anyagszükséglet: 
Baba-törlőkendő, 

szappan, sampon, krém  
  
Játékhoz szükséges 

anyagok: 
Alkotó tevékenység 

anyagai (gyöngy, textil, 

filc, fonal, gyurma,  
karton, festék, színes 

ceruza, ragasztó stb.) 
  

Gyermekjóléti 

és 

gyermekvédel

mi ismeretek 

 71 29 
 

100 A gyermekek védelmének 
rendszere 
A napközbeni kisgyermekellátás 
területén legalább 3 éves 
gyakorlattal rendelkező 
szociálpolitikus, szociális 
munkás, szociológus, 
szociálpedagógus, felsőfokú 
végzettséggel rendelkező 
szociális szakember 
  
A bölcsődei ellátás szervezési 
feladatai 
A napközbeni kisgyermekellátás 
területén legalább 3 éves 
gyakorlattal rendelkező 
szociálpedagógus 

Projekto

rral 

felszerel

t 

szaktant

erem 
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intézetvezető, szakoktató, 
felsőfokú szociális vagy 
pedagógus szakképzettségű 
személy (csecsemő é s 
kisgyermeknevelő BA szak)  
  
Otthont nyújtó ellátások 
Felsőfokú szociális 
szakképzettséggel rendelkező 
pedagógus, legalább 3 év 
gyakorlattal rendelkező a 
szakellátásban dolgozó 
felsőfokú szakképzettséggel 
rendelkező szociális szakember   
  

csecsemő fürdőkád, 

állvánnyal, 
demonstrációs 

csecsemőbaba  
  
Textíliák – 

csecsemőágyhoz:  
matrachuzat  
lepedő  
takaróhuzat  
pléd  
Egyéb textília:  
angol pólya  
hálózsák  
body  
rugdalózó  
bébi sapka nyári  
bébi sapka téli  
kocsikabát  
levegőztető zsák  
kesztyű, sál  
kötött cipő  
zokni  
textilpelenka  
fürdőlepedő  
fürdőkesztyű  
törölköző  
előke (textil)  
  
Gyermekágyhoz:  
matrachuzat  
lepedő  

  
  

Szakmai 

készségfejleszt

és és a 

kommunikáci

ó gyakorlati 

megközelítése 

 13 27  40  Tanulástechnikai módszerek, 
tanulástechnikai gyakorlat 
A napközbeni kisgyermekellátás 
rendszerében legalább 3 év 
gyakorlattal rendelkező 
szociálpolitikus, szociális 
munkás, szociológus, 
szociálpedagógus, felsőfokú 
végzettséggel rendelkező 
szociális szakember, pedagógus 
végzettséggel és 
szakképesítéssel rendelkező, 
vagy pedagógus 
szakképzettségű személy 
A segítő hivatás, segítő 
kapcsolatok a 
nevelőmunkában 

Projekto

rral 

felszerel

t 

szaktant

erem 
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A napközbeni kisgyermekellátás 
rendszerében legalább 3 év 
gyakorlattal rendelkező 
szociálpedagógus, szakoktató, 
felsőfokú szociális vagy 
pedagógus szakképzettségű 
személy (csecsemő és 
kisgyermeknevelő BA szak) 
  

pléd  
huzat  
  
Tisztálkodási-

gondozási eszközök: 
badella (lengőfedeles)  
badella (pedálos)  
szappantartó  
fésű,hajkefe, 

körömvágó olló, 

szobahőmérő, 

vízhőmérő  
  
Játékeszközök: 
  

● a különböző 

életkoroknak 

pedagógiai és higiéniai 

szempontból megfelelő 

játékok  
● játékok 

finommozgások 

fejlesztéséhez  
● játékok 

nagymozgások 

fejlesztéséhez  
● utánzó, szerepjáték 

játékeszközei  
● a különböző 

életkoroknak megfelelő 

gyermekkönyvek  

A csecsemő- és 

kisgyermek-

ellátás 

ismerete és 

gyakorlata 

 130 115  245  Az egészséges csecsemő és 
kisgyermek fejlődése 
A napközbeni kisgyermekellátás 
területén legalább 3 éves 
gyakorlattal rendelkező 
szociálpedagógus, felsőfokú 
végzettséggel rendelkező 
szociális szakember, védőnő, 
pedagógus végzettséggel és 
szakképesítéssel rendelkező, 
vagy pedagógus 
szakképzettségű személy 
  
A játéktevékenység fejlődése 
A napközbeni kisgyermekellátás 
területén legalább 3 éves 
gyakorlattal rendelkező 
szociálpedagógus, felsőfokú 
végzettséggel rendelkező 
szociális szakember, pedagógus 
végzettséggel és 
szakképesítéssel rendelkező, 

Projekto

rral 

felszerel

t 

szaktant

erem 



  

23 
 

vagy pedagógus 
szakképzettségű személy 
A kisgyermekek gondozása 
A napközbeni kisgyermekellátás 
területén legalább 3 éves 
gyakorlattal rendelkező 
szociálpedagógus, felsőfokú 
végzettséggel rendelkező 
szociális szakember, védőnő, 
pedagógus végzettséggel és 
szakképesítéssel rendelkező, 
vagy pedagógus 
szakképzettségű személy  
A kisgyermek táplálása 
Gyermekorvos, dietetikus, 
szociálpedagógus, felsőfokú 
végzettséggel rendelkező 
szociális szakember, védőnő, 
pedagógus végzettséggel és 
szakképesítéssel rendelkező, 
vagy pedagógus 
szakképzettségű személy   
Beteg gyermek ápolása a 
bölcsődében 
Gyermekorvos, védőnő, 
egészségtanár, vagy más, 
felsőfokú egészségügyi 
végzettséggel rendelkező 
szakember 
  

● ütős, húros és fúvós 

gyermekhangszerek  
● bábok, paraván  

● alkotó tevékenység 

eszközei (olló stb.) 
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Differenciált 

szakmai 

ismeretek 

44 81  125  Gyógypedagógiai ismeretek 
gyógypedagógus, fejlesztő 
pedagógus 
Kisgyermeknevelő 
dokumentációs feladatai 
A napközbeni, illetve a 
szakellátásban dolgozó 
felsőfokú szakirányú 
végzettséggel rendelkező 
szakember 
Kutatási módszerek a 
kisgyermeknevelés 
gyakorlatában 
Felsőfokú szociális vagy 
pedagógus végzettséggel, 
valamint bölcsődei gyakorlattal 
rendelkező pedagógus, 
pszichológus, fejlesztő 
pedagógus 
  

Projekto

rral 

felszerel

t 

szaktant

erem 

Családpedagó

giai ismeretek 

 56 60 116 Pszichológiai és pedagógiai 
ismeretek 
Felsőfokú végzettséggel és 
legalább 3 év gyakorlattal 
rendelkező szakvizsgázott 
bölcsődében dolgozó 
pedagógus, pszichológus, 
felsőfokú végzettséggel 
rendelkező mentálhigiénés 
szakember, családpedagógus 
Családi mentálhigiéné 

Projekto

rral 

felszerel

t 

szaktant

erem 
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Felsőfokú végzettséggel és 
legalább 3 év gyakorlattal 
rendelkező szakvizsgázott 
bölcsődében dolgozó 
pedagógus, pszichológus, 
felsőfokú végzettséggel 
rendelkező mentálhigiénés 
szakember, családpedagógus  
  

A tanulási területek 

összes óraszáma: 
 314  337  615         

3. A tanulási terület tartalmi elemei (óraterv) 

A tanulási terület foglalkozásainak óraszáma évfolyamok és tananyag-, illetve tematikai egységek szerinti bontásban 
  Az oktatás évfolyama Az oktatás összes 

óraszáma I. 
Tanulási terület megnevezése Tananyag-egység, illetve a tematikai 

egységek megnevezése 
Az évfolyam összes 

óraszáma 

Munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 

Álláskeresés  
Munkajogi alapismeretek  
Munkaviszony létesítése  
Munkanélküliség 

5 5 

Tanulási terület összóraszáma:  5 5 

Munkavállalói idegen 

nyelv 
Munkavállalói idegen nyelv 
Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések  
Önéletrajz és motivációs levél  

„Small talk” – általános 

társalgás  
Állásinterjú 

25 25 

Tanulási terület összóraszáma: 25 25 
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Szociális ágazati 

alapképzés 
Szakmai 

személyiségfejlesztés 

Kommunikációs 

készségfejlesztés  

Viselkedéskultúra  
A reális énkép ismerete  
Konfliktuskezelés 

50 50 

Pszichológia 

Általános és 

személyiséglélektani ismeretek  
Fejlődéslélektani alapok  

Szociálpszichológiai 

alapismeretek  

Családi mentálhigiéné 

25 25 

Egészségügyi ismeretek 

Az emberi test felépítése  

Népegészségtani alapismeretek  

Gyógyszertani alapok  

Egészségkultúra  
Környezetvédelem és 

fenntarthatóság 

25 25 

Elsősegyélnyújtás 

alapismeretei 
Az elsősegélynyújtás alapjai  

Elsődleges teendők 

vészhelyzetekben  

A segélyhívás folyamata, 

újraélesztés  

Eszméletlen sérült  
Baleseti sérülések  

Mérgezések  

20 20 
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Belgyógyászati állapotok és 

ellátásuk 

Társadalomismeret 

A mai magyar társadalom  
Demográfia és népesedés  
Család és háztartás  

Az emberi szükségletek 

rendszere 
  

25 25 

Szociális ismeretek 
Szociális ellátórendszer 

ismerete  
A szociális segítés etikája  
Ismerkedés a szociális 

ellátórendszer intézményeivel  
Krízis- kitől kérhetek segítséget  

Függőség – szenvedély 
Humán szolgáltatások  

Szociális gondoskodás 

50 50 

Tanulási terület összóraszáma: 195 195 

Gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi 

ismeretek 

Gyermekek védelmének 

rendszere 

A gyermekvédelem kezdetei  

A gyermekvédelmi törvény jogi 

alapjai  

A gyermekek védelmének 

rendszere  
Gyermekvédelmi beavatkozást 

igénylő problémák  
A gyermekvédelem gyakorlata  

40 40 
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Csoportos problémamegoldó 

workshop 

A bölcsődei ellátás szervezési 

feladatai 
A bölcsőde működésének 

személyi feltételei  

A bölcsődei ellátás tárgyi 

feltételei  

A bölcsőde működésének 

feltételei  
A bölcsődei szolgáltatások 

működésének feltételei 

30 30 

Otthont nyújtó ellátások 
Átmeneti gondozás lehetőségei  
A gyermek nevelésbe vétele  

Örökbefogadás  

Az otthont nyújtó ellátások 

személyi és tárgyi feltételei 

30 30 

Tanulási terület összóraszáma:  100 100 

Szakmai 

készségfejlesztés és a 

kommunikáció 

gyakorlati 

megközelítése 

Tanulástechnikai módszerek, 

tanulástechnikai gyakorlatok 

A tanulást befolyásoló külső és 

belső tényezők  
A hatékony tanulás külső és 

belső tényezői  

Tanulási módszerek, eszközök 

szerepe a hatékony tanulásban  
A mai kor tanulási módszerei  

Saját élményű tanulás, 

élménypedagógia  

15 15 
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Szakmai tanulás a terepen, a 

professzionizmus modellje 

A segítő hivatás, segítő 

kapcsolatok a nevelő 

munkában 

A segítő hivatás és hatása a 

személyiségre  
Carl Rogers humanisztikus 

pszichológiája  
A Gordon módszer 

alkalmazása a 

kisgyermeknevelő munkájában  
Ericson fejlődésmodellje  

A kisgyermeknevelő 

személyiségének meghatározó 

szerepe 

25 25 

Tanulási terület összóraszáma:  40 40 

A csecsemő és 

kisgyermekellátás 

ismerete és gyakorlata 

Az egészséges csecsemő és 

kisgyermek fejlődése 
Az egészséges és átlagostól 

eltérő fejlődés megítélése  

Méhen belüli fejlődés szakaszai 

és a fejlődést befolyásoló 

tényezők  
Méhen kívüli fejlődést 

befolyásoló tényezők  
A testi fejlődés nyomon 

követésének és mérésének 

gyakorlata  

45 (10) 45 
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A csecsemő és kisgyermek 

mozgásfejlődése 

A csecsemő és kisgyermek 

kognitív fejlődése  

A csecsemő és kisgyermek 

érzelmi fejlődése 

A játéktevékenység fejlődése 

A játék elméleti megközelítése  

Játékelméletek  
A játék fejlődése  
Nehézségek a játékban  

A játékpedagógia elvi alapjai  
A kisgyermeknevelő feladata a 

játéktevékenységgel 

kapcsolatban  
A szülők bevonása a játékba  
Első lépések a művészetek felé 

 60(10) 60 

A kisgyermek gondozása 

A gondozás fogalma, célja, 

feltételei  
A gondozás, mint tevékenység  
A gyermeki 

kompetenciafejlődés támoga- 

tása  
Folyamatos napirend a 

bölcsődében  

A gondozási tevékenység 

módszertana 

75(20)  72 

A kisgyermek táplálása 
A táplálék útja  

 25(10)  25 
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A táplálás metodikája, a 

természetes táplálás  

A táplálás metodikája, a 

mesterséges táplálás  

A kevert táplálás és az 

elválasztás folyamata  
A tápanyag összetevői  

Az evést is tanulni kell  
A táplálási tevékenység 

módszertana  
A beteg gyermek táplálása 

Beteg gyermek ellátása a 

bölcsődében 

A beteg megfigyelése  
Az ápolás fogalma és 

folyamata  
Lázas beteg ellátása, 

lázcsillapítás  

Emésztőrendszeri és 

anyagcsere betegségek  
Veleszületett és szerzett 

betegségek  

Gyermekkori betegségek  
Szűrővizsgálatok és 

védőoltások  

Balesetek 

gyermekintézményekben 

40 40 

Tanulási terület összóraszáma:  245 245 

Differenciált szakmai 

ismeretek 
Gyógypedagógiai ismeretek 
Gyógypedagógiai 

alapismeretek  

30 30 
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Gyógypedagógia területei  
Specifikus ellátási szükségletek 

Kisgyermeknevelő 

dokumentációs feladatai 
A bölcsőde működésével 

kapcsolatos dokumentáció  

A kisgyermeknevelő szakmai 

dokumentációs feladatai  

Gyermekotthoni dokumentáció 

ismeretei  
A kisgyermek megfigyelése 

60 (45) 60 

Kutatási módszerek a 

kisgyermeknevelés 

gyakorlatában 
A pedagógiai kutatás jellemzői  

A pedagógiai kutatás lépései  

Hogyan készítsek portfóliót?  

Szociometria készítésének 

gyakorlata 

35 35 

Tanulási terület összóraszáma:  125 125 

Családpedagógiai 

ismeretek 

Pszichológiai és pedagógiai 

ismeretek 

A személyiség fejlődéséről 

tanult alapismeretek 

összefoglalása  

Szociálpszichológiai ismeretek    

36 (10) 36 

Családi mentálhigiéné 
A családról szerzett 

alapismeretek összefoglalása  
Családi mentálhigiéné  
A család elégtelen működése  

45 45 
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A kisgyermekkori nevelés 

gyakorlata 

Családközpontú nevelés a 

bölcsődében 

A nevelés-gondozás alapelvei  

A szülői kompetencia 

támogatása  
Kapcsolattartási formák 

35 (15) 35 

Tanulási terület összóraszáma: 116 116 

 

3. A tananyag-, illetve a tematikai egységek megvalósítása során alkalmazott módszerek és munkaformák  

A *-gal jelült tárgyakat csoportbontásban oktatjuk 

Gyakorlati helyszínen 

lebonyolított foglalkozások 

(óra)  

Tantárgy Tartalmi ismertetés (óra) 

(GY 

százalék) 

 

Egyéni/páros/csoportos 

Szakmai 

személyiségfejlesztés 

tantárgy (A) 

Kommunikációs 

készségfejlesztés  

Viselkedéskultúra  

A reális énkép ismerete  

Konfliktuskezelés 

50* 

90% 

A mindenkori csoport motivációjához, 

felkészültségéhez, a tananyag jellegéhez 

igazodva előnyben részesítjük az egyéni 

és páros gyakorlati munkaformákat. 

Elméleti tananyag feldolgozásakor a 

frontális, csoportos ismeretközlés 

módszerét alkalmazzuk valamennyi 

tantárgy tanítása során.  

Pszichológia tantárgy 

(A) 

Általános és 

személyiséglélektani 

ismeretek 

Fejlődéslélektani alapok 

25 

50% 
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Szociálpszichológiai 

alapismeretek 

Családi mentálhigiéné 

Egészségügyi ismeretek 

tantárgy (A) 

Az emberi test felépítése    

Népegészségtani 

alapismeretek 

Gyógyszertani alapok   

Egészségkultúra   

Környezetvédelem és 

fenntarthatóság 

 

25 

70% 

Elsősegélynyújtás 

alapismeretei tantárgy 

(A) 

Az elsősegélynyújtás alapjai  

Elsődleges teendők 

vészhelyzetben   

A segélyhívás folyamata, 

újraélesztés  

Eszméletlen sérült   

Baleseti sérülések   

Mérgezések   

Belgyógyászati állapotok és 

ellátásuk    

20* 

90% 

 

Társadalomismeret 

tantárgy (A) 

A mai magyar társadalom 

Demográfia és népesedés 

Család és háztartás  

Az emberi szükségletek 

rendszere 

25 

30% 

Szociális ismeretek 

tantárgy (A) 

Szociális ellátórendszer 

ismerete 

A szociális segítés etikája 

50 

50% 
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Ismerkedés a szociális 

ellátórendszer 

intézményeivel 

Krízis- kitől kérhetek 

segítséget 

Függőség - szenvedély 

Humán szolgáltatások  

Szociális gondoskodás 

A gyermekek 

védelmének rendszere 

tantárgy 

A gyermekvédelem kezdetei 

A gyermekvédelmi törvény 

jogi alapjai  

A gyermekek védelmének 

rendszere  

Gyermekvédelmi 

beavatkozást igénylő 

problémák  

A gyermekvédelem 

gyakorlata  

Csoportos problémamegoldó 

workshop 

40 

20% 

 A bölcsődei ellátás 

szervezési feladatai 

tantárgy 

A bölcsőde működésének 

személyi feltételei 

A bölcsődei ellátás tárgyi 

feltételei 

A bölcsőde működésének 

feltételei 

A bölcsődei szolgáltatások 

működésének feltételei 

30 
 

50% 

 Otthont nyújtó 

ellátások tantárgy 

Átmeneti gondozás 

lehetőségei    

A gyermek nevelésbe vétele 

30 

20% 
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Örökbefogadás 

Az otthont nyújtó ellátások 

személyi és tárgyi feltételei   

 Tanulástechnikai 

módszerek, 

tanulástechnikai 

gyakorlat tantárgy 

A tanulást befolyásoló külső 

és belső tényezők 

A hatékony tanulás külső és 

belső tényezői 

Tanulási módszerek, 

eszközök szerepe a hatékony 

tanulásban  

A mai kor tanulási 

módszerei 

Saját élményű tanulás, 

élménypedagógia  

Szakmai tanulás a terepen, a 

professzionizmus modellje 

15 

80% 

 A segítő hivatás, segítő 

kapcsolatok a 

nevelőmunkában 

tantárgy 

A segítő hivatás és hatása a 

személyiségre  

Carl Rogers humanisztikus 

pszichológiája  

A Gordon-módszer 

alkalmazása a kis-

gyermeknevelő munkájában 

Ericson fejlődésmodellje  

A kisgyermeknevelő 

személyiségének 

meghatározó szerepe 

25 

60% 

 Az egészséges csecsemő 

és kisgyermek fejlődése 

tantárgy           

Az egészséges és átlagostól 

eltérő fejlődés megítélése   

45 

40% 
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Méhen belüli fejlődés 

szakaszai és a fejlődést 

befolyásoló tényezők 

Méhen kívüli fejlődést 

befolyásoló tényezők 

A testi fejlődés nyomon 

követésének és mérésének 

gyakorlata 

A csecsemő és kisgyermek 

mozgásfejlődése   

A csecsemő és kisgyermek 

kognitív fejlődése   

A csecsemő és kisgyermek 

érzelmi fejlődése   

 A játéktevékenység 

fejlődése tantárgy 

A játék elméleti 

megközelítése 

Játékelméletek 

A játék fejlődése 

Nehézségek a játékban  

A játékpedagógia elvi 

alapjai 

A kisgyermeknevelő 

feladata a 

játéktevékenységgel 

kapcsolatba 

A szülők bevonása a játékba 

Első lépések a művészetek 

felé 

60 

50 % 

 A kisgyermekek 

gondozása tantárgy 

A gondozás fogalma, célja, 

feltételei 

75 

60% 
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A gondozás, mint 

tevékenység 

A gyermeki 

kompetenciafejlődés 

támogatása 

Folyamatos napirend a 

bölcsődében 

A gondozási tevékenység 

módszertana 

 A kisgyermek táplálása 

tantárgy 

A táplálék útja 

A táplálás metodikája, a 

természetes táplálás 

A táplálás metodikája, a 

mesterséges táplálás 

A kevert táplálás és az 

elválasztás folyamata 

A tápanyag összetevői 

Az evést is tanulni kell 

A táplálási tevékenység 

módszertana   

A beteg gyermek táplálása 

25 

40% 

 Beteg gyermek ápolása 

a bölcsődében tantárgy 

A beteg megfigyelése 

Az ápolás fogalma és 

folyamata 

Lázas beteg ellátása, 

lázcsillapítás 

Emésztőrendszeri és 

anyagcsere betegségek 

Veleszületett és szerzett 

betegségek 

Gyermekkori betegségek 

40 

30% 
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Szűrővizsgálatok és 

védőoltások 

Balesetek 

gyermekintézményekben 

 Gyógypedagógiai 

ismeretek tantárgy 

Gyógypedagógiai 

alapismeretek  

Gyógypedagógia területei  

Specifikus ellátási 

szükségletek 

30 

40% 

 Kisgyermeknevelő 

dokumentációs 

feladatai tantárgy 

A bölcsőde működésével 

kapcsolatos dokumentáció  

A kisgyermeknevelő 

szakmai dokumentációs 

feladatai 

Gyermekotthoni 

dokumentáció ismeretei  

A kisgyermek megfigyelése 

60 

80% 

 Kutatási módszerek a 

kisgyermeknevelés 

gyakorlatában 

tantárgy 

A pedagógiai kutatás 

jellemzői 

A pedagógiai kutatás lépései 

Hogyan készítsek portfóliót? 

Szociometria készítésének 

gyakorlata 

35 

60% 

 Pszichológiai és 

pedagógiai ismeretek 

tantárgy 

A személyiség fejlődéséről 

tanult alapismeretek 

összefoglalása 

Szociálpszichológiai 

ismeretek 

36 

60% 
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 Családi mentálhigiéné 

tantárgy 

A családról szerzett 

alapismeretek össze-

foglalása 

Családi mentálhigiéné  

A család elégtelen 

működése 

A kisgyermekkori nevelés 

gyakorlata 

45 

50% 

 Családközpontú 

nevelés a bölcsődében 

tantárgy 

A nevelés-gondozás 

alapelvei 

A szülői kompetencia 

támogatása  

Kapcsolattartási formák 

35 

50% 

 

Tantermi/elméleti foglalkozások (óra): 

 

Tantárgy témakörének megnevezése  
(óra) 

Munkavállalói ismeretek Álláskeresés 

Munkajogi alapismeretek 

Munkaviszony létesítése 

Munkanélküliség 

 

5 óra 

Munkavállalói idegennyelv Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

Önéletrajz és motivációs levél   

„Small talk” – általános társalgás   

Állásinterjú 

25 óra 

 

5. Maximális csoportlétszám (fő): 14 fő 
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6. Értékelés . 

Az előzetes tudás, tapasztalat és tanulási 

alkalmasság megállapítása (diagnosztikus 

értékelés): 

Diagnosztikus értékelésre alkalmas feladatsor és /vagy gyakorlati feladat, amely az alapvizsga 

témaköreire épül, és megfelel a KKK követelményeinek (százalékos értékelés) 

A tantárgy oktatása során alkalmazott 

teljesítményértékelés (formatív értékelés):  Tantárgynak megfelelő folyamatos értékelés (megbeszélés), elsősorban önellenőrzéssel 

(pl.kérdéssorok, online tesztek, pl. Google Űrlapok, Redmenta stb.). projektfeladatok, gyakorlati 

feladatok alapján 

Minősítő, összegző és lezáró 

teljesítményértékelés (szummatív 

értékelés): 

Írásbeli 
1. Százalékos értékelés érdemjeggyel  

(a szakmai vizsgák szintjéhez igazítva) 

Gyakorlati feladat 1. Százalékos értékelés érdemjeggyel  

(a szakmai vizsgák szintjéhez igazítva) 

2. 5 fokozatú, rövid szöveges értékelés 

érdemjeggyel 

Az érdemjegy megállapításának módja 

(pl. tantárgyanként egy-egy osztályzat): A tantárgyi osztályzatok megállapításához a képzésben részvevőnek tantárgyanként teljesítenie kell a 

szummatív mérés feltételeit. 

Tantárgyanként egy osztályzat 

7. Beszámítás feltételei 

Dokumentum Mentesség 

    

Pszichológia érettségi vizsga* Pszichológia tantárgy 

Társadalomismeret érettségi vizsga* Társadalomismeret tantárgy 

Egészségügyi ismeretek ágazati érettségi vizsga* Elsősegélynyújtás alapismeretei tantárgy 
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Egészségügyi ismeretek tantárgy 

Szociális ismeretek ágazati érettségi vizsga* Szociális ismeretek tantárgy 

Egészségügyi ismeretek (környezetvédelem rész nélkül) tantárgy 

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek tantárgy 

Egészségügyi asszisztens Munkavállalói ismeretek tantárgy 

Elsősegélynyújtási alapismeretek tantárgy 
Egészségügyi ismeretek (környezetvédelem rész nélkül) tantárgy 

Általános ápoló Munkavállalói ismeretek tantárgy 
Elsősegélynyújtási alapismeretek tantárgy 

Egészségügyi ismeretek (környezetvédelem rész nélkül) tantárgy 

Mentőápoló Munkavállalói ismeretek tantárgy 

Elsősegélynyújtási alapismeretek tantárgy 
Egészségügyi ismeretek (környezetvédelem rész nélkül) tantárgy 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő ÁGAZATI ALAPVIZSGA  

+ 

Gyermekek védelmének rendszere tantárgy 

Gyógypedagógiai alapismeretek tantárgy 

Szociális ápoló és gondozó ÁGAZATI ALAPVIZSGA 

Szociális és mentálhigiénés szakgondozó ÁGAZATI ALAPVIZSGA  

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens ÁGAZATI ALAPVIZSGA  

Szociális és rehabilitációs szakgondozó ÁGAZATI ALAPVIZSGA  

*Kizárólag 2005 után tett, emelt szintű érettségi esetén 

** Kizárólag 2016 után tett szakmai vizsga esetén 

 

Egyéb esetben felmentés egyedi elbírálás szerint, igazgatói határozat alapján lehetséges. 

 


