
TÁJÉKOZTATÓ A   

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ  

FELNŐTTOKTATÁSRÓL  

  

Iskolánkban nagy népszerűségnek örvend a kisgyermekgondozó,–nevelő szakmai képzés. A 

szakmai képzés sikeres elvégzése technikusi szintű szakmai vizsga letételére ad lehetőséget, 

amely érettségire épülő középszintű végzettség. Így a beiratkozás feltétele az érettségi 

végzettség.  

Az oktatás iskolarendszerben történik, de felnőttképzési szerződés alapján, amely 

lehetőséget biztosít előzetes szakirányú képzés beszámítására (pl. más szociális ágazatba 

tartozó szakmai végzettség esetén). A képzés ingyenes, államilag támogatott, és csak 

iskolarendszerben végezhető el.  

  

A szakmai oktatás óraszáma: 860 tanítási óra  

A szakmai oktatás megkezdésének időpontja: 2022. 04. 04. A 

szakmai oktatás befejezésének tervezett időpontja: 2023. 04. 30.  

  

A tanítási órák kedden és csütörtökön 16-20 óra között, illetve szombaton 08-16 óra között 

kerülnek megszervezésre a következő ütemezéssel:  

  
  

A szakmai oktatás helyszíne:14 Veszprémi SzC Ipari Technikum, 8200 Veszprém, Iskola 

u. 4.  

A könnyebben elsajátítható, gyakorlati munkát nem igénylő tananyagrészek digitálisan 

kerülnek feldolgozásra.  

A szakmai oktatásba bevonható duális képzőpartner. Ez elsősorban a szakképzési szorgalmi 

időszakban és a nyári gyakorlat ideje alatt valósítható meg. A duális partnernél végzet 

tanulmányok szakképzési munkaszerződés vagy módosított munkaszerződés keretén belül 

teljesíthetők.  

  

Ha a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre JOGOSULT igazolt 

és igazolatlan hiányzásai együttesen nem haladhatják meg a képzési idő 20 %-t, azaz 186 

órát.  

  

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 

leírása: A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek nevelését – gondozását az  
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erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Nevelő-gondozó 

munkáját a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjára és az intézménye Szakmai 

Programjára alapozza. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekekért, a nevelés folyamatában 

hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A nevelésben partnerként 

támogatja a szülőt. Empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai 

felkészültsége alapján, kongruensen tudja a családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit. 

Egészséges életmódra nevel. Fejleszti a társas kompetenciákat, csoportnormákat. A kisgyermek 

igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási 

mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja. Fejlődési és 

magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő szakembereket. A gyermek 

fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan dokumentációt vezet.  

  

  

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám:  

  
  

Jelentkezni lehet az alábbi linken: 

https://www.veszpremszc.hu/veszpremi-kepzeseink/  

  

Bármilyen kérdés esetén érdeklődni lehet:  

  

Sárdi Ildikó  

szakmai igazgatóhelyettes  

  

sardi.ildiko@ipariszakkozep.hu  

+36-20-2366929 telefonszámon kedd és szerdai napokon.  

https://www.veszpremszc.hu/veszpremi-kepzeseink/
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