Kisgyermekgondozó, -nevelı

Miért válaszd ezt a szakmát?
„A gyerekek ugyan a népességnek csak 25%-át teszik ki, de jövınk 100%-át jelentik.”
(J. Ashcroft)
Ezt a szakmát azoknak ajánljuk, akik:
-

felelısséget éreznek mások iránt
hivatásként tekintenek a másokról való a törıdésre, gondoskodásra
örömüket lelik a kisgyermekekkel kapcsolatos gondozói tevékenységben
szívesen játszanának, énekelnének, mesélnének, mondókáznának a csoportjukba járó gyermekeknek,
ezáltal szórakoztatva, fejlesztve ıket
jó érzékük van a konfliktuskezeléshez
képesek bizalmi kapcsolatot kialakítani és fenntartani
határozottak, mégis elfogadóak
szeretnének mélyebb önismeretre szert tenni
szeretnék fejleszteni a szociális kompetenciáikat
szeretnének behatóbb elméleti és gyakorlati ismeretet szerezni a szakmáról

A szakképesítés alapadatai
Képzési forma:
Képzési idı:
OKJ azonosító száma:
Iskolai elıképzettség:

Nappali tagozat
2 év
54 761 02
Érettségi végzettség

A képzés célja, a szakma rövid bemutatása
A kisgyermekgondozó, -nevelı a legérzékenyebb, legtöbb törıdést, szeretetet igénylı korosztályt neveli,
gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlıdés lehetıségeit, feltételeit.
A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek
számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja,
nem veszi el tıle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, soksok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erılteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít
ki, amelyek érthetık, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónı derős, kiegyensúlyozott ember, aki szereti
a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, ıszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a
kisgyermek személyiségét. A szülıkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erısíti, rendszeresen
beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekrıl.
Kisgyermekek tevékenységével, fejlıdésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

A szakképesítéssel betölthetı munkakörök
Végzett tanulóink sikeresen pályázhatnak:
-

kisgyermeknevelı- bölcsıdében

-

bölcsıdei szaktanácsadó

-

kisgyermeknevelı- családi napköziben

-

családi napközi koordinátor

-

házi gyermekfelügyelı

-

gyermekek átmeneti otthona gyermekotthoni kisgyermeknevelı

-

0-3 éves korosztály ellátására

-

kisgyermeknevelı - családok átmeneti otthona

Területek, ahol elhelyezkedhet
-

Nevelési, nevelési-oktatási intézmények, pl.: Óvoda, Általános iskola

-

Szociális intézmények, pl. Bölcsıde

-

Gyermekintézmények

-

Gyermekotthonok

-

Gyermek rehabilitációs intézmények

Gyakorlati helyszínek
Intézeti gyakorlatok helyszínei
-

Nevelési, nevelési-oktatási intézmények, pl.: óvoda, iskola

-

Szociális intézmények, pl. bölcsıde

-

Gyermekintézmények

-

Gyermekotthonok

-

Gyermek rehabilitációs intézmények

A szakképzés során tanult tananyagtartalom
Fıbb szakmai elméleti ismeretek:
-

Munkahelyi egészség és biztonság

-

Foglalkoztatás

-

Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat

-

Társadalomismeret

-

Társadalomismereti és szociálpolitikai gyakorlat

-

Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek

-

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

-

Pszichológiai gyakorlat

-

Egészségügyi alapismeretek

-

Népegészségügyi ismeretek

-

Az elsısegélynyújtás gyakorlata

-

Gyermekvédelmi ismeretek

-

Gyógypedagógiai ismeretek

-

Gondozási, ápolási ismeretek

-

Gondozási, ápolási gyakorlat

-

Házi idıszakos gyermek-felügyeleti ismeretek

-

A házi gyermekfelügyelet gyakorlata

-

A napközbeni kisgyermekellátással kapcsolatos ismeretek

-

A kisgyermekkori nevelés

-

A kisgyermek gondozása

-

A napközbeni kisgyermekellátás gyakorlata

-

Adminisztráció és tájékoztatás

-

Dokumentációs gyakorlat

