Pedagógiai- és családsegítı munkatárs

Miért válaszd ezt a szakmát?
„Engem a jövı érdekel, mert ott fogom eltölteni életem hátralévı részét”
(C. F. Kettering)
-

Ezt a szakmát azoknak ajánljuk, akik:

-

felelısséget éreznek mások iránt, elfogadóak,

-

hivatásként tekintenek a másokról való a törıdésre, gondoskodásra,

-

segítıkészek, szívesen dolgoznának önállóan, csapatban,

-

együttmőködnének a pedagógussal, a családgondozásban illetékes szakemberekkel,

-

képesek bizalmi kapcsolatot kialakítani és fenntartani,

-

szívesen játszanának, foglalkoznának gyermekekkel, ezáltal fejlesztve ıket

-

jól tudnak kapcsolatokat teremteni, kommunikálni, jó érzékük van a konfliktuskezeléshez, valamint
szeretnék fejleszteni a készségeket,

-

szeretnének mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretet szerezni a szakmáról

A szakképesítés alapadatai
Képzési forma: Nappali tagozat
OKJ száma: 54 140 02
Képzési idı: 1 év
Iskolai elıképzettség: Érettségi végzettség

A képzés célja, a szakma rövid bemutatása
A Pedagógiai- és családsegítı munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak
elıkészítésében. Közremőködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások
elıkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltetı
eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidıs
tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsısegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a
higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat.
Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúságsegítıvel, gyermekvédelmi felelıssel, valamint a
szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzető gyerekekkel és családjaikkal.

Hátrányos helyzető gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz
az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

A szakképesítéssel betölthetı munkakörök

Oktatási asszisztens

Szaktanár/óvodapedagógus
irányítása
mellett
közremőködik a tanórai, a tanórán és intézményen
kívüli, valamint az óvodai foglalkozások
elıkészítésében és lebonyolításában.

Családsegítı

Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az
ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítıvel,
gyermekvédelmi felelıssel, valamint a szociális és
jóléti intézményekkel, továbbá az érintett hátrányos
helyzető gyerekekkel és családjával gondozási
támogatási céllal.

Területek, ahol elhelyezkedhet
-

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

-

Szociális intézmények pl.: gyermekjóléti intézmények

-

Gyermekintézmények, Gyermekotthonok

-

Gyermek rehabilitációs intézmények

Gyakorlati helyszínek
Intézeti gyakorlatok helyszínei
-

Nevelési és nevelési-oktatási intézmények, pl.: Óvoda, Általános iskola, Nyári táborok,
Diákotthonok

-

Szociális intézmények

-

Gyermekintézmények, Gyermekotthonok

-

Gyermek rehabilitációs intézmények

A szakképzés során tanult tananyagtartalom
Fıbb szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek:
-

Pszichológia

-

Pedagógia

-

A pedagógiai segítés gyakorlata

-

Oktatási intézmények mőködése

-

Szabadidı szervezés

-

Kommunikáció, kapcsolatépítés

-

Kommunikáció a gyakorlatban

-

Szakmai képességfejlesztés

-

Családtan

-

Családpedagógiai ismeretek

-

Családpedagógiai ismeretek, szervezés és ügyintézés

-

Kapcsolat a családokkal

-

Családgondozás

-

Foglalkoztatás

-

Munkahelyi egészség és biztonság

