
1406. A Pedagógiai, pszichológiai feladatok megnevezésű, 11464-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

A pedagógussal együttműködve részt vesz a tanítási órákon 
Segít a tanítási órák előkészületében, a szükséges eszközök előkészítésében 
Együttműködik a pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató, nevelő munkában 
A pedagógus útmutatásai alapján egyénileg segíti a tanulót a tanórán, illetve tanórán kívüli 
foglalkozásokon 
Közreműködik a tanórán az általános jellegű oktatástechnikai eszközök kezelésében 
Ügyeletet lát el tanítási órák előtt, óraközi szünetekben 
Részt vesz az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában 
Tevékenyen részt vesz a tanulók alapvető munkatevékenységeinek kialakításában 
Részt vesz az intézményen kívüli foglalkozásokon, programokon 
Tevékenyen részt vesz a tanulók higiénés személyi és környezeti higiénés szokásainak 
kialakításában 
Tevékenyen részt vesz a tanulók öltözködési szokásainak kialakításában 
Tevékenyen részt vesz a tanulók étkezési szokásainak kialakításában 
Szervezi és felügyeli a csoportos étkeztetést 
Felügyeli a beteg gyermeket 
Gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi élethelyzethez szükséges tevékenységeket 
Ellenőrzi a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét 
Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységekben 
Differenciáltan segíti az SNI-s gyermek gondozását, fejlesztését 
Segíti a tehetséges tanulókat tehetségük kibontakozásában 
Közreműködik az adminisztrációs teendők ellátásában 
Eligazodik a közoktatási és gyermekvédelmi jogszabályok körében 
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

szakmai ismeretek: 
A pedagógia fogalma, célja, tárgya, feladata, kutatási területei 
A nevelés fogalma, jellemzői  
Nevelés az ókorban, a középkorban, a reneszánsz humanizmus idejében, az újkorban 
Napjaink pedagógiája, reformpedagógiák, összehasonlító pedagógia 
A nevelés színterei, módszerei, folyamata 
Nevelés a családban, a család mint szocializációs szintér 
Az óvodai és iskolai nevelés 
A nevelés mint a társadalomi beilleszkedés folyamata 
A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők, az öröklés és környezet, az érés együtthatása 
A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei 
A megfigyelés, a szociometria 
Vezetési és nevelési stílusok, a nevelő mint modell 
A didaktika fogalma, tudománya 
Az oktatás célja, módszerei, tárgyi feltételei, eszközei, a tanítás-tanulás folyamata 
A nevelés, oktatás alapdokumentumai 
Különleges bánásmódot igénylő gyermek  
Inklúzió, integráció, szegregáció 
A pedagógia tudomány határterületei 
Az iskola és a család kapcsolata 
Az iskolai mentálhigiéné 
A pszichológia fogalma, tárgya, feladata, vizsgálati módszerei, a pszichológia helye a tudományok 
rendszerében 
Megfigyelés, kikérdezés, kísérlet 
Általános lélektani ismeretek 
Kognitív folyamatok, érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás 
Fejlődéslélektan, Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete 
A csecsemőkor, a kisgyermekkor, az óvodáskor, az iskoláskor, a pubertás, a felnőttkor, az időskor 
Pedagógiai pszichológia 
Szociálpszichológia 



A szerep és státusz, az én megnyilvánulása 
Az identitás fogalma, a szociális identitás, a kulturális identitás 
A csoport, a deviancia, az előítélet, a sztereotípia, a kisebbség, a társadalmi mobilitás fogalma 
Andragógiai alapfogalmak - LLL 
Jogi alapismeretek 
Kommunikációs ismeretek 

 
szakmai készségek: 

Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
Köznyelvi beszédkészség 
Olvasott szakmai szöveg megértése 
Általános taneszközök használata 
Tanulói fejlesztő eszközök használata 
 

Személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Türelmesség 
Terhelhetőség 

 
Társas kompetenciák: 

Segítőkészség 
Határozottság 
Tolerancia 

 
Módszerkompetenciák: 

Figyelemmegosztás 
Helyzetfelismerés 
Ötletgazdagság 

 


