
515. A Gyermekellátási alapfeladatok megnevezésű, 10522-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket 
Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat 
Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési szokásairól 
Törekszik a családi nevelés értékeinek megismerésére és megőrzésére, a családi nevelés segítésére 
Biztosítja a gyermek számára a fizikai és érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt légkört 
A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozást végez 
Szervezi a gyermekek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való 
mozgás és a rekreálódás feltételeit 
Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények figyelembevételével bevonja a gyermeket a 
mindennapi tevékenységbe, segíti a kultúrhigiénés szokások, egyéni ízlés kialakulását 
Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a gyermekben 
Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag környezet kialakítására 
Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét, a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos 
tárolását 
Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását 
Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól függően segíti a gyermek játékát 
Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását 
Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafeltárást végez 
Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat, a gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a 
másság elfogadását 
Felismeri a gyermek betegségét 
Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve gondoskodik azok betartásáról 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

szakmai ismeretek: 
Gyermekek és fiatalkorúak büntethetősége 
Az egészségügyi ellátások szabályai 
Az inklúzió, integráció és a differenciált nevelés lehetőségei, a gyermekek esélyegyenlőségét 
szolgáló ellátások, intézkedések 
A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei 
Az emberi szükségletek, a kötődés és biztonságérzet fontossága, a család mint támogatórendszer 
és mint problémaforrás jellemzői, deviáns jelenségek és kialakulásuk okai 
Életmód, kultúra fogalma, az etnikai kisebbségek sajátosságai 
A szocializáció folyamata és színterei, a szociális identitás kialakulásának összefüggései, a szerep 
fogalma és jellemzői, a gyermekek kapcsolatainak fejlesztése 
A mentális fejlődés segítése, a tanulási folyamat, tanulás-segítés 
A nevelési hatáskeltés pszichológiai alapjai, nevelési stílusok és attitűdök, a segítés pszichológiai 
összefüggései 
A nevelői szerep összefüggései, sikerek és kudarcok a nevelésben 
A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai, elsősegélynyújtás 
Az akadálymentesítés és a balesetmegelőzés szabályai, technikái 
A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai, a gondozás mint a nevelés eszköze, a testi gondozás 
módszerei, szabályai 

 
szakmai készségek: 

Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban és szóban való alkalmazása 
Információforrások kezelése  
Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata 
Gyermekjátékok használata 
Informatikai eszközök és híradástechnikai eszközök használata  
 

Személyes kompetenciák: 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Rugalmasság, döntésképesség 



 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő készség 
Empátia, segítőkészség 
Közérthetőség, adekvát kommunikáció 

 
Módszerkompetenciák: 

Információgyűjtés 
Problémaelemzés, -feltárás 
Rendszerben való gondolkodás 

 


