
519. A Gyermekotthoni tevékenységek megnevezésű, 10526-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Részt vesz a gyermekotthon mindennapi életének szervezésében 
Gondoskodik az intézményi, közös használatú eszközök, anyagok nyilvántartásáról 
Gondoskodik a közös használatú eszközök állapotának ellenőrzéséről, javításáról és pótlásáról 
A nevelő irányítása mellett elvégzi a befogadás szervezési és tájékoztatási feladatait 
Részt vesz a gyermekek megismerésében, szükségletei, gondozási igényének feltárásában és 
kielégítésében, megismeri a gyermek előéletét, vérszerinti családja társadalmi helyzetét 
Törekszik a szülőkkel a megfelelő kapcsolat kialakítására és a hatékony együttműködésre 
Segíti a gyermeket a kudarcok feldolgozásában 
Segíti az egyéni tehetség kibontakozását 
Részt vesz a sport, kulturális, egészségügyi felvilágosító programok szervezésében, tervezésében, 
lebonyolításában 
Részt vesz ének-zenei, művészeti tevékenységek, irodalmi és médiatevékenységek tervezésében, 
szervezésében, bonyolításában 
A gyermek életkorához, képességeihez illeszkedő játékokat szervez, vezet, részt vesz a játékokban 
Figyelemmel kíséri és segíti a gyermek iskolai teendőinek az elvégzését 
Részt vesz a gyermek tanszereinek beszerzésében, pótlásában, karbantartásában 
Segítséget nyújt a gyermeknek az egyéniségének megfelelő pályaválasztásban, a jövő tervezésében 
Az egészséges táplálkozás elvei szerint megtanítja a gyermeket az ételek elkészítésére 
Ellenőrzi az előírásnak megfelelő ruházat meglétét 
Részt vesz a hiányzó ruhaneműk pótlásában 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

szakmai ismeretek: 
A szabadidős tevékenységek szervezése 
A gyermekotthoni tevékenység szervezése 
A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő felszerelések, eszközök 
A nevelési folyamatba való bekapcsolódás 
Szabadidő-szervezési módszerek 
Életkori sajátosságokhoz igazodó kulturális szükségletek 
Egészségnevelés 
A gyermek előéletének megismerése 
A gyermek kora és állapota által meghatározott gondozási feladatok 
A befogadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek 
A vérszerinti család 
A kapcsolattartás jogi szabályozása 
A gyermek speciális helyzetéből adódó lelki szükségletek 
Egyéni képességek feltárása 
Tehetséggondozás lehetőségei 
A kudarcok feldolgozási módjai 
A tanulás tanítása 
Háztartásgazdálkodás 
Az intézményi működés sajátosságai 
Életkori sajátosságokhoz igazodó kulturális szükségletek 
 

Szakmai készségek: 
Játékok használata 
Háztartási gépek és eszközök használata 
Dekorációs anyagok és eszközök használata (textíliák, papírok, színes ceruzák, olló stb.) 
Kézimunka anyagok és eszközök használata 
Köznyelvi és szakmai nyelvi beszéd- és íráskészség 
 

Személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Szervezőkészség 
Felelősségtudat 



 
Társas kompetenciák: 

Segítőkészség 
Kapcsolatteremtő készség 
Konfliktusmegoldó készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás, adekvát hibaelhárítás 

 


