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EUROPASS SZAKMAIBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
4 0922 22 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Children and youth supervisor

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- közreműködik a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett a gyermek és fiatal számára otthont

nyújtó ellátást biztosító gyermekotthon, javítóintézet intézmény gondozási-nevelési, szabadidős tevékenységének szervezésében,
megvalósításában és a háztartási feladatok ellátásában;

- közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában;
- végzi a gyermekkel, fiatallal kapcsolatos gondozási-nevelési feladatokat;
- a nevelővel, a pszichológussal, gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal és a gyermek törvényes képviseletét ellátó személlyel

együttműködve és irányítása mellett felügyeli és segíti a gyermek tanulmányi munkáját, problémáinak megoldását, betegségeinek
gyógyítását, szükség szerint kapcsolattartását, hazagondozásának, örökbefogadása előkészítésének folyamatát;

- segítséget nyújt a pályaválasztásában, higiénés szokásainak kialakításában;
- szükség szerint kapcsolatot tart a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében az érdekképviseleti fórumokkal és a gyermekjogi

képviselővel ;
- végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat;
- részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében;
- a területen dolgozó és a gyermekek gondozásában, nevelésében és fejlesztésében résztvevő szakemberekkel személyesen, valamint

infokommunikációs, digitális eszközök lehetőségeit is alkalmazva tart kapcsolatot, működik együtt.

4. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK
KÖRE

5221 Gyermek- és ifjúsági felügyelő

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A szakmai bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A szakmai bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A szakmai bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 4

EKKR szint: 4

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 3

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési
évfolyam eredményes teljesítése, vagy a beszámított előzetes tudás
már magába foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. A szakmai
vizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési évfolyam és az
egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. Amennyiben
ágazati alapvizsgát kell tennie a hallgatónak, akkor az ágazati
alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal szükséges beszámítani:
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi
súlyaránnyal kell beszámítani : Ágazati alapvizsga: 25%, Szakmai
vizsga: 75%

A szakmai bizonyítvány sorozatjele: CXK A
Az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga elméleti és gyakorlati
tantárgyainak megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának
megfelelően

sorszáma: 123456 Ágazati alapvizsga: Előzetes tudás beszámítás alapján teljesítette
A szakmai bizonyítvány kiállításának időpontja:
2022.05.05

Szakmai vizsga

központi interaktív
a Gyermek- és ifjúsági felügyelő szakmai tanulási
eredményeit felmérő központi interaktív vizsga 5

projektfeladat
Bemutató 5

A szakmai vizsga eredménye százalékban 100%
A szakmai vizsga eredménye osztályzattal 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére

Felsőoktatásba

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
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6. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program óraszám megoszlása

Teljes képzési idő 2148 óra

Belépési követelmények:
- Alapfokú iskolai végzettség
- Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

További információk:

SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
Szakmai személyiségfejlesztés 12 óra
Pszichológia 12 óra
Egészségügyi ismeretek 12 óra
Elsősegélynyújtás alapismeretei 12 óra
Társadalomismeret 12 óra
Szociális ismeretek 12 óra
Főzési és konyhatechnika alapismeretek 12 óra
Háztartásvezetési alapok 12 óra
Általános műveltség viselkedéskultúra 12 óra
Gyermekcsoportok működése 12 óra
Segítő kapcsolat kialakítása és kommunikációs gyakorlatok a
gyermekvédelemben 12 óra

A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai 12 óra
Különleges, speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek
gondozása 12 óra
A gyermekbántalmazás különböző formái és prevenciós
lehetőségek 12 óra
Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok, fejlesztés,
rehabilitáció

12 óra
Pedagógiai ismeretek 12 óra
Ismeretek a gyermekgondozásról 12 óra
Gyermekápolási ismeretek 12 óra
Gyermekbetegségek, gyermekbalesetek 12 óra
Gyermekgondozási, ápolási feladatok 12 óra
Gyermekvédelmi szakellátás, az átmeneti gondozás és a
javítóintézeti nevelés feladatai 12 óra

Gyermekfoglalkozás kiscsoportban 12 óra
Gyermekvédelmi intézmények szabályzatai, dokumentációs
rendszerek az intézményekben 12 óra

A munkavállaló adminisztrációs kötelezettségei 12 óra
A gyermekfelügyeleti munka dokumentálása 12 óra
A gyermekek fejlődésével kapcsolatos dokumentáció 12 óra
Élettörténeti munka 12 óra
Gyermekotthon és javítóintézet működése és gondozási feladata

12 óra
Az átmeneti gondozás működése és gondozási feladatai 12 óra
Gyermekcsoportok működése a gyakorlatban 12 óra
Terepgyakorlat 12 óra

SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
Munkavállalói ismeretek 12 óra
Munkavállalói idegen nyelv 12 óra
Szakmai személyiségfejlesztés 12 óra
Pszichológia 12 óra
Egészségügyi ismeretek 12 óra
Elsősegélynyújtás alapismeretei 12 óra
Társadalomismeret 12 óra
Szociális ismeretek 12 óra
Főzési és konyhatechnika alapismeretek 12 óra
Háztartásvezetési alapok 12 óra
Általános műveltség viselkedéskultúra 12 óra
Gyermekcsoportok működése 12 óra
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Segítő kapcsolat kialakítása és kommunikációs gyakorlatok a
gyermekvédelemben 12 óra

Gyermekvédelem története 12 óra
Gyermekfejlődés szakaszai és szükségletei 12 óra
A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai 12 óra
Különleges, speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek
gondozása 12 óra
Gyermekvédelem és a javítóintézeti nevelés rendszere és jogi
szabályozása 12 óra
A gyermekbántalmazás különböző formái és prevenciós
lehetőségek 12 óra

Gyógypedagógia mint tudomány 12 óra
Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok, fejlesztés,
rehabilitáció

12 óra
Pedagógiai ismeretek 12 óra
Ismeretek a gyermekgondozásról 12 óra
Gyermekápolási ismeretek 12 óra
Gyermekbetegségek, gyermekbalesetek 12 óra
Gyermekgondozási, ápolási feladatok 12 óra
Gyermekvédelmi szakellátás, az átmeneti gondozás és a
javítóintézeti nevelés feladatai 12 óra

Gyermekfoglalkozás kiscsoportban 12 óra
Gyermekvédelmi intézmények szabályzatai, dokumentációs
rendszerek az intézményekben 12 óra

A munkavállaló adminisztrációs kötelezettségei 12 óra
A gyermekfelügyeleti munka dokumentálása 12 óra
A gyermekek fejlődésével kapcsolatos dokumentáció 12 óra
Élettörténeti munka 12 óra
Gyermekotthon és javítóintézet működése és gondozási feladata

12 óra
Az átmeneti gondozás működése és gondozási feladatai 12 óra
Gyermekcsoportok működése a gyakorlatban 12 óra
Terepgyakorlat 12 óra

Egybefüggő szakmai gyakorlat 160 óra

Összesen 976 óra

A Képzési és Kimeneti Követelmények és a Programtervek elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen szakmai bizonyítvány-kiegészítő A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm.
rendelet alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.05.05 P. H.
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