Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1.
Telefon/fax: 46/347-207, www.jakaboktatas.hu, jakaboktatas@jakaboktatas.hu
Felnőttképzési engedély száma: E-000081/2014

ECDL vizsgaközpont

TÁJÉKOZTATÓ

Családi napközit működtető személyek részére szervezett tanfolyamról
Szívesen foglalkozna családi napközi
működtetésével, akár saját
vállalkozása keretein belül? Tanulja
meg a családi napközi
megvalósításához szükséges
tudnivalókat! Jelentkezzen család
napközit működtetők részére
szervezett képzésünkre!

A program célja :
Családi napközi, valamint saját vállalkozás működtetésre történő gyakorlatorientált felkészítés
A program során megszerezhető kompetenciák:








képes a családi napközi működtetésére.
rendelkezik a gyermekek ellátásához, gondozásához, neveléséhez szükséges ismeretekkel.
ismeri a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat.
képes a gyermekek napirendjének megtervezésére, napi szükségleteik kielégítésére.
képes a gyermekek napközbeni ellátására.
ismeri a családi napközi működésével kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezéseket.
képes saját vállalkozás működtetésére.

A tanfolyam tematikája:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A családi napközi helye és funkciója a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerében
Üzleti vállalkozás, ügymenet
A nyilvántartásba vétel
A családi napközi működtetésének emberi tényezői
A családi napközi működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek
Biztonság, balesetvédelem
A gyermek egészsége
A fejlődés és a tanulási folyamat jellemzői, egyes életkorok sajátosságai (14 éves korig)
A családi napköziben folyó nevelés
Élelmezés
Együttműködés a szülőkkel
Kommunikáció
A családi napközi működtetéséhez igénybe vehető helyi kapcsolatrendszerek
Szabadon felhasználható órák (Vállalkozás a gyakorlatban)
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A tanfolyam elvégzésével megszerezhető képesítés:


Családi napközi működtetője

A képzés helyszíne: A megrendelői igényeknek megfelelően
A tanfolyam időtartalmával, időbeosztásával kapcsolatos tudnivalók:


a képzés időtartama: 40 óra

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:




Iskolai előképzettség: nincs előírás
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Előírt gyakorlat: nem szükséges

A képzésben résztvevő teljesítményének értékelése:



rendszeres órai visszajelzés egyénre, kiscsoportra, teljes csoportra vonatkozóan,
írásbeli, szóbeli számonkérések

A képzéshez kapcsolódó díjmentes szolgáltatások:


A képző intézmény valamennyi jelentkező számára térítésmentes előzetes tudásszint
felmérést, valamint a képzési szükségletek felmérését, képzési tanácsadást biztosít.

A vizsgára bocsátás feltételei:
A képzési követelmények teljesítése és záródolgozat elkészítése.
A képzés díja:

48 000 Ft

A jelenlegi szabályozás alapján a családi napközis tanúsítvány szükséges és elégséges a családi
napközi működtetéséhez.

