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Pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzésről
A képzés
- megnevezése:
- OKJ száma:
- nyilvántartásba vételi
száma:
- köre:
- szintje:
- formája, típusa:
- KP verziószáma:
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szakképesítés
emeltszintű szakképesítés
csoportos, szakmai képzés
v2 (2018-as SZVK, modulz)

A képzés díja:
OKJ-s vizsga díja:

238 800 Ft
30 000 Ft

Összesen:
(Részletfizetés lehetséges)

268 800 Ft

A képzés célja:
Felkészíteni a képzésben résztvevőt arra, hogy munkája során részt vegyen a közvetett pedagógiai
munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködjön a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és
az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási
felkészülését segítse szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt
tudjon venni a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Tudjon gondozási
feladatokat végezni, elsősegélyt nyújtani, tevékenyen részt venni a higiénés szokásrendszer
kialakításában.
Képes legyen kapcsolatot tartani az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy
ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba
tudjon lépni a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Családpedagógiai gondozási feladatokat
tudjon végezni. Részt vegyen az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

Érettségi végzettség

A szakmai vizsgára bocsátás
feltételei:

- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket,
amely az összóraszám 20%-a.
- A modulzáró vizsgák eredményes letétele.

Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok – szóbeli vagy írásbeli
11676–16 Családpedagógiai alapismeretek - írásbeli
11687–16 Program és szabadidő szervezés - írásbeli
11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra - írásbeli
11688–16 Gondozás és egészségnevelés - írásbeli
11498-12 Foglalkoztatás I. - írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. - írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság - írásbeli

Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:
A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése
A képzésben résztvevő
teljesítményének értékelése:
A komplex vizsga szervezésének
formái:
Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentum(ok):

Előzetes tudásmérés
Modulzáró vizsgákon
Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés.
írásbeli, gyakorlati, szóbeli
OKJ-s bizonyítvány

A képzés összóraszáma:

900 óra
(60% elmélet-40% gyakorlat))

A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig:
A képzés ütemezése:

11 hónap

A képzés helyszíne:

Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1. vagy
3527 Miskolc, Vásártéri u. 41.)

2 oktatási nap/hét (Egy tanóra időtartama: 45 perc)

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
3410 Oktatási asszisztens
Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli,
valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában
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