KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Gyermekellátási szolgáltatások szakmai programjának megírására és alkalmazására felkészítő
továbbképzés

A képzés célja
Bölcsődei szolgáltatásban és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban tevékenykedők
(szolgáltatást nyújtó személyek, helyettesek, hálózati koordinátorok) felkészültek legyenek a
szolgáltatás szakmai programjának megírására, meglévő szakmai programjuk, felülvizsgálatára, szükség
esetén átdolgozására, és a napi munkában a szakmai program értő gyakorlati alkalmazására, az
aktuális szakmai módszertani követelményeknek és a legfrissem gyermekellátási szolgáltatások
megfelelőségi minimumkövetelményeit meghatározó szakmai sztenderdeknek megfelelően.
A képzés célcsoportja
Az 1997. évi XXXI. Törvény szerinti bölcsődei szolgáltatásban és napközbeni gyermekfelügyelet
szolgáltatásban dolgozó szolgáltatást nyújtó személyek, helyettesek és hálózati koordinátorok.
A képzéssel megszerezhető kompetenciák









A képzést sikeresen elvégző ismeri és helyesen értelmezi azokat a pedagógiai alapismereteket,
és szakmai előírásokat, kritériumokat, amelyek a szakmai programkészítéshez szükségesek.
Képes megírni egy gyermekellátási szolgáltatás (bölcsődei szolgáltatás vagy napközbeni
gyermekfelügyelet szolgáltatás) szakmai programját az aktuális módszertani elvárások és
szakmai sztenderdek szerint.
Képes azonosítani egy gyermekellátási szolgáltatás (bölcsődei szolgáltatás vagy napközbeni
gyermekfelügyelet szolgáltatás) szakmai programjának hibáit és korrigálni azokat, az aktuális
módszertani elvárások és szakmai sztenderdek szerint.
Képes a gyermekellátási szolgáltatás szakmai programját időről–időre felülvizsgálni, ill. a
szolgáltatásban bekövetkezett – a szakmai program módosítását igénylő változások esetén– a
szakmai programban a szükséges módosításokat elvégezni.
Képes a szakmai programot a napi munkájában értően alkalmazni, ill. hálózati
koordinátorként, vagy szakmai vezetőként a szolgáltatásnyújtó személyeket a szakmai
program alkalmazásában segíteni.

A programba való bekapcsolódás feltételei
Minden olyan végzettség elfogadható, amely megfelel a 15/1998. NM rendelet szerint a bölcsődei
szolgáltatásban és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban történő munkavégzéshez.

A továbbképzésen alkalmazott didaktikai módszerek
Előadás, megbeszélés, kérdezve kifejtés, vita, elméleti ismeretek kooperatív kiscsoportos feldolgozása,
filmelemzés.

A képzés témáinak ütemezése
Témák

1. nap

2. nap

3. nap

A gyermekellátási szolgáltatások szakmai
programjához szükséges elméleti ismeretek

4 óra

4 óra

4 óra

A szakmai programírás gyakorlata

3 óra

3 óra

2 óra

A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A tanórákon aktív és konstruktív részvétel. A résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a 20 %-ot, 4
tanórát.
Amennyiben a résztvevő elháríthatatlan és írásban igazolt okok miatt nem tudta teljesíteni a
továbbképzés jelenlét követelményét, számára a MACSKE a következő továbbképzési alkalommal
térítésmentes pótlási lehetőséget biztosít.

