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LIPPÓY DÓRA – LÜKŐ ISTVÁN – TOMBOR VIKTÓRIA 

A nevelőszülőképzés korszerűsítése 

Részletek egy Leonardó-projektből 

a francia nevelőszülő modell hazai fejlesztéséből  

1. Bevezetés 

A hazai és a nemzetközi szociális szakma megújulása szempontjából is nagy 

jelentőséggel bír az a projekt, amely a LEONARDO program keretében célul tűzte 

ki a nevelőszülő szakképzés átalakítását. A Transfert de la Certification 

Française ASSISTANT FAMILIAL : AFUE (No 2009-1BG1-LEO05-01643) projekt fő 

célja nevelőszülő/családi asszisztens szakemberek képzése  3 országban (Bulgá-

ria, Magyarország és Románia) a francia Assistant Familial (nevelőszülő) vég-

zettség átültetésével. 

A nevelőszülő-foglalkozás Franciaországban állami bizonyítványhoz kötött. 

„A franciaországi családi asszisztens/nevelőszülő bizonyítvány alkalmazása 

Bulgáriában, Magyarországon és Romániában” c. Leonardo-projekt célja egy 

olyan kompetencia-alapú, moduláris, integrált képzési program közös európai 

eszközeinek a kidolgozása, amelyek a kompetenciák átláthatóságát és kölcsönös 

elismerését célozzák. Nevelőszülő-szakemberek képzése Bulgáriában, Magyar-

országon és Romániában, az „assistant familial” szakma transzferé-

vel/alkalmazásával történik. Cél a közös európai képzési szisztéma integrálása 

az áttetszőség és a kompetenciák kölcsönös elismertsége tekintetében, miáltal a 

családi asszisztensek/nevelőszülők hatékonyabbak, kompetensebbek lehetnek 

sürgős helyzetekben (megfigyelni, elemezni, cselekedni), például a kapcsolati 

képesség, kommunikáció, a fogadás és felügyelet, a reagálási képesség; továbbá 

a gyakorlati helyzetekhez kötött technikai ismeretek (higiéné, komfort, bizton-

ság, ápolás, élelmezés), tudományos alapok (pszichológia, gyermekgyógyászat) 

terén. Ez a szakma különböző mértékben professzionalizált a négy országban, de 

a pedagógiai eszközök és források nem adaptáltak. 

A projekt három területen célozza meg az innovációk átvitelét.  

– Földrajzi transzfer: a partnerek – igényeik szerint – részben vagy egészben 

elsajátíthatják az a.f. képzés elemeit. Egymás megismerése. 

– Módszertani transzfer: kompetenciaszükséglet-alapú megközelítés =szakmai 

munka jellege – megkívánt kompetenciák – képzési tartalmak – bizonyít-

vány. 

– Szektoriális transzfer: jog, igazságügy, megelőzés, közvetítés az elhagyott-

ság, szociális veszélyeztetettség, egészségügy, segítő szakmák, a kompeten-

cia-menedzsment területén. 
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A projektben résztvevő magyarországi résztvevő szervezetek és személyek 

munkáját a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karon  Husz Má-

ria egyetemi docens fogja össze. A FEEK Szak és Továbbképző Intézetből Lükő 

István intézetigazgató egyetemi docens, Lippóy Dóra szakoktató, és Tombor 

Viktória gyakornok vesznek részt. Az alábbiakban egy-egy részt ragadunk ki 

mindhármuk munkájából, amelyen keresztül betekintést nyerhetnek a projekt 

kivitelezési területének hátteréről, valamint a kifejlesztett, és kiegészített modu-

lok és kompetenciák egy részéről. 

2. Háttértanulmány 

A francia nevelőszülő végzettség átültetésének feltételei 

Elöljáróban azt kell megállapítani, hogy a GRETE francia nevelőszülő és a ma-

gyar nevelőszülő OKJ SZVK-ja, vagyis a modulrendszere és kompetencia területei 

teljesen eltérnek egymástól, logikáját, struktúráját tekintve egyaránt.  

A francia rendszer kompetencia-felfogása egyszerűbb, átláthatóbb és a tevé-

kenységekből kiindulva építi fel a rendszert. A magyar kompetencia fogalmi 

értelmezése differenciálja szakmai, személyes, társas és módszer kompetenciák-

ra, amelyekhez eltérő jelölési rendszert alkalmaz. Az ún. feladatprofilban fedez-

hetők fel a tevékenységek különböző cselekvő igékkel kifejezett mondatokban.  

Megfelelések a nevelőszülő szakmát meghatározó tevékenységcsoportok terén 

Fentiekből is következik, hogy nagyon kevés francia tevékenységcsoportnak 

felel meg a magyar tevékenységcsoport. 

A megfeleltetést táblázatos formában szemléltetve és elemezve mutatjuk be. 

A nevelőszülő képzés moduljai az elnevezések és belső tartalmuk alapján: 

1. sz. táblázat A nevelőszülő képzés francia és magyar modul elnevezései  

Francia nevelőszülő-modul elnevezései A magyar nevelőszülő-modul elnevezései 

MEGISMERNI A HIGIÉNIA, A BIZTONSÁG, A 

TÁPLÁLKOZÁS ÉS AZ ÉLELMEZÉS FŐBB 

ELEMEIT 

GYERMEKELLÁTÁSI ALAPFELADATOK 

Megismerni a szociálpszichológiai tudomá-

nyokat, gyermek fejlődése ebből a szem-

pontból és zavarok 

A családi környezet felkészítésének feladatai 

Megismerni a családjától elválasztott és 

nevelő családban élő gyermek speciális 

helyzetét 

A gyermek képességeinek kibontakoztatása 

Nevelés kísérésének biztosítása Az önálló életre való felkészítés feladatai 

Megérteni és integrálni a szakmai kultúrát A gyámsággal kapcsolatos feladatok 

 A nevelőszülő dokumentációs feladatai 
 

Fenti táblázatunkba bejelöljük az egyezőség mértékét különböző tipográfiá-

val elsősorban a belső tartalmuk, illetve a feladatprofil tevékenységeinek össze-

vetése alapján: 

− Teljesen megegyezik 

− Nagyobb részben megegyezik 

− FELE-FELE ARÁNYBAN EGYEZIK MEG 
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− Kevésbé egyezik meg 

− Egyáltalán nem egyezik meg 

A magyar modulok, illetve kompetencia-leírások és a francia kompetencia-

leírások, tevékenységek összevetése rendkívül nehéz, szinte alig lehet azonossá-

gokat találni a nagyon eltérő struktúra miatt. Mégis megkíséreljük az alábbiak 

szerint: 

2. sz. táblázat: Képzési kompetenciák listája (GRETA) és 

a magyar modul és kompetencia- rendszer „megfeleltetése” 

KOMPETENCIÁK  KÉPZÉSI TERÜLET 

DC1. Gyermek befogadása és 

integrációja a nevelő családba 

 

1868-06 Modul Gyermekellá-

tási alapfeladatok 

I. Képzési terület (140 óra) 

Higiénia - biztonság – élelmezés – táplálás; 

– otthoni higiénia és biztonság – AFPS (bizonyítvány elsőse-

gélynyújtás képzésről); 

– sürgős esetek ellátása és specifikus magatartás kisgyerme-

kekkel szemben; 

– gyermek biológiai ritmusa; 

– kulturális dimenzió figyelembe vétele a gyermek ritmusá-

nak megfelelően; 

– mindennapi táplálkozási higiénia, és táplálkozási zavarok; 

– fizikai és pszichikai intimitás a gyermek kora és története 

függvényében. 

 

Pszichoszociális tudományok, gyermek fejlődése és zavarai: 

– gyermek fejlődésének szakaszai (fizikai, pszichikai és kap-

csolati, érzelmi és szexuális… szempontok); 

– egészségügyi kérdések a kisgyermekkel és a serdülőkkel 

kapcsolatban; 

– fizikai és pszichés rosszullétek jeleinek kezelése. Megfelelő 

válaszok megadása; 

– érzékenység a megfigyelés és a meghallgatás módszerei 

iránt. Specifikus eszközök: egészségügyi kiskönyv – életal-

bum; 

– kötődés, elválás és személyiség kialakulásának folyamata – 

kapcsolati zavarok. 

1873-06 Modul 

 

A családi környezet felkészí-

tésének feladatai 

Családjától elválasztott és nevelő családban élő gyermekek 

specifikus helyzete: 

– tényezők (szociális, orvosi, pszichológiai, pszichopatológi-

ai,…) komplexitása és összefonódása a gyermek és a csa-

ládja szétválásában; 

– a szétválás hatásainak és következményeinek felkutatása; 

– családba fogadás dinamikája; 

– nevelő családban élő gyermek kísérése. Pszichikai fejlődé-

séhez és a szüleivel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó 

problémák (szenvedés, megosztás, lojalitás, hovatartozás és 

identifikáció kérdései); 

– nevelő család különböző tagjai; helyek és szerepek a nevelt 

gyermekkel kapcsolatban, és a gondozás hatásai; 

– szülők valós és/vagy szimbolikus helyének megőrzése – 

támaszkodás a szülőkre, és/vagy a mindennapi élet elemei-

nek megosztása a szülőkkel. 
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DC2. Gyermek oktatásának 

kísérése 

1874-06 Modul 

 

A gyermek képességeinek 

kibontakoztatásával kapcsola-

tos feladatok 

II. Képzési terület (60 óra) 

Tanulás kísérése: 

– önállósodás folyamata és gyermek kisérése különböző 

szinteken (pszichológiai, szomatikus, érzékszervi, pszicho 

motoros, érzelmi, szociális, kognitív, …); 

– ismeretek a családról és annak alakulásáról; 

– szülők szerepe és más felnőttek helye a gyermek identitásá-

nak strukturálásában; 

– gyermek gondozásának kapcsolati és érzelmi aspektusa; 

– támaszpontok stabilitása és mindennapi rítusok; 

– interkulturális dimenzió – vallási dimenzió és bizonyos 

kulturális rítusok; ismeretek más kultúrák működéséről és 

értelméről a gyermek részére; 

– veszélyes vagy bűnöző magatartás. Felderítés. Gyermek 

pszicho-affektív fejlődésére és megélt élményeire vonatko-

zó interpretációk. Megelőzéssel és gondozással megbízott 

szervezetek. 

 

– támogatások, amelyek elősegítik a találkozást és az odafi-

gyelést (játék, mondókák, gyermekirodalom…) 

– kulturális területek és szabadidő a gyermek fejlődésében – 

szabadidő megosztása és a gyermekhez adaptált ritmusa; 

– tanulás szerepe a gyermek fejlődésében, kísérés és fékek 

ezen a területen; 

– oktatási rendszer és különböző források – iskolai kísérés; 

DC3. Szakmai kommunikáció 

1876-06 Modul 

 

A gyámsággal kapcsolatos 

feladatok 

 

1877 Modul 

A nevelőszülő dokumentációs 

feladatai 

III. Képzési terület (40 óra) 

Szakmai kultúra: 

– törvényhozói és szabályozási kontextus ezen a területen: 

családjog, gyermekjog, gyermekvédelmi jog; 

– nevelt gyermek gondozásának intézményi és közigazgatási 

kerete; 

– nevelő családba fogadás történelmi fejlődése és specifikus 

jellemzői a családsegítő szabályozásokban, és a gyermekjog 

és a gyermekvédelem közigazgatási területein; 

- gyermekvédelem intézményei; 

– nevelő család helyzete a francia gyermekvédelmi törvény-

ben, különböző intézmények a gyermekvédelem területén; 

– gondozók és nevelőszülők státusza; 

 

– különböző szociális szereplők helye a nevelő családba 

fogadásban; 

– csapatmunka a nevelőszülői hálózat egyéb szociális szerep-

lőivel, gondozók vagy nevelőszülők saját felelősségei 

(szakmai titoktartás kérdése, látogatások, kommunikáció a 

pszicho-szociológiai és közigazgatási szereplőkkel, …); 

– nevelőszülő, mint összekötő kapocs az intézménnyel, 

amelyben dolgozik (intézményhez tartozás érzése). 
 

Fő tevékenységcsoportok eltérései és megegyezései a képzési jegyzékben . 
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3. sz. táblázat: Részlet a francia szakmai kompetenciák listájából 

GYERMEK 

BEFOGADÁSA 

és alapvető szük-

ségleteinek figye-

lembe vétele 

Gyermek oktatásá-

nak KÍSÉRÉSE 

Gyermek 

KÍSÉRÉSE a szülei-

vel való kapcso-

latban 

GYERMEK 

INTEGRÁCIÓ-ja a 

nevelő családba 

CSAPATMUNKA 

Megválaszolni a 

gyermek fizikai 

szükségleteit: 

Átadni az értékeket, 

elősegítve az önálló-

ság és a szocializá-

ció fejlődését. 

Végigkísérni a 

serdülőkorba való 

átlépést. 

Részt venni a 

gyermek számára 

kifejlesztett pro-

jekt megvalósítá-

sában, tiszteletben 

tartva a szülői 

tekintélyt. 

Előkészíteni és 

kezelni a nevelő 

család minden 

egyes tagjának 

feladatát és helyét 

a nevelés külön-

böző időszakai 

folyamán. 

 

 

Ebben a táblázatban egymás mellett találjuk a képzés egészére kiterjedő 

kompetenciákat a hozzájuk rendelt tevékenységekkel és az ún. „csapatmunká-

val” együtt. 

3. Az új képzési modell elméleti háttere 

A modulokról és kompetenciákról általában 

A modul fogalmát nagyon sokszor szinonim fogalomként használják a „tan-

tárgycsoport”, esetleg a tantárgy fogalmával. Ez nem szerencsés, hiszen az egyes 

tantárgyak témakörei nagyon is eltérő logikai strukturáló alapelvekre, tudomá-

nyos alapismeretekre, diszciplináris és tevékenység elemekre épülhetnek. Attól, 

hogy ezeket modul elnevezéssel látjuk el, még nem valósul meg a legfontosabb 

ismérv, a tananyag homogenitása. Erről a fogalomról alkotott vélemények elté-

rőek, amelyek közül a fentiekben egyet emeltem ki (Lükő, 2011) 

De akkor mi is az a modul pontosan? 

− Önálló tananyagegység, amely formailag egységes és tartalmilag meghatá-

rozott. 

− A modulokból rugalmasan állíthatók össze a különbözőképzési programok. 

− A modulok egy vagy több kompetenciát tartalmaznak. 

− A modul magában foglalja a belépő szintet és az elérendő végcélt. 

− A modul tartalmazza az oktatási, tanulási stratégiákat, módszereket, esz-

közöket, az értékelés módját és szempontjait. 

− Minden modul egy előre meghatározott szintre juttatja a tanulót.  

− Működés és értékelés (felmérés) szempontjából zárt, autonóm egységek  

A modulrendszer előnyei: 

Egy modul elvégzéséről igazolást kap a tanuló. Ha azt a modult egy másik 

szakma is tartalmazza, nem kell megismételnie, de tanuló csak akkor kaphat 

szakképesítést, ha valamennyi modul elvégzését igazolni tudja. A tanulmányai 

megszakításával nem vesznek el a teljesített moduljai, így egy későbbi időpont-

ban folytatva a tanulást csak a hiányzó modulokat kell megszereznie. Amennyi-

ben a megszerzett moduljaiból „összerakható” egy újabb szakképesítés, azt automa-

tikusan megkaphatja. 
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A kompetencia fogalma arra a tulajdonságunkra utal, amely az élet fennma-

radása szempontjából talán a legfontosabb. Ha a jelentését más szóval akarnánk 

visszaadni, erre talán a 'cselekvőképesség' lenne a legalkalmasabb. Ha bővebben 

körül kell írnunk, talán így tehetnénk: „az a képességünk és hajlandóságunk, 

hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, készségeket és attitűdbeli jellemzőket) 

sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk”. (Halász Gábor, 2009) 

A kompetencia fogalmának összetettségét számos kísérletben próbálták mo-

dellezni, amelyek közül az alábbiakban bemutatunk egyet. Az ábrán látható, 

hogy a tudáselemek, a képességek, valamint az attitűd hogyan alkotja a kompe-

tencia magját, amely az alkalmazás során a környezet változásaihoz igazodik.  

1.ábra: A kompetencia modellje (Forrás: SZMT, 1999) 

A kompetenciák fajtái 

A kompetenciákat tovább vizsgálva a fajtáikról, típusaikról kell említést tenni. 

Itt is az a helyzet, hogy a nemzetközi szakirodalomban nagyon sokféle felosztás, 

„lista” létezik, amely szakmánként, szakterületenként nagyon eltérő szempontok 

alapján differenciál. Témánk szempontjából a szakképzésben leggyakrabban 

előforduló fajtákat soroljuk fel részletesebb ismertetés nélkül. Ezek a következők: 

– Metodikai kompetencia – Kognitív kompetencia 

– Szociális kompetencia – Funkcionális kompetencia (know how) 

– Cselekvési kompetencia – Személyes kompetencia 

– Kommunikációs kompetencia – Etikai kompetencia 

Hasonló felosztást, illetve fajtákat találunk az új OKJ kialakításánál, illetve a 

tartalmi és követelmény dokumentumok kidolgozásánál, amit az NSZI alkalma-

zott 2005-2006-ban. 

ALKALMAZÁS

Modell a szakmai kompetenciák definíciójához
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Rövid ismertetőnk alapján mi is elmondhatjuk: „A kompetencia a legtágabb 

értelemben vett intelligencia, a „mit” egyszerű tudásán túl a „hogyan” tudását 

is magában foglaló operatív intelligencia … Nem csak egyéni, hanem társadalmi 

jelenség, képesség, attitűd a szakmai és a magánélet szervezésére változó körül-

mények között….” (Balogh, Andrásné) 

A kulcskompetenciák fejlesztése 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szük-

sége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári lét-

hez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, 

mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. 

Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi 

cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. Sok 

kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges 

elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség 

jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát.  

Melyek a kulcskompetenciák? 

− Anyanyelvi kommunikáció. 

− Idegen nyelvi kommunikáció. 

− Matematikai kompetencia. 

− Természettudományos kompetencia. 

− Digitális kompetencia. 

− A hatékony, önálló tanulás. 

− Szociális és állampolgári kompetencia. 

− Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. 

− Kulturális kompetencia. 

A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett 

rendszerben jelenítik meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mind-

egyik kompetencia részét képzi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a 

kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntésho-

zatal, az érzelmek kezelése. 

A projekt műhelymunkájának tervezési lépései 

A projekt elsődleges célkitűzéseként lett megjelölve, hogy egy európai uniós 

szinten mobilizálható, átfogó, minden részletre kiterjedő, tartalmilag adekvát 

képzési anyag kerüljön az asztalra. A képzési anyag szó használata jelen esetben 

azzal indokolt, hogy jelen esetben elméleti modellről beszélhetünk, így az nem 

tekinthető sem központi, sem helyi szintű képzési programnak. Így a továbbiak-

ban az előállított produktumra a képzési anyag kifejezést használjuk. 

A projekt során az elsődleges adekvát kiindulási alapot a már jelenleg is 

meglévő 33 761 01 0000 00 00 OKJ azonosító sorszámmal rendelkező hivatásos 

nevelőszülő jelentette. Tekintettel rá, hogy a képzés országokat átívelő megoldá-

sokat kellett tartalmazzon, ezért a képzési anyag előállításában nagyon sok 

externáliát kellett megvizsgálnunk. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy 
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felmérjük melyek az elsődleges szubkulturális különbségek az egyes országok 

között. Az így megkapott válaszok alapján pedig tovább bővíteni, mobilizálha-

tóvá tenni a jelenleg is hazánkban már hatékonyan működő képzést. Az így elké-

szült képzési anyag egy elméleti síkon mozgó pilot projekt lett. Az alábbiakban a 

képzési anyag elkészítésének elméleti módszertanát mutatom be. 

Átalakulás útján a szakképzés 

Magyarországon a szakképzést érintő változások egyre nagyobb ütemben halad-

nak. Az európai uniós csatlakozásunk alapvetően átrendezi a munkaerőpiacot, 

tovább folytatódik a második szerkezetváltás, a munkaerővel szembeni követel-

mények nemcsak nőnek, de folyamatosan változnak. Az Országos Képzési Jegy-

zék (OKJ) szerkezete, tartalma, a szakképesítések mennyisége az elmúlt tíz évben 

többször változott, azonban a változások összességében nem tekinthetőek jelen-

tősnek. A szakképesítés-szerkezet és a FEOR (Foglalkozások Egységes Osztályo-

zási Rendszere, ma több mint 9000 munkakört/foglalkozást tartalmaz) között 

nincs összhang. Az OKJ korábbi állapotában nem volt alkalmas a teljes körű mo-

dulrendszer, a kompetenciamérés rendszerének kialakítására. 
Ma a szakmastruktúra csak részben felel meg a magyar gazdaság igényeinek, 

elvárásainak, nemzeti sajátosságainak, hagyományainak. Egyes szakképesítései 

képzési idejüket és tartalmukat tekintve nem összehasonlíthatók az EU-

tagországok szakképesítéseivel, ezért nem biztosítják automatikusan a szakképe-

sítések átláthatóságát. A szakképesítések tartalmát, szintjét tekintve ma nem 

alkot koherens rendszert, és nem kapcsolódik a foglalkoztatási rendszerhez, ezál-

tal megnehezíti a változó gazdasági, munkaerő-piaci körülményekhez gyorsan és 

alkotó módon alkalmazkodni képes szaktudás kialakítását. (Farkas Éva, 2009)  

A munkacsoportunk új gondolja, hogy a mobilitásnak mindenképpen meg 

kell jelennie a képzés tartalmában is ezért szükséges a már meglévő képzéseket 

is európai uniós szinten vizsgálni, adott esetben korszerűsíteni.  

DACUM, mint munkakör elemző módszer bemutatása 

A projekt során az alábbi logikai menetet követtük. Első lépésben elemzésre 

kerültek a részvevő országok közötti szubkulturális különbségek. Majd az így 

megkapott eredmények nyomán összehívásra kerültek a szakmában a valós 

munkaerőpiacon is tevékenykedő munkaszakértők. Feladatunk az volt, hogy 

megvizsgáljuk a szükséges externáliák figyelembe vételével, azt, hogy vajon 

mely pontok azok, melyek átgondolása a képzést mobilizálhatóbbá teszik. A 

projekt során a DACUM munkakör elemző módszert alkalmaztuk, melyet az aláb-

biakban mutatok be. 

Ahhoz, hogy valaki egy adott munkakört hatékonyan betöltsön, rendelkeznie 

kell a munkakör betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges munkaköri kompeten-

ciákkal. Munkaköri kompetenciáknak nevezzük azt a tudást – az ismeretek, a 

készségek és beállítódások olyan együttesét –, amely egy adott munka végzésé-

hez, vagy munkakör betöltéséhez szükséges. A kompetencia a tudás komplex 

funkcionálását feltételezi, a szakképesítés eredményoldalát hangsúlyozza, azt a 

konkrét tudást, amely egy munkakör betöltéséhez szükséges. 
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Egy munkakör kompetenciaszükségletének meghatározását munkakörelem-

zéssel lehet elvégezni. Az egyik legelterjedtebb munkakörelemző módszer a 

DACUM (Developing A Curriculum) módszer. A műhelymunka végeredményéül 

nemcsak a munkakör, foglalkozás feladatcsoportjainak és feladatainak rendezett 

halmazát – az úgynevezett kompetencia táblázatot – kapjuk, hanem ez még kie-

gészül a bizottság véleményére alapozott négy listával: a munkakör sikeres ellá-

tásához elengedhetetlenül szükséges általános ismeretekkel, készségekkel, a 

dolgozói magatartásformákkal, a berendezések, eszközök, szerszámok, anyagok 

részletezésével és a jövőben várható tendenciák felsorolásával. Fontos végter-

méke még a műhelynek egy szervezeti ábra, amely megmutatja a munkakör el-

helyezkedését az adott üzemi hierarchián belül, és felvázolja a dolgozó munka-

helyen belüli és kívüli munkakapcsolatait is. (Sum István, 2001) 

A DACUM műhelymunka bemutatása 

A DACUM-módszer, az adott munkakör betöltéséhez szükséges, az átlagosnál 

magasabb szintű kompetenciák meghatározását szolgálja.  Az eredmény a 

facilitátor által irányított munkaszakértői csoport összehangolt munkája során 

születik meg. A szakértői csoport tagjai a szakterület elismert képviselői, akik 

nagy munkatapasztalattal rendelkeznek. A DACUM-munkakörelemzés alapja a 

kompetencia. A DACUM-módszerrel történő munkakörelemzés két napot vesz 

igénybe. Az első nap meghatározzák a munkakör betöltéséhez szükséges felada-

tokat, ez lesz a későbbiekben a feladatprofil. A második nap pedig meghatároz-

zák a munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, ez a kompetenciaprofil. A 

DACUM-módszert alkalmazni lehet tananyagfejlesztésnél, képzési szükséglet 

meghatározásnál, kompetencia teszt készítésénél, dolgozói teljesítményértéke-

lésnél, munkaköri leírás készítésnél és munkatárs keresésnél.  

A kifejlesztett modell és új moduljai 

A DACUM-műhelymunka során az alábbi eredményeket kaptuk: 

A. szakasz: 

Első lépésként 3 új modult sikerült kidolgoznunk, melyekről új gondoljuk, 

hogy a már meglévő 33 761 01 0000 00 00 OKJ azonosító sorszámmal rendelke-

ző hivatásos nevelőszülő moduljait kellő hatékonysággal tudja kiegészíteni.  A 

DACUM-műhelymunka során munkacsoportunk új gondolta, hogy az egyes mo-

dulokon belül a képzésben részvevőnek az alábbi nagyobb tudáscsoportokat és 

képességeket, kompetenciákat kell elsajátítania. A következőkben tárgyalt fel-

adat és kompetencia profilok tekintettel a terjedelemre a teljes igénye nélkül 

kerülnek bemutatásra. Továbbá megjegyzendő, hogy a már megszokott DACUM-

tábla átalakítva kerül bemutatásra az elvárt francia forma szerint. A modulok az 

alábbiak: 

1. számú modul: Különleges szükségletű gyermekek gondozása-nevelése 

A modul célja, hogy a képzésben résztvevők ismereteket szerezzenek a kü-

lönleges szükségletű gyermekekről, egyéni fejlődési ütemükről és szükségleteik-
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ről. Felismerjék és megismerjék az átlagtól eltérő fejlődést és képesek legyenek 

az ebből eredő hátrányok csökkentésére. 

Tudás (elméleti ismeretek) 

A különleges szükséglet, A különleges szükséglet lélektana, A gondozás 

módszerei, szabályai, a fejlődés segítése 

Képességek (gyakorlati ismeretek) 

− Gondoskodik a gyermek énfejlődéséről, érzelmi, értelmi és mozgásfejlő-

déséről, a beszédfejlődésről és figyelembe veszi annak hatását a személyi-

ségfejlődésre. 

− Figyelembe veszi az egyéni szükségleteket a rugalmas és folyamatos napi-

rend és biztonságérzet kialakítása érdekében. 

− Nevel az önálló szabad mozgás és játék jelentőségére. 

− Figyelemmel kíséri a szülőktől való elválás hatását, s elősegíti az új kör-

nyezethez való alkalmazkodását. 

− Figyelembe veszi az egyéni tempót, s az egyéni ízlést. 

− Inger gazdag környezetet biztosít. 

− Etet, öltöztet, pelenkáz, fürdet, altat, levegőztet. 

− Csillapítja a betegségeket, lázmérést folytat, folyadékot pótol. 

− Megelőző egészségvédelmet folytat, elviszi a gyermeket szűrővizsgálatok-

ra és védőoltásokra. 

− Ismeri a beteg gyermek megfigyelésének szempontjait és a tünetek értel-

mezését. 

− Ismeri és alkalmazza a fizikális gyógymódokat, gyógyszeres kezeléseket . 

− Megelőzi a szövődményeket és kezeli azokat. 

− Együttműködik az egészségügyi intézményekkel. 

− Ágyneműt cserél, ügyel a napi testhigiéniára. 

− Szükség esetén diétát alkalmaz és gyógyszeres kezelést … stb. 

Kompetenciák (készségek) 

− Empátia. 

− Átérző képesség. 

− Türelem. 

− Kommunikációs képesség. 

− Stresszkezelés. 

− Asszertivitás. 

− Kreativitás. 

− Tolerancia. 

2. számú modul: Csapatmunka 

A modul célja, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a konfliktus megoldási 

technikákat, megismerjék a konfliktus természetét. 

Megismerjék az együttműködés pszichológiáját, a szakmai együttműködés 

szabályait, a szakmai etika előírásait és azt alkalmazni tudják mindennapi tevé-

kenységük során 
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Tudás (elméleti ismeretek) 

Kommunikáció, Szociálpszichológia, A segítő beszélgetés, Szakmai etika, 

Kompetencia határok 

Képességek (gyakorlati ismeretek) 

– A nevelőszülő ismeri és betartja a jogszabályi előírásokat és normákat, isme-

ri a nevelőszülői jogviszony létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével 

kapcsolatos eljárásrendet. 

– Megismeri a nevelőszülői hálózat működtetője (fenntartója) értékrendjét.  

– Képes megszerezni a szükséges ismereteket, információkat (gyermekvéde-

lem, pedagógia, pszichológia). 

– Tisztában van a hatósági intézkedések fogalmával, ismeri a gyermekvédelem 

szabály-és normarendszerét. 

– Ismeri a kommunikációs csatornákat és készségszintűen használja  

– Képes együttműködni a gyermek életéhez kapcsolódó pedagógiai, egészség-

ügyi és szociális szakemberekkel 

– Folyamatosan képes információszerzésre, koordinálásra, egyeztetésre a 

gyermek érdekében 

– Kapcsolatot tart az esélyegyenlőséget biztosító szakmai szervezetekkel… 

stb. 

Kompetenciák (készségek) 

Pontosság. 

Precizitás. 

Jó együttműködési készség. 

Jó szervezőkészség. 

Empátia. 

Átérző képesség. 

Segítőkészség. 

Jó kommunikációs készség. 

Tolerancia. 

3. számú modul: Mentálhigiénés támogatás és minőségbiztosítás 

A modul célja, hogy a képzésben résztvevők képessé váljanak saját személyisé-

gük megismerésére, reális énkép kialakítására, viselkedési kontroll és szakmai 

önismeret kialakítására és fejlesztésére 

Tudás (elméleti ismeretek) 

Szociálpolitika, Önismeret, Énvédő technikák 

Képességek (gyakorlati ismeretek) 

− Ügyel és figyel a testi-lelki egészség összefüggéseire, a lelki egészség 

fontosságára. 

− Ismeri és alkalmazza a mentálhigiéné eszközeit. 

− mentálhigiénés és kommunikációs gyakorlatot folytat. 

− Ismeri a személyiség szerepét a gyermekek nevelése-gondozása során. 
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− Személyiségfejlesztést folytat. 

− Értő módon alkalmazza a továbbképzéseket, a minőségbiztosítást, a szak-

mai etika jogi szabályozását. 

− Alkalmazza az esetmegbeszélést, ismeri az esetkonzultáció fontosságának 

szerepét. Együttműködik a nevelőszülővel a szakmai teamben . 

− Ismeri és alkalmazza a szupervízió elméletét és gyakorlatát… stb. 

Kompetenciák (készségek) 

Empátia. 

Átérző képesség. 

Türelem. 

Kommunikációs képesség. 

Stresszkezelés. 

Asszertivitás. 

Kreativitás. 

Tolerancia. 

B. szakasz: 

Második lépésként kidolgoztuk a 3 modulhoz tartozó egyes vizsgaegységeket 

továbbá tananyagegységeket és tananyagelemeket, melyek az alábbiakban kerül-

nek bemutatásra. A minta a francia formát követi. 

1. számú vizsgaegység: UC N°7 (VIZSGAEGYSÉG): 

Kora miatt különleges szükségletű gyermekek gondozása-nevelése 

Szám Ismeretek Leírás 

E7. C1. C2. C3. C4 

Vizsga leírása : Interaktív szituációs feladat a kora miatt különle-

ges szükségletű gyermekek gondozása-nevelése témakörében. 

Időtartam : 1 óra. 

Megvalósítási feltételek : nincs. 

Felkészülési idő : 30perc. 

Vizsga formája: gyakorlati. 

Osztályozási rendszer (számmal, szöveges) : osztályozás 1-20 

ponttal. 

Vizsgabizottság : egy szakember és egy oktató. 

Vizsgaanyagban értékelt ismeretek listája és ismeretek részletezése: 

Ismeretek Ismeretek részletezése 

1.Ellátja a 0-3 éves korú 

gyermek szükségleteit, gondo-

zást, nevelést folytat 

1.1 A nevelőszülő kellő ismeretek és felkészültség birtokában 

képes a csecsemő életkori szükségleteit és az előzményeket figye-

lembe vevő egyéni szükségletekre szabott gondozásra, nevelésre. 

1.2 Figyelembe veszi minden, már a családban élő családtag 

érdekeit , zökkenőmentesen folytatja a csecsemőkorú gyermek 

gondozás-nevelését 

2. Ismeri a tartós beteg gyer-

mek specifikumait, gondozá-

sát-nevelését 

2.1 A nevelőszülő a megfelelő tudás birtokában kompetensen 

dönt a gyermek befogadásáról. 

Megkap minden információt a betegségről, annak kezeléséről, 

képes és akar is együttműködni az egészségügyi intézményekkel 

2.2 A nevelőszülő kompetens módon vállalta a gyermek gondozá-

sát, nevelését, ismeri és tudja is igényelni a betegség okán járó 

ellátásokat és juttatásokat, képes a gyermeket és környezetét 
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segíteni a betegség elfogadásában 

3. : Fogyatékosságok ismérve-

inek használata 

3.1 A nevelőszülő megszerezi a szükséges ismereteket, úgy vállal 

fogyatékkal élő gyermeket, hogy pontosan ismeri vállalása kö-

vetkezményeit, és arra környezetét is felkészíti. 

4. : Gondozza és neveli a 

fogyatékkal élő gyermeket 

4.1 A nevelőszülő a megfelelő ismeretek, készségek, és együtt-

működési készség birtokában gondozza és neveli a fogyatékkal 

élő gyermeket úgy, ahogy a gyermek állapota és egyéni szükség-

letei a leginkább megkövetelik. 

2. számú vizsgaegység: UC N°8 (VIZSGAEGYSÉG): A csapatmunka 

Szám Ismeretek Leírás 

E8. C1. C2. C3.  

Vizsga leírása : Interaktív szituációs feladat a team-munka működte-

tése témakörében. 

Időtartam : 1 óra 

Megvalósítási feltételek : nincs 

Felkészülési idő : 30 perc 

Vizsga formája (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, …) :gyakorlati 

Osztályozási rendszer (számmal, szöveges) : osztályozás 1-20 ponttal 

Vizsgabizottság : egy szakember és egy oktató 

Vizsgaanyagban értékelt ismeretek listája és ismeretek részletezése:  

Ismeretek Ismeretek részletezése 

1. A nevelőszülő fenn-

tartja saját motiváció-

ját, tisztázza saját 

szerepét. 

1.1 A nevelőszülő a jogszabályi, intézményrendszeri és szakmai normá-

kat megjelenítő hálóban képes magát definiálni, helyét elfogadja. 

1.2 Az értékrendet elfogadja és képes követni. 

1.3 Képessé válik az információk befogadására és folyamatos frissítésére, 

a jó szakmai kommunikációra. 

2. A gyermek számára 

személyre szabott 

projektet dolgoz ki. 

2.1 A szakemberek közötti hatékony információcsere mozgatójává válik a 

nevelőszülő. 

2.2 Felderíti a gyermek előéletét, és egyénre szabott gondozás-nevelési 

tervet állít össze. 

2.3 A megjelölt szakemberekkel élő és kölcsönös együttműködést hoz 

létre. 

2.4 Ügyel rá, hogy a vérszerinti családjából kiemelt gyermek gyökerei 

nem szakadjanak meg. 

3. Elősegíti az együtt-

működést és koordiná-

ciót. 

3.1 Pontos ismeretekkel rendelkezik a társintézmények munkájáról, elér-

hetőségeiről. 

3.2 A nevelőszülő hatékonyan kommunikál. 

3.3 A nevelőszülő elfogadtatja magát kompetens szakemberként. 

3.4 Biztosítja, hogy egyéni gondozási tervek valóban a gyermek életében 

együttműködő szakemberek által közösen megvalósított, a gyermek 

egyéni szükségleteit figyelembe vevő és arra választ adó dokumentációk 

lesznek. 
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3. számú vizsgaegység: UC N°9 (VIZSGAEGYSÉG): 

Mentálhigiénés támogatás és minőségbiztosítás 

Szám Ismeretek Leírás 

E9. C1. C2. C3.  

Vizsga leírása: Sorolja fel a minőségbiztosítás eszközeit, és ismertessen 

közülük kettőt! 

Időtartam : 1 óra 

Megvalósítási feltételek : nincs 

Felkészülési idő : 30 perc 

Vizsga formája (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, …) :gyakorlati 

Osztályozási rendszer (számmal, szöveges) : osztályozás 1-20 ponttal 

Vizsgabizottság : egy szakember és egy oktató 

Vizsgaanyagban értékelt ismeretek listája és ismeretek részletezése  : 

Ismeretek Ismeretek részletezése 

1. Mentálhigiénés és kom-

munikációs ismeretek és 

azok gyakorlata. 

1.1 A nevelőszülők igényesek a mentális egészségre, felismerik 

annak hatását a testi egészségre. 

1.2 Tudnak és mernek segítséget kérni. 

1.3 Olyan gyakorlatokat sajátítanak el, melyekkel mind maguk és 

családtagjaik, mind a nevelt gyermekek esetében csökkenteni tudják 

a stresszt és kezelni a mindennapok konfliktusait. 

2. Személyiségfejlesztés 

elmélete és gyakorlata. 

2.1 A nevelőszülők felismerik a személyiség szerepének jelentőségét 

a napi munkájukban. 

2.2 Fontosnak tartja a személyiség védelmét, a mentális védelem 

jelentőségét. 

2.3 A személyiségfejlesztés hasznosítja, így igényes saját és család-

juk mentális egészségére, nyitott a mentális segítség elfogadására 

3. Szupervízió és egyéb 

képzések, továbbképzések 

ismerete, haszna. 

3.1 A nevelőszülő önmagát szakmai szereplőként definiálja, szakmai 

és személyes énjét képes tudatosan kettéválasztani. 

3.2 Tudatában van lehetőségeinek, feladatainak és szerepének a 

szakmai teamben. 

3.3 Az esetmegbeszélőkön hallottakat hatékonyan feldolgozza, 

önmaga is hasznos információkkal képes szolgálni a team többi 

tagjának. 

3.4 A szakmai etika szabályait betartva dolgozik, és ezt családtagja-

iban is tudatosítja a mindennapok során. 

3.5 A szupervizió lehetőségével a nevelőszülő kompetens módon él. 
 

Irodalom 
BALOGH ANDRÁSNÉ dr. (2006): Kompetenciák és kvalifikációk a szakképzésben In.: Szerk. Bene-

dek András (2007): Szakképzés pedagógia Typotex Budapest, 80. o. 

FARKAS ÉVA: Megújulás útján a szakképzés, 2009 

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XSOSG1RiTXUJ:feek.pte.hu/feek/fe

ek/index.php%3Fulink%3D1323+dacum+k%C3%A9zik%C3%B6nyv&cd=3&hl=hu&ct=clnk

&gl=hu&source=www.google.hu. Letöltés: 2011-02-23 ) 

HALÁSZ GÁBOR (2006): A kompetencia. Kihívások és értelmezések. Előszó. 2009. 04. 19-i megte-

kintés, Oktatási Hivatal, http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-

01_eloszo. 

LÜKŐ ISTVÁN: Tartalmi és szervezeti átalakulások a szakképzésben. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 2011, 128.o. 

SUM ISTVÁN (főszerk.) (2001): Dacum kézikönyv. Budapest, Nemzeti Szakképzési Intézet. 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XSOSG1RiTXUJ:feek.pte.hu/feek/feek/index.php%3Fulink%3D1323+dacum+k%C3%A9zik%C3%B6nyv&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XSOSG1RiTXUJ:feek.pte.hu/feek/feek/index.php%3Fulink%3D1323+dacum+k%C3%A9zik%C3%B6nyv&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XSOSG1RiTXUJ:feek.pte.hu/feek/feek/index.php%3Fulink%3D1323+dacum+k%C3%A9zik%C3%B6nyv&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&source=www.google.hu
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-01_eloszo
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-01_eloszo

