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                                     Szakmai ajánlás 

                   
Tekintettel a korlátozó intézkedések fokozatos feloldására, a veszélyhelyzet enyhülésére, 

szükséges ismételten megvizsgálni a kisgyermeknevelő képzéshez kapcsolódó szakmai 

gyakorlatok megvalósításának lehetőségeit, valamint a hallgatók gyermekcsoportban 

tartózkodásának feltételeit. Fontos azonban megemlíteni, hogy továbbra is kellő óvatosságra 

van szükség minden érintett fél részéről. A gyermekek, családjaik, munkatársaink mellett a 

hallgatók biztonságára is oda kell figyelni.   

A hallgatók fogadása előtt a vezető kollégáknak tájékozódni kell a fenntartó álláspontjáról a 

kérdésben, ez alapján javasolt a szülők széleskörű tájékoztatása. Ezt követően az 

egészségvédelmi intézkedések maradéktalan betartásával egyéni vagy kiscsoportos felkészítő 

konzultációkat és gyakorlati foglalkozásokat szervezhetnek az intézmények.  

 

                                        Szempontok a hallgatók fogadásához 

 

- Május 10.-től a bölcsődék, is fogadhatnak hallgatókat. A gyermekcsoportok szabad 

levegőn tartózkodásának időtartama már elég jelentős, így kisebb járványügyi 

kockázatot rejt a képzésben résztvevők jelenléte.  

- Egy-egy kisgyermek gondozásának-nevelésének átvételét a gyakorlat során, csak a 

veszélyhelyzet visszavonása után javasoljuk.  

Addig a  megfigyelésen alapuló gyakorlat megvalósítását ajánljuk, amely szakmailag is 

elfogadható módszer a bölcsődék számára. Az aktuális és már jól ismert járványügyi 

szabályokat ebben a gyakorlatszervezési formában is be kell tartani.  

 

 



Ezek a következők:   

- egészségügyi nyilatkozat – a korábbi ajánlások szerint – arra vonatkozóan, hogy 

nincsenek tünetei a hallgatónak 

- a bölcsőde területére lépéskor testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés.  A belépéshez 

megengedett hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot 

nem kezdheti meg. Erről a gyakorlatot vezető oktató haladéktalanul köteles a szakképző 

intézményt tájékoztatni. 

- a napi gyakorlat során többszöri fertőtlenítő kézmosás  

- a bölcsődében tartózkodás teljes időtartama alatt maszk használat  

- váltócipő és váltóruha használat  

A gyakorlati képzés ideje alatt a mentor/vezető/ szaktanácsadó feladata, a helyes 

védőeszköz -használat folyamatos ellenőrzése.  

Javaslatok a gyakorlat megszervezéséhez 

- Rövid (10-20 perces) oktatóvideók felvétele a csoportokban  

Egyszerű, okos telefonnal felvett gondozási helyzetek; étkeztetés, kezdeményezések, 

öltöztetés stb. – minden olyan helyzet – mely a gyakorlat szakmai tartalmához, annak 

teljesítéséhez  szükséges. A videó elkészítése alacsony technikai igényű, inkább csak egy kis 

időt igényel a gyakorlati helyen dolgozó vezetőtől, szaktanácsadótól, ezzel a feladattal 

megbízott kisgyermeknevelőtől. A video nem vágott, szerkesztett, így való képet kaphat a 

hallgató a mindennapi bölcsődei tevékenységekből. Ennél a formánál fontos, hogy a szülőktől 

hozzájáruló nyilatkozatot kérjünk, valamint a videót a vezető/szaktanácsadó/mentor 

prezentálja - akár az online térben – a hallgatóknak (narráció, szakmai lényegkiemelés stb.). 

Az online platformon bemutatás nem kívánja, hogy feltöltsük, elküldjük a videót a 

hallgatóknak, ezzel egyben megakadályozható, hogy a videó felkerüljön a világhálóra.  

 

-  Használaton kívüli helyiségek kihasználása 

Azokban a bölcsődékben, ahol rendelkezésre állnak még a korábban elkülönítőként használt 

helyiségek – most alkalmazhatóak megfigyelésre  

 

- Hallgatói létszám 

Egy gyermekcsoportban – a vezető döntése mentén – 1, maximum 2 hallgató fogadását 

ajánljuk.  

 



A feladatok megbeszélést, tapasztalatok összegzését, értékelését is kiscsoportos bontásban 

ajánljuk megszervezni.  

 

 Fontosnak tartjuk megemlíteni azt is, hogy a bölcsődében a gyakorlatot kizárólag egészséges, 

tüneteket nem mutató tanuló végezheti, amelyről nyilatkoztatni szükséges. Nem életszerű a 

gyakorlat lefolytatását negatív PCR teszt bemutatásához kötni, hiszen a negatív teszt ténye, 

csak adott pillanatnyi állapotot tükrözi.   

 

A szakmai gyakorlathoz, szakmai vizsgák megszervezéshez kapcsolódó jogszabályok, 

platformok:  

https://njt.hu/jogszabaly/2021-177-20-22 

https://www.nive.hu/ 

https://kormany.hu/dokumentumtar/egyedi-miniszteri-hatarozat-2 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/567/Aktualiz%C3%A1lt%20elj%C3%A1r%C3%

A1srend%2011.07.pdf 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-

azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban 
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