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Módszertani állásfoglalás
Tekintettel a 2020 novembere óta ismét fennálló illetve a jelenleg is súlyosbodó
veszélyhelyzetre szükséges megvizsgálni a kisgyermeknevelő képzéshez kapcsolódó szakmai
gyakorlatok megvalósításának lehetőségeit; valamint a hallgatók gyermekcsoportban
tartózkodásának feltételeit. A jelenlegi helyzetben kellő óvatosságra van szükség minden
érintett fél részéről. Tudjuk, hogy a hallgatók is aggódhatnak saját egészségükért a gyakorlat
során, hiszen az általában tünetmentes, de hordozó gyermekekkel kell érintkezniük. 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, valamint javasolt a szülők széleskörű tájékoztatása.
Figyelembe véve a képzések sokféleségét, a hallgatók egyéb tanulmányait, esetleges
gyakorlatát, tapasztalatát; az alábbi lehetőségeket javasoljuk a bölcsődei gyakorlatok
megvalósításához, vagy a szakmai gyakorlatok leigazolásához:

-

Azon hallgatók, akik jelenleg bölcsődében dolgoznak kisgyermeknevelőként, számukra
igazolhassa le a gyakorlatot az intézmény, ahol jogviszonyban áll.

-

Azon kisgyermeknevelő hallgatók, akik jelenleg dajka munkakörben dolgoznak,
kapjanak lehetőséget saját bölcsődéjükben a gyakorlat letöltésére. Helyzetük kedvező
abból a szempontból, hogy akár a gyakorlat esetében előírt gondozási-nevelési
feladatokat is módjukban áll átvenni, hiszen egyébként is jelen vannak a
mindennapokban.

-

Azon hallgatók, akik korábban OKJ képzésben vettek részt, javasoljuk az OKJ
képzőhely által, a tanulmányok során letöltött gyakorlat igazolásának elfogadását a BA
képzésben.

-

Mindez kiterjeszthető azokra a hallgatókra is, akik OKJ képzésben demons vizsgát
tettek. Annak tematikáját és a vizsga eredményét becsatolva, szakmai szempontból
elfogadhatónak gondoljuk gyakorlatként.

-

Amennyiben a hallgató esetében egyik felvázolt helyzet sem áll fenn, az alábbiak
mentén elképzelhető a gyakorlat:

-

A jelenlegi pandémiás helyzetben csak a megfigyelés tekinthető biztonságos
megoldásnak. Egy-egy kisgyermek átvételét a gyakorlat során, csak a
veszélyhelyzet visszavonása után javasoljuk.
o legkorábban áprilistól javasoljuk a bölcsődék számára, hogy hallgatókat
fogadjanak – abban az esetben, ha egyéb intézkedések mentén nincs erre
vonatkozó ellenjavallat.
A gyermekcsoportok szabad levegőn tartózkodásának időtartama ekkor már
elég jelentős a téli időszakhoz képest, kevesebb járványügyi kockázatot rejt az
udvari megfigyelés.
o a veszélyhelyzet visszavonásáig a megfigyelésen alapuló gyakorlat – gyermekek
nevelési-gondozási helyzeteinek átvétele nélkül - elfogadható a bölcsődék
számára – betartva az aktuális és már jól ismert járványügyi szabályokat
1. egészségügyi nyilatkozat – a korábbi ajánlások szerint – arra
vonatkozóan, hogy nincsenek tünetei
2. a bölcsőde területére lépéskor testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés
3. a napi gyakorlat során többszöri fertőtlenítő kézmosás
4. a bölcsődében tartózkodás teljes időtartama alatt maszk használat
5. váltócipő és váltóruha használat
o rövid (10-20 perces) oktatóvideók felvétele a csoportokban – egyszerű, okos
telefonnal felvett gondozási helyzetek; étkeztetés, kezdeményezések, öltöztetés
stb. – minden olyan helyzet – mely a gyakorlathoz 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 on-line
térben – a hallgatóknak (narráció, szakmai lényegkiemelés stb.). Az on-line
platformon bemutatás nem kívánja, hogy feltöltsük, elküldjük a videót a
hallgatóknak, ezzel egyben megakadályozható a videó „kikerülése” a
világhálóra.
o azokban a bölcsődékben, ahol rendelkezésre állnak még a korábban
elkülönítőként használt helyiségek – most alkalmazhatóak megfigyelésre
o egy gyermekcsoportban – a vezető döntése mentén – 1, maximum 2 hallgató
fogadását ajánljuk
A bölcsődében a gyakorlatot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló végezheti,
amelyről nyilatkoztatni szükséges. Nem látjuk életszerűnek a gyakorlat lefolytatását negatív
PCR teszt bemutatásához kötni, hiszen a negatív teszt ténye, csak adott pillanatnyi állapotot
tükrözi.
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