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KIEGÉSZÍTÉS

Kiegészítés a következőhöz: Pályázati felhívás szerződéses alkalmazottak számára a
következő besorolási csoportokra és profilokra:

Az 1. oldalon
A szöveg az alábbi szövegrész után:
EPSO/CAST/P/19/2018 Gyermekgondozó személyzet FG II
a következőkkel egészül ki:
EPSO/CAST/P/20/2018 Oktatáspszichológus FG IV

A 7. oldalon
A szöveg az alábbi cím után:

I. MELLÉKLET – A MUNKAKÖRÖK JELLEGE
a következőkkel egészül ki:
IV. BESOROLÁSI CSOPORT, Oktatáspszichológus (0–14 éves gyermekek számára)

a) Az oktatáspszichológiával kapcsolatos szakértelem biztosítása a bölcsőde és/vagy napközi
otthon számára, valamint segítségnyújtás e minőségben bizonyos dokumentumok
elkészítéséhez.
b) A bölcsődei gyermekgondozók, az óvodai személyzet és/vagy tanárok/nevelők
munkájának szoros figyelemmel kísérése az oktatási tevékenységük támogatása céljából.
c) Hozzájárulás az oktatási kérdésekkel kapcsolatos folyamatban lévő képzésekhez az
oktatási személyzet szakmaiságának erősítése érdekében.
d) A képzési igények értékelésének és a képzési terv végrehajtásának/továbbfejlesztésének
irányítása, valamint oktatási kérdésekkel kapcsolatos képzések szervezése.
e) A gyermekek általános fejlődésének figyelemmel kísérése és nyomon követése az ahhoz
szükséges optimális feltételek biztosítása érdekében, hogy a gyermekek jól érezzék
magukat a bölcsődében vagy a napközi otthonban.
f) A szülők tájékoztatása a gyermekek tevékenységeiről az e célból szervezett találkozókon,
a szülőkkel kialakított, bizalmon és partneri viszonyon alapuló kapcsolat fenntartása
érdekében.
g) Fellépés bizonyos helyzetekben – a bölcsődei gyermekgondozók, az óvodai személyzet
és/vagy a tanárok/nevelők, valamely szülő kérésére vagy saját kezdeményezésre – a
feltételek javítása érdekében és a gyermekek jó közérzetének biztosítása céljából.
h) Általános szervezeti változtatásokra irányuló javaslatok benyújtása, amelyek a pedagógiai
munka minőségének, a gyermekek bölcsődei és/vagy napközi otthoni tartózkodásának,
valamint a szülőknek nyújtott szolgáltatásoknak a javítását célozzák.
i) Folyamatos kapcsolattartás – kollektíven vagy egyéni alapon – a bölcsődei
gyermekgondozókkal, az óvodai személyzettel és/vagy a tanárokkal/nevelőkkel az oktatói
személyzet következetes oktatási tevékenységének biztosítása céljából.
j) Olyan javaslatok kidolgozása az általános szervezet különböző szempontjainak
megtervezése terén – ideértve az anyagok kiválasztását és beszerzését –, amelyek
kedvezően befolyásolják a gyermekek életminőségét és a szülőknek nyújtott szolgáltatások
színvonalát.
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k) Az oktatási küldetésnyilatkozat megfelelő végrehajtásának biztosítása.
l) Szükség esetén részvétel a bölcsődék és a napközi otthonok közötti koordinációra irányuló
erőfeszítésekben.

A pályázati felhívásban foglalt összes többi alapelv értelemszerűen alkalmazandó a IV.
besorolási csoportba tartozó oktatáspszichológusokra.

