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1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus 
irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a 
környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. 
Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a 
titoktartás kötelezettségének betartása mellett. 
 
2. A szakképesítéssel rendelkező képes: 

• az óvodapedagógussal való együttműködésre  
• a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre  
• az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére  
• a gyermek tevékenységének aktív segítésére  
• a beteg gyermek ápolására  
• empátiára, toleranciára  
• adekvát kommunikációra  
• általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni  
• a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére  
• módszeres munkavégzésre  
• differenciált bánásmódra  
• segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében  
• betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat 

 
3. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 
munkakör(ök) 

3410 
Oktatási asszisztens 
Óvodai dajka 

Óvodai dajka 

 
4. A képzésben való részvétel feltételei: 

• alapfokú iskolai végzettség (nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség), 

• betöltött tankötelezettségi kor, 
• javasolt „egészségügyi kiskönyv” készíttetése az óvodai gyakorlat miatt,  
• [egészségügyi alkalmasság (Óvodai dajka munkakörben) / (SZAKMAI ORVOSI 

ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 33/1887. NM rendelet 15. sz. melléklete szerinti) /] 
 
5. A képzési és vizsgadíj: 
 

OKJ 32-140-01 Óvodai dajka 
képzési díj:                              Ft  
vizsgadíj:                              Ft 
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6. Részletfizetés: 
 
Kezdő befizetés minden esetben a felnőttképzési szerződéskötés megkötésekor fizetendő, amelynek 
összege min. ________________ Ft. Az összeg a meghirdetett képzési díj részét képezi, így többlet 
költséget nem jelent. A fennmaradó összeget a szakmai vizsgáig tetszőleges (kamatmentes) 
részletekben szükséges befizetni. 
 
7. A képzés moduljai: 
 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 
11470–16 Óvodai nevelési feladatok  
11688–16  Gondozás és egészségnevelés  
11543–16  Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében  
11544–16  Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében  

 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 

GYAKORLATI vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: 

Az óvodai nevelés, gondozás, takarítás gyakorlata 
A vizsgafeladat ismertetése:  
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított szituációs 
tételek alapján történik. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A 
vizsgázó a vizsgatevékenység során a képző intézmény szakértői által összeállított tételsorból, 
véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A tételek az óvodai dajka, 
gondozási, takarítási feladataihoz, az intézményi és intézményen kívüli programokban történő 
segítségnyújtáshoz, a játék és eszközhasználathoz kapcsolódó élethelyzeteket, szituációkat, 
feladatokat tartalmazhatnak. A vizsgázó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett 
tevékenységként teljesíti. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 
 
 

SZÓBELI vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése:  

Komplex szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat ismertetése:  
A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó 
számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli 
vizsgatevékenysége során a központilag meghatározott tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel 
alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. 
Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % 
 




