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1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember,
aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A
kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák
előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés
szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek,
tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz.
Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos
szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a
különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel
történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
2. A szakképesítéssel rendelkező képes:
• olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
• köznyelvi és szakmai szöveget írni
• információk gyűjtésére
• a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
• adekvát kommunikációra
• konfliktusmegoldásra
• általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
• a szociális problémák felismerésére
• a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére
• módszeres munkavégzésre
• tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
• differenciált bánásmód alkalmazására
• a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
• rendezvények, programok szervezésére
• ügyeleti feladatok ellátására
• pontos, következetes munkára
3. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR
száma
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FEOR megnevezése

Oktatási asszisztens

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett
közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen
kívüli, valamint az óvodai
foglalkozások
előkészítésében és lebonyolításában.

4. A képzésben való részvétel feltételei:
• érettségi végzettség,
• javasolt „egészségügyi kiskönyv” készíttetése a szakmai gyakorlaton történő részvétel
miatt,
•

[egészségügyi alkalmasság (Pedagógiai- és családsegítő munkatárs munkakörben) / (SZAKMAI
ORVOSI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 33/1887. NM rendelet 15. sz. melléklete szerinti) / ]
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5. A képzési és vizsgadíj:

képzési díj:
vizsgadíj:

OKJ 54-140-02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
Ft
Ft

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
Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11464-16
Családpedagógiai alapismeretek
11676-16
Program és szabadidő szervezés
11687-16
Kommunikáció és viselkedéskultúra
11678-16
Gondozás és egészségnevelés
11688-16
Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11498-12
Foglalkoztatás II.
11499-12
Munkahelyi egészség és biztonság
11500-12
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
GYAKORLATI vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy
megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő
eszköz kiválasztása, készítése.
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati vizsgafeladatok az
óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános iskolai tanuló neveléséhez,
oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember kapcsolatrendszeréhez,
konfliktusaihoz, valamint a tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős foglalkozások
előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
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KÖZPONTI ÍRÁSBELI vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga
A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a pedagógiai és családsegítés fogalmait és
legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai,
pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és
szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16
Gondozás és egészségnevelés szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.
A tételkészítő törekedjen arra, hogy a feladatmegoldások értékelése ne adjon lehetőséget
szubjektivitásra, ezáltal biztosítsa a tárgyszerű minősítés feltételeit. A tudás értékelésének a
mennyiségi és minőségi kritériumai, egyaránt jelenjenek meg a feladatokban. A feladatok legyenek
alkalmasak az ismeret és megértésjellegű tudás mérésére, hívjon elő: tényeket, fogalmakat,
összefüggéseket, szabályokat, közös jellemzők. A részfeladatok a „nevezze meg”, „definiálja”,
„jellemezze”, „sorolja fel”, „állítsa sorrendbe”, „osztályozza”, „hasonlítsa össze”, „csoportosítsa”,
„értelmezze”, „magyarázza meg”…stb. típusú instrukciókat tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
SZÓBELI vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
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 szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a központilag
meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot
felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 11464–16 Pedagógiai,
pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és
szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16
Gondozás és egészségnevelés modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
9. Egyéb információ:
• Szakmai gyakorlat: 40 óra (pl: 5 munkanap x 8 óra)
• A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg.
• A szakmai gyakorlat letölthető a pedagógiai és családsegítő szakember jellemző
munkaterületein: óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményben, családi napköziben,
iskolában, gyermekotthonban, nyári táborokban, erdei iskolában, családsegítő
intézményekben.
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