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1. Alapadatok 
 

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés: 

1.1. Megnevezése: Dajka 

1.2. Száma: 01193003 
1.3. Ágazat megnevezése: irány (terület): Oktatás 

 

1.4. 
Besorolása a képzési területek egységes 
osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 

 

FEOR: 0119 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés: 

1.4. Megnevezése: Dajka 

1.5. 
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 
szerinti szint: 

3 

1.6. 
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) 
szerint szint: 

3 

1.7. 
A Digitális Kompetencia Keretrendszer 
szerinti szint: 

3 

 
 

1.8. 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 
és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal 
szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör 
magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-jegyzékben szereplő szakma 
képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai 
készségek megszerzésére irányul. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítés jogszabályban meg-határozott képesítési követelmény, munkakör betöltéséhez, 
vagy tevékenység folytatásához. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.9. 

A képzés célja: 
 

A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a 
munkaterületének ellátásához szükséges. 

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű 
szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek 
biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát 
el. Ellátja a környezet-gondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, 
szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett. 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 
- a személyi gondozási ismeretek alkalmazására 
- higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre 
- az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére 
- a környezet gondozására, tisztántartására 
- a gyermek tevékenységének aktív segítésére 
- a munkavédelmi előírások betartására 
- 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 
- szakemberekkel való együttműködésre 

KÉPZÉSI PROGRAM 
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1.10. 

A képzés célcsoportja: 

 
A képzési program elérhető minden olyan egyén számára is, aki a belépési feltételeknek megfelel és a 

képzési programmal elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé. E 
képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő 

mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja 
a társadalmi hasznosságát. 

 

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 
 

2.1. Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség 

2.2. Szakmai előképzettség: nem szükséges 

2.3. 
Szakmai gyakorlat területe és 
időtartama: 

Időtartam: 40 óra  

Helyszín:  bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban, 
vagy bölcsődés, illetve óvodáskorú gyermeket ellátó 
egyéb intézményben 

2.4. 
Egészségügyi alkalmassági 
követelmény: 

Nem szükséges 

2.5. Felnőttképzési szerződés: Szükséges (2013. évi LXXVII. törvény 13. § alapján) 

 

2.6. 
Képzésben részt vevő 
személyes adatainak 
megadása: 

 

Szükséges (2013. évi LXXVII. törvény 21. § alapján) 

2.7. Egyéb feltételek: - 

 
 
 

3. Tervezett képzési idő 
 

3.1. A képzés óraszáma: 400 óra 

 
3.2. 

 

Megengedett hiányzás 
mértéke: 

A kontaktórák 30 százaléka 
(A felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal felmondható, ha 
a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési 
programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.) 
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4. Tananyagegységek 

4.1. Tananyagegység 
 

4.1.1. Megnevezése: Nevelési feladatok a dajka tevékenységében 

4.1.2. Célja: 
A tananyagegység célja megegyezik az 1.10. pontban meghatározott 
képzési céllal. 

 

4.1.3. 
Megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek: 

 

Előadás, Gyakorlati feladatmegoldás, Projektmunka 

 

4.1.4. 
Megvalósítása során 
alkalmazott 
munkaformák: 

 

Frontális munka, Csoportmunka, Egyéni munka 

4.1.5. Óraszáma: 150 óra 

 
4.1.6. 

 

Beszámítható 
óraszáma: 

 
- 

4.1.7. Megszerezhető kompetenciák és képzési részek (a tananyagegység tartalma): 

 

S.sz.: 

A programkövetelményben meghatározott: 

Készségek, 
képességek: 

 

Ismeretek: 
Elvárt 

viselkedésmódok, 
attitűdök: 

Önállóság és 
felelősség 
mértéke: 

 
 
 
 
 

1 

 

Képes a nevelés 

színtere-it komplexen 

értelmezni. Képes 

meghatározni a család, a 

bölcsőde és az óvoda 

szocializációban 

betöltött szerepét.  

 

Ismeri a nevelés fogalmát, 

színtereit, és a 

szocializáció jellemzőit.  

 

Nyitott a közvetítő 

szerepre a gyermek 

és családja között.  

 

Felelősséget vállal 

munkájáért és 

együtt-működik a 

pedagógussal/nevel

ővel.  

 
 
 
 
 
 
 

2 

Képes információk 

szerzésére és kezelésére 

a rábízott gyermek 

család-járól.  

Pontos szakmai ismeretei 

vannak a családról, átlátja 

a család szocializációban 

be-töltött szerepét és a 

családi nevelés 

jelentőségét.  

A rábízott gyermek 

családjáról szerzett 

információkat a 

szakmai titoktartás 

szabályai szerint 

kezeli.  

A 

pedagógus/nevelő 

iránymutatása 

alapján, de önálló 

kapcsolatot tart 

fenn a rábízott 

gyermek/tanuló 

családjával.  
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1  
 

 

3 

Egyértelmű és 

rendszeres 

visszajelzéseket ad a 

pedagógusnak/nevelőne

k a gyermekek 

felügyelete, gondozása 

során észlelt 

tapasztalatokról.  

Ismeri a gyermek 

személyiségfejlődésének 

sajátossága-it.  

Törekszik a 

személyiség-

fejlődést befolyásoló 

és veszélyeztető 

tényezők 

felismerésére a 

gyakorlatban.  

Munkájában 

igazodik a gyermek 

személyiségének 

sajátosságaihoz. A 

gyermekek életkori 

sajátosságait, 

reakcióit toleránsan, 

empátiával kezeli.  

 

 

 

 

 

4 

Képes különbséget tenni 

nevelő 

személyiségtulajdonság

ainak hatásai között.  

Tudja, hogy a 

pedagógus/nevelő 

személyisége, attitűdje, 

hogyan hat a gyermek 

személyiség fejlődésre.  

Betartja 

kompetenciahatárait, 

törekszik arra, hogy 

magas szakmai 

szinten végezze 

munkáját  

Érdeklődő, nyitott, 

jól motiválható 

személyiségével, 

szívesen vállal részt 

a bölcsőde 

programjaiban. 

Önkritikával és 

reális önértékeléssel 

végzi munkáját.  

 

 

 

 

 

 

5 

Képes 

megkülönböztetni a 

bölcsőde és az óvoda 

gondozási/nevelési 

feladatait, az 

intézmények személyi 

és tárgyi feltét-eleit.  

Ismeri a nevelés, gondozás 

intézményrendszerét, 

működésük személyi és 

tárgyi feltételeit.  

Felelősséggel 

viseltetik az 

intézmény 

berendezéseivel, 

tárgyaival.  

Kompetenciahatárai

t betartva, a 

pedagógus/nevelő 

irányítása szerint 

használja az 

intézmény 

eszközeit. Szakmai 

ismereteit bővíti.  

 

 

 

 

 

6 

Képes 

megkülönböztetni az 

SNI, az integráció, 

inklúzió, és szegregáció 

fogalmakat. Az egyéni 

bánásmód elvét 

alkalmazza.  

Eligazodik a 

gyógypedagógia 

rendszerében, ismeri a 

gyógypedagógiai 

alapfogalmakat. Az egyéni 

bánásmód elvét 

alkalmazza.  

Elhivatott a 

fogyatékkal élők 

életminőségének 

javításában  

Előítélet mentes.  

Önálló észrevételei 

vannak, és 

javaslatokat 

fogalmaz meg az 

SNI-s gyermekkel 

végzett munka 

során.  
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7 

Képes nyomon követni 

a bölcsődés és az 

óvodás korú gyermek 

társas kapcsolatainak 

változásait.  

Ismeri a társas kapcsolatok 

specifikus sajátosságait.  

Megfelelően észleli 

és figyelemmel 

kíséri a gyermekek 

életkori 

sajátosságait, 

hozzájárul a társas 

kapcsolatok meg-

felelő 

kibontakozásához.  

Önálló 

megfigyeléseket 

végez a gyermek 

társas 

kapcsolatainak 

fejlődése terén. 

Kompetenciahatárai

t megtartja.  

 
 
 
 

 
8 

Képes 

megkülönböztetni az 

agressziót más a 

gyermek 

magatartásában 

megjelenő 

sajátosságoktól.  

Ismeri az agresszió 

megjelenési formáit.  

Felelőséget vállal a 

nevelési problémák 

megoldásában, a 

gyermek érdeke-inek 

szem előtt tartásával.  

Nevelési 

kérdésekben nem 

nyilatkozik a 

szülőnek, 

kompetenciahatárait 

betartja  

 
 
 
 

9 

Képes 

megkülönböztetni a 

bölcsődei és az óvodai 

napirend sajátosságait. 

Átlátja a bölcsődés korú 

gyermek alapvető 

szükségleteit és az 

óvodáskorú gyermek 

alapvető tevékenységi 

formáit.  

Tisztában van a helyes 

élet-ritmus a napirend 

jelentőségével.  

A gyermek érzelmi 

biztonságának 

megteremtése 

érdekében, 

felelősség-teljesen 

végzi munkáját, 

szervezi és betartatja 

a napirendet.  

Önállóan szervezi a 

gyermek 

napirendjét, új 

megoldásokat 

kezdeményez. Saját 

napirend-jét a 

gyermekek napi-

rendje határozza 

meg.  

 
 
 
 
 
 
 

10 

Alkalmazza ismereteit a 

bölcsődés korú és az 

óvodáskorú gyermek 

játéktevékenysége 

során. Képes 

hozzájárulni a 

biztonságos játék feltét-

eleinek 

megteremtéséhez és a 

hibás játékok 

kiszűréséhez, 

megjavításához.  

Ismeri a játék szerepét és 

feltételeit. Tudja, melyek a 

dajka feladatai a 

biztonságos játék 

feltételeinek meg-

teremtésében.  

Felelősségteljesen 

vesz részt a játék 

során használt 

eszközök 

előkészítésében.  

Önállóan szervezi 

munkáját, a 

gyermek igényeinek 

megfelelően a 

gyermek társaként 

jelenik meg a 

játéktevékenységbe

n  
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11 

Képes a munkát a 

személyiségfejlesztés 

eszköze-ként 

értelmezni.  

Ismeri a munkajellegű 

tevékenységek 

jelentőségét. Ismeri a játék 

és a munka kapcsolatát, az 

önkiszolgálás, a naposi 

munka és a kerti munka 

jelentőségét az 

óvodáskorú gyermek 

fejlődésében.  

Felelősségteljesen 

segíti a gyermeket a 

munkajel-legű 

tevékenységei során.  

Megfelelő 

kommunikációval, 

önállóan teremti 

meg a 

munkajellegű 

tevékenységek 

feltétele-it.  

 
 
 

 
12 

Képes részt vállalni a 

biztonságos bölcsőde és 

óvoda udvar 

megteremtésében.  

Tisztában van azzal, hogy 

az udvar, a nevelés fontos 

színtere.  

Felelősséggel vesz 

részt az  

udvari 

játéktevékenységben. 

Önállóan rendezi a 

gyermekellátás 

környezetét, új 

megoldásokat 

kezdeményez.  

 
 
 

13 

Képes munkálkodni a 

bölcsődei és az óvodai 

programok 

előkészítésében és 

lebonyolításában.  

Eligazodik az intézményi 

ünnepélyek, programok 

között.  

Aktívan és 

felelősséggel részt 

vesz a 

programokban.  

Más 

szakemberekkel 

együttműködve 

kapcsolódik be a 

bölcsőde és óvoda 

közösségi életbe.  
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4.2.1. Megnevezése: Gondozás és egészségvédelem 

4.2.2. Célja: 
A tananyagegység célja megegyezik az 1.10. pontban meghatározott 
képzési céllal. 

 

4.2.3. 
Megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek: 

 

Előadás, Gyakorlati feladatmegoldás, Projektmunka 

 

4.2.4. 
Megvalósítása során 
alkalmazott 
munkaformák: 

 

Frontális munka, Csoportmunka, Egyéni munka 

4.2.5. Óraszáma: 90 óra 

 
4.2.6. 

 

Beszámítható 
óraszáma1: 

 
- 

4.2.7. Megszerezhető kompetenciák és képzési részek (a tananyagegység tartalma): 

 

S.sz.: 

A programkövetelményben meghatározott: 

Készségek, 
képességek: 

 

Ismeretek: 
Elvárt 

viselkedésmódok, 
attitűdök: 

Önállóság és 
felelősség 
mértéke: 

 

 

1 

 

Képes a nevelés 

színtereit komplexen 

értelmezni. Képes 

meghatározni a család, a 

bölcsőde és az óvoda 

szocializációban 

betöltött szerepét.  

 

Ismeri a nevelés fogalmát, 

színtereit, és a 

szocializáció jellemzőit.  

 

Nyitott a közvetítő 

szerepre a gyermek 

és családja között.  

 

Felelősséget vállal 

munkájáért és 

együtt-működik a 

pedagógussal/nevel

ővel.  

 

 

 

2 

Képes információk 

szerzésére és kezelésére 

a rábízott gyermek 

család-járól.  

Pontos szakmai ismeretei 

vannak a családról, átlátja 

a család szocializációban 

be-töltött szerepét és a 

családi nevelés 

jelentőségét.  

A rábízott gyermek 

családjáról szerzett 

információkat a 

szakmai titoktar-tás 

szabályai szerint 

kezeli.  

A 

pedagógus/nevelő 

iránymutatása 

alapján, de önálló 

kapcsolatot tart 

fenn a rábízott 

gyermek/tanuló 

családjával.  

 

 

 

 

3 

Életkorspecifikusan 

képes megteremteni a 

gyermekek szükséges 

pihenés/alvás 

igényének 

kielégítéséhez a 

megfele- 

lő körülményeket. 

Magas szintű szakmai 

isme- retekkel 

rendelkezik a nyugodt 

pihenés, alvás ideális 

körülményeit illetően. 

Felelősséggel jár el 

a higiénés szokások 

kialakítása során a 

pihenés/alvás előtt. 

Önállóan 

tevékenykedik a 

pihenés/alvás 

tárgyi és személyi 

feltét- eleinek 

megteremtésé ben, 

csendet biztosít. 
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4 

Képes felismerni a 

lázas állapotot. 

Ismeri a lázas 

betegségek esetén 

követendő protokollt. 

Felelősséggel 

felügyel a beteg 

gyermekre. 

Lázas állapotot 

észlelve 

tájékoztatja a 

pedagógust/nevelő

t. A 

pedagógus/nevelő 

iránymutatása 

alapján jár el a 

lázas gyermek 

ápolása 

során. 

 

 

 

 

 

5 

Képes adekvát 

kommunikációra, az 

egyéni bánásmód és a 

gondozási folyamat 

intimitását figyelembe 

véve. 

Ismeri a gondozási 

folyamatban elvárt 

nevelői maga- tartást, 

kommunikációt. 

Felelősséget vállal 

abban, hogy a 

folyamatban lévő 

gondozási 

tevékenység 

minősége a 

későbbiekben 

milyen hatást vált 

ki a 

gyermekben. 

Tevékenységében 

önálló és megértő. 
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4.3.1. Megnevezése: Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében 

4.3.2. Célja: 
A tananyagegység célja megegyezik az 1.10. pontban meghatározott 
képzési céllal. 

 
4.3.3. 

Megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek: 

 
Előadás, Gyakorlati feladatmegoldás, Projektmunka 

 

4.3.4. 
Megvalósítása során 
alkalmazott 
munkaformák: 

 

Frontális munka, Csoportmunka, Egyéni munka 

4.3.5. Óraszáma: 90 óra 

 
4.3.6. 

 

Beszámítható 
óraszáma1: 

 
- 

4.3.7. Megszerezhető kompetenciák és képzési részek (a tananyagegység tartalma): 

 

S.sz.: 

A programkövetelményben meghatározott: 

Készségek, 
képességek: 

 

Ismeretek: 
Elvárt 

viselkedésmódok, 
attitűdök: 

Önállóság és 
felelősség 
mértéke: 

 

 

 

1 

 

Képes az előírásoknak 

megfelelően végezni 

munkáját. 

Tisztában van a konyhai 

munka higiénés 

előírásaival. 

Felelősséget vállal 

a konyha és 

berendezési 

tárgyai 

tisztaságáért. 

Önállóan készül 

fel napi higiénés 

feladataira, 

betartja a HACCP 

előírásait. 

 

 

 

2 

Képes étel átvenni a 

szál lítótól. 

Ismeri az ételek 

átvétel- ének, 

tárolásának és 

tálalásának szabályait. 

Felelősséggel 

használja a 

konyhai gépeket, 

berendezéseket. 

Önálló 

munkavégzés   

jellemzi, figyel 

munka- 

társai testi épségére 

is. 

 

 

 

3 

Képes megmérni az 

étel hőmérsékletét, és 

azt megfelelő 

hőmérsékleten tartani. 

Ismeri az étel 

hőmérsékletére, és a 

melegítés szabályaira 

vonatkozó előírásokat. 

Felelősségteljesen, 

megfelelő 

hőmérsékleten 

viszi be az étel a 

gyermekek 

közé. 

Önállóan szervezi 

feladatát, figyel az 

eszközök 

tisztaságára. 

 

 

 

4 

Képes ételmintát venni. Ismeri az ételminta-

vétel szabályait, lépései, 

eszközeit. 

Felelősen tárolja 

az étel- mintát. 

Önálló 

munkavégzés 

jellemzi. 
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5 

Képes az ételt a 

csoportba szállítani. 

Ismeri a csoportban 

törté- nő tálalás 

szabályait. 

Felelősséget vállal 

a tála lás során. 

A 

pedagógus/nevelő 

iránymutatása 

szerint, de önállóan 

végzi munkáját, 

figyelemmel kísé ri 

a gyermeket az 

étkeztetés teljes 

időtartama 

alatt. 

 

 

 

6 

Tud mosogatni. Ismeri a mosogatás 

higiénéjét, szabályait, 

lépéseit. 

Felelősségteljesen 

tárolja a 

vegyszereket, óvja 

saját testi épségét, 

használja a 

védőruházatot. 

Védőruházatot 

használ, és erre 

figyelmezteti 

munkatársait is. 

 

 

 

7 

Megfelelő helyre 

szállítja az 

ételmaradékot. 

Ismeri az ételmaradék 

tárolásának szabályait. 

Figyel a   kereszt-

szennyeződés 

elkerülésére. 

Önálló 

munkavégzés 

jellemzi. 

 

 

 

8 

Képes megítélni a 

tisztaság és a 

szennyezett felü let 

közötti különbséget. 

Higiénés ismeretekkel 

rendelkezik a konyha 

taka rítására 

vonatkozóan, is- meri a 

takarítás szabályait. 

Felelősségteljesen 

takarítja a konyhát, 

figyelve a mik- 

robiológiai 

tisztaságra is. 

Időszakosan 

nagytaka rítást 

végez a konyhá- 

ban, melynek 

szükségességét 

önállóan ítéli 

meg. 

 

 

 

 

9 

Képes megítélni a 

veszélyes tényezők 

jelenlétét az udvaron. 

Felismeri a mérgező 

növényeket. 

Ismeri az intézmény 

udvarára, annak 

tagolására vonatkozó 

előírásokat, szabályokat. 

Ismeri a veszélyes 

növényeket. 

Ügyel az udvari 

játékok, eszközök 

és növények 

jelenlétére. 

Önálló 

ellenőrzéseket 

végez az udvaron, 

a mérgező 

növényeket 

eltávolítja, a sérült 

esz- közöket, 

játékokat ki- 

szűri. 

 

 

 

10 

Képes kisebb kerti 

munkát végezni. 

Ismeri az egyes 

évszakok- hoz 

kapcsolódó udvari, kerti 

feladatokat. 

Felelősségteljesen 

dönt abban, hogy 

mely udvari 

munkatevékenysé

get végezhet 

gyermekek 

körében. 

Munkájába 

bevonja kollégáit, 

az udvari, kerti 

feladatokat más 

szakemberekkel 

együttműködve 

végzi. 
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4.4.1. Megnevezése: Takarítási feladatok a dajka tevékenységében 

4.4.2. Célja: 
A tananyagegység célja megegyezik az 1.10. pontban meghatározott 
képzési céllal. 

 
4.4.3. 

Megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek: 

 
Előadás, Gyakorlati feladatmegoldás, Projektmunka 

 

4.4.4. 
Megvalósítása során 
alkalmazott 
munkaformák: 

 

Frontális munka, Csoportmunka, Egyéni munka 

4.4.5. Óraszáma: 70 óra 

 
4.4.6. 

 

Beszámítható 
óraszáma1: 

 
- 

4.4.7. Megszerezhető kompetenciák és képzési részek (a tananyagegység tartalma): 

 

S.sz.: 

A programkövetelményben meghatározott: 

Készségek, 
képességek: 

 
Ismeretek: 

Elvárt 
viselkedésmódok, 

attitűdök: 

Önállóság és 
felelősség 
mértéke: 

 
 
 
 
 

1 

Képes a takarítási 

feladatokat 

hatékonyan, magas 

színvonalon elvégezni. 

Képes a tiszta és a 

szennyezett felület 

megkülönböztetésére. 

Ismeri a takarítás 

típusait, a tisztítószerek 

tárolásának, 

használatának 

szabályait, a veszélyek 

figyelemkeltő jelöléseit. 

Takarítási 

feladatait 

felelősségteljesen 

az intézmény 

napirendjébe 

illesztve végzi. 

Önállóan dönt 

arról, melyek a 

gyermekek 

körében végezhető 

munkatevékenység

ek 

és azokban 

felelősség gel 

cselekszik. 
 
 
 

2 

Képes biztonságban tá- 

rolni a tisztítószereket. 
Ismeri a tisztítószerek 

táro lásának szabályait. 

Felelősséggel 

használja a 

tisztítószereket, 

ügyel arra, 

hogy elzárva 

legyenek. 

Önállóan vezeti a 

vegy- szerek 

dokumentálását. 

 

 

 

3 

Képes megfelelő 

védőruházat 

beszerzésére és 

használatára. 

Ismeri a védőruházat 

részeit. 

Saját testi épsége 

érdekében 

használja a 

védőruházatot. 

Önállóan dönt a 

védő- ruházat 

használatáról. 

 

 

 

4 

Képes annak 

megítélésé- re, hogy 

mely 

munkatevékenységeket 

végezhet 

együtt a gyermekkel. 

Ismeri a gyermekek 

körében végezhető 

munkatevékenységek 

nevelő értékét. 

Óvja a gyermek 

testi épségét. 

A 

pedagógus/nevelő 

iránymutatását 

betartja. 
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5 

Képes annak 

megítélésé- re, hogy 

milyen helyzetben és 

milyen gyakorisággal 

alkalmazza az 
elektromos kisgépeket. 

Ismeri az elektromos 

kis- gépek biztonságos 

használatát, 

érintésvédelmi 

szabályait: a mosógép, 

a vasaló, 
a porszívó. 

Betartja a 

biztonsági elő- 

írásokat. 

Ha problémát 

tapasztal a gépek 

működése során 

szakember 

segítségét kéri. 

Programkövetelmény-modul 

neve 

Programkövetelmény-

modul sorszáma 

 

Óraszám 

 

Tanár 

 

Nevelési feladatok a dajka 

tevékenységében 

 

 

1 

 

150 

heti 7 óra 

 

Bereiné Bolega Judit 

Ősze-Hóbor Dorina 

 

Gondozás és egészségvédelem 

 

 

2 

 

90 

heti 4 óra 

(+2 óra) 

 

Selyem Istvánné 

 

 

Konyhai és udvari feladatok a 

dajka tevékenységében 

 

 

3 

 

90 

heti 4 óra 

(+2 óra) 

 

Világosné Rozsonits 

Erika 

 

 

Takarítási feladatok a dajka 

tevékenységében 

 

 

4 

 

70 

heti 3 óra 

(+4 óra) 

 

Szeőcsné Élő Katalin 
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5. Csoportlétszám 
 

5.1. Maximális csoportlétszám: 30 fő 

 
6. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

Szkt. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont : A szakmai képzés képzési programja 

tartalmazza a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési 

és értékelési módjait, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit is. 
 

 
 

 
6.1. 

Képzés közbeni értékelés (értékelés mód fejlesztő formája): 

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási 
igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse. 

A képzés közbeni fejlesztő értékelés módjai: 
Visszakérdezés, Gyakorlati feladatmegoldás, 
Képzésben résztvevő visszajelzései, Beszélgetés 

A fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja. 

 
 
 
 

6.2.  

Résztvevő záró értékelése (értékelés mód szummatív formája): 

A záró értékelés tananyagegységenként történik a képzés végén. 
Számonkérések formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok 
Számonkérések tartalma: A tananyagegységek tartalma szerinti ismeretek, készségek, 
képességek. 
Megszerezhető minősítések: „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” 
„Megfelelt” minősítéshez tartozó követelményszint: Legalább 51%-ot elérő eredmény 
„Nem felelt meg” minősítés esetén lehetőséget biztosítunk a sikertelen záró értékelés 
megismétlésére. 
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7. A képzés, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás 

kiadásának feltételei 
 

 

7.1. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás megnevezése: 

TANÚSÍTVÁNY 
2013. évi LXXVII. törvény13/B. § 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1) 

7.2. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei: 

A képzés valamennyi tananyagegységéhez tartozó záró 
(szummatív) értékelés megfelelt minősítésű teljesítése. 

 
7.3. 

A képzés egyes 
tananyagegységeinek 
elvégzéséről szóló igazolás 
megnevezése: 

A képzési program négy tananyagegységet 
tartalmaz, melynek megfelelően a 7.1. és 7.2. 

pontok előírása alkalmazandó. 

 
7.4. 

A képzés egyes 
tananyagegységeinek 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei: 

A képzési program egy tananyagegységet tartalmaz, 
melynek megfelelően a 7.1. és 7.2. pontok előírása 

alkalmazandó. 

 

8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 
 

 
 
 

 
8.1.1. 

 
 
 

 
Személyi feltételek: 

Elmélet: a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári 
szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak 
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel 
vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi 
területének megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
oktatók 
Gyakorlat: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú 
végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés 
tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók 

8.1.2. 
Személyi feltételek 
biztosításának módja: 

Munkaszerződéssel vagy megbízási, illetve vállalkozási 
szerződéssel. 

 
 
 
 

 
8.2.1. 

 
 
 
 

 
Tárgyi feltételek: 

 
 

A dajka képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek 
helyszínéül szolgálhat olyan épület, amelynek 
infrastruktúrája garantálja a vizsgához szükséges 
feltételeket és racionalizálja a nyugodt vizsgázás és 
vizsgáztatás feltételeit. A vizsga helyszínén egészséges 
munkakörnyezetet kell teremteni és biztosítani kell a 
résztvevők létszámának megfelelő számú és méretű 
bútorzatot. 

8.2.2. 
Tárgyi feltételek biztosításának 
módja: 

Saját helyszín és külső gyakorlati hely. 

8.3.1. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek: 

- 

 
8.3.2. 

A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek biztosításának 
módja: 

 
- 
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9. Képesítő vizsga 
 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő 
vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító 
szervezetként -a 2019. évi LXXX. törvény szerinti- akkreditált vizsgaközpont szervezhet. 
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló 
végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. 
A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a 
programkövetelmények menüpont alatt. 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által kiállított 
tanúsítvány, valamint a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása, a 

vizsgát megelőző hónap végéig. 

 
 

 




