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DAJKA 

Kétségtelen, hogy a kisgyermekek életében az egyik legfontosabb személy a dajka. Ezzel a 

képesítéssel már nem csupán óvodában, de bölcsődében és gyermekotthonban is dolgozhat. A 

képzés során olyan ismeretekhez jut – pozitív szemléletű, szakmájukat hivatásként művelő 

szakemberektől, akik megtanítják arra, hogyan tud a pedagógusok és a kisgyermeknevelők se-

gítőtársa lenni a gondozási-nevelési munkában. 

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK 

Program követelmény azonosítója: 01193003 

OKTATÓK 

Lukács Balázsné 

Humán területen számomra az elhivatottság azt jelenti, hogy legfontosabb eszkö-

zöm a saját személyiségem, mellyel teljes mértékben részt kell vennem az adott fo-

lyamatban. Ezt alkalmazom mind a segítő, mind a pedagógus szakmában. 

 

Simon Éva 

2010 óta dolgozom bölcsődében bölcsődevezető és kisgyermeknevelői munkakör-

ben egyaránt. Pedagógus munkakörben közel 20 éve tevékenykedem, szociális és 

egészségügyi szakemberek képzésében, felnőttképzésben. Pályafutásom során el-

sődleges célom az volt, hogy tanítványaim, a leendő szakemberek felismerjék a sze-

repüket az adott területen, tudatában legyenek munkájuk fontosságának, mert 

csak így tudnak hatékony szakmai munkát végezni. 

 

A KÉPZÉS HOSSZA ÉS KÖLTSÉGE 

Ütemezés 

Hagyományos: Szombatonként vagy kéthetente szombat vasárnap 

Hibrid: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Online: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Képzés időtartama 3 hónap 

Képzési díj 54.500 Ft 
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MIT TARTALMAZ AZ ÁR? 

• az előzetes tudásmérés díját 

• az oktatói jegyzeteket  

• az oktatás díját 

• személyre szabott internetes felület biztosítását 

• a gyakorlat helyszínének biztosítását 

• a tananyagegységek záró vizsga díját 

MI SZÜKSÉGES A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ? 

• Alapfokú iskolai végzettség 

MIT JELENT AZ ELŐZETES TUDÁSMÉRÉS? 

• Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk. 

• Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk. 

• Az előzetes tudásméréssel számot adott ismereteid alapján felmentést kaphatsz a képzés 

egy része alól. Ezt írásbeli tesztekkel és oktatói elbeszélgetéssel mérjük fel. 

MI TÖRTÉNIK, HA KÉRDÉSED VAN, KIHEZ FORDULHATSZ? 

• Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja. 

• Ennek a tanfolyamnak a felelőse Császár Anett, aki szintén melletted áll a képzés ideje 

alatt, telefonon és email-ben elérhető. 

MILYEN KOMPETENCIÁKAT SZEREZHETSZ MEG A DAJKA KÉPZÉS SORÁN? 

• A személyi gondozási ismeretek alkalmazása 

• Higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvés 

• Az étel szakszerű előkészítése, az étkezés higiénéjének megteremtése 

• A gyermek tevékenységének aktív segítése 

• A környezet gondozása, tisztántartása 

• A munkavédelmi előírások betartása  

• Empátia, tolerancia, adekvát kommunikáció 

• Általános ismereteket speciális helyzetben való alkalmazása 

• A szakmai, etikai szabályok betartása, a szakmai értékek képviselete 

• Módszeres munkavégzés 

• Differenciált bánásmód 

• Segítségnyújtás rendezvények, programok szervezésében, a munkavédelmi és tűzren-

dészeti szabályok betartásával 

• Szakemberekkel való együttműködés. 
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KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI KÉSZSÉGEK: 

• a személyi gondozási ismeretek alkalmazására 

• higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre 

• az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenysé-

gének 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 

MILYEN TARTALMAT FOGLAL MAGÁBA A DAJKA TANFOLYAM? 

1. Nevelési feladatok a dajka tevékenységében 

2. Gondozás és egészségvédelem 

3. Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében 

4. Takarítási feladatok a dajka tevékenységében 

MIÉRT MINKET VÁLASSZ DAJKA MEGSZERZÉSÉHEZ? 

• Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szak-

májukban, ezáltal az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani. 

• A képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az életedbe 

leginkább beilleszthető megoldásra. 

• Nálunk nem számít hány éves vagy, csoportjainkban mindenféle korosztály megtalál-

ható. 

• Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz! 

• Kislétszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat. 

• A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a 

lelkesedésünk ragadós :-) ! 

A KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE 

• A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított 

tanúsítvány, valamint a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum 

leadása, a vizsgát megelőző hónap végéig. 

• A szakmai gyakorlat helyszínéhez a résztvevő arra alkalmas befogadó intézményt 
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keres, vagy a Klasszis Oktatás által biztosított gyakorlati helyszínt választja. 

• A szakmai gyakorlat letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, 

óvodában, gyermekotthonban, vagy bölcsődés, illetve óvodáskorú gyermeket ellátó 

egyéb intézményben. A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő 

intézményben foglalkoztatott) letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai 

gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki. 

 

HOGYAN ZAJLIK A SZAKMAI VIZSGA? 

SZAKMAI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 

Megneve-

zése 

Időtar- 

tama 

Egyes vizsgatételek 

és 

feladatok bemuta-

tása 

A mérés 

módszere 

Az értékelés szem-

pontjai 

Sú-

lyo- 

zása 

Gyakorlati 20 perc 

(felké- 

szülési 

idő: 10 

perc, 

válasz- 

adási 

idő: 10 

perc) 

Szituációs feladatok 

meg- oldása, szituáció 

elemzé se, helyzetgya-

korlatok, megoldási ja-

vaslat készítése, vagy 

megadott információk 

birtokában tananyag-

tartalomhoz kapcsoló-

dóan a nevelést, szem-

léltetést, gondozást, 
segítő eszköz kivá-

lasztá sa, bemutatása. 

Gyakorlati: Az értékelés az aláb-

biakban felsoroltak 

szerint történik: 

 

a dajka feladatkörét 

milyen mértékben is-

meri: 

- nem ismeri 
- kielégítően is-

meri 

- megbízha-

tóan is meri 
- jól ismeri 
- kiválóan is-

meri 

40% 

vizsgatevé-

kenység 

Szakmai   

 gyakorlati  

 feladat megol-

dás, 

 

 elemzés, bemu-

tatás 

 

   

   

Szóbeli 

vizsgatevé-

kenység 

 

25 perc 

(felké- 

szülési 

idő: 10 

perc 

válasz- 

adási 

idő: 15 

perc) 

A szóbeli vizsgatevé-

kenység a szakmai 

program- követelmény 

szakmai moduljainak 

ismeretanyaga alapján 

központilag összeállí-

tott szóbeli tétel- sor 

alapján történik. 

Szóbeli: Ön-

álló vagy in-

dokolt eset-

ben kérdések-

kel 

irányított 

szóbeli vá-

laszadás, be-

szélgetés 

Az értékelés az aláb-

biakban felsoroltak 

szerint történik: 
 

a dajka feladatkörét 

milyen mértékben is-

meri: 
- nem ismeri 

- kielégítően is-

meri 

- megbízha-

tóan is meri 
- jól ismeri 
- kiválóan is-

meri 

60% 

 

A képesítő vizsga értékelése a két vizsgarésznek a fenti táblázatban kifejtett súlyozott száza-

lékos arányainak megfelelően történik. 
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A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért  

%-os teljesítmények alapján: 

81 - 100% jeles (5) 

71 - 80% jó (4) 

61 - 70% közepes (3) 

51 - 60% elégséges (2) 

 0 - 50% elégtelen (1) 

A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értéke-

lési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatá-

rozni.  

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafel-

adatának érdemjegye elégtelen (1). 

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem tel-

jesítettvizsgatevékenység ismétlése szükséges. 

 

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG  

  
A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE:  

  

Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok 

  
A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE:  

  

A vizsgázó a képző/vizsgaszervező által előkészített és a vizsgabizottság által jóváhagyott té-

telsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. 

 

A gyakorlati tételek:  

 

• a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”,  

• a „Gondozás és egészségvédelem”,  

• a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint  

• a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében” szakmai modulok ismeretanyagából 

kerülnek összeállításra. 

  

Az értékelés szempontjai:  

  

• Nem ismeri a dajka feladatkörét, nem képes feladatai ellátására. 

• Kielégítően ismeri a dajka feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait, igé-

nyeit. Tisztában van a gondozási/nevelési folyamat és a napi gondozási/nevelési munka 

sajátosságaival, a dajka kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció 

jelentőségét. 

• Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait és részt tud venni a 
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gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája 

során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, 

igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a 

gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel. 

• Jól ismeri és képes a pedagógus/nevelő irányítása alapján, a rábízott gyermek sajátos-

ságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. 

Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megol-

dásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz 

igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szak-

emberekkel. 

• Kiválóan ismeri a pedagógus/nevelő iránymutatása alapján történő önálló gondozási, 

nevelési, munkához kapcsolódó feladatokat és ezeket képes ellátni. A pedagógus/nevelő 

által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósítás-

ban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a gyer-

meket. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tá-

jékozódik a szakirodalomban. 

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre   álló   időtartam:  

  

20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)  

 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   

  

40 %   

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. 

 

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG  

 

 A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE:  

  

A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli feladat   

 

A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE:  

  

A vizsgázó központilag összeállított szóbeli tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alap-

ján ad számot felkészültségéről.  

 

A szóbeli tételek:  

  

• a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”,  

• a „Gondozás és egészségvédelem”,  
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• a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint  

• a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében”, szakmai ismereteiből kerülnek ösz-

szeállításra.  

 

Az értékelés szempontjai:  

  

• Nem ismeri a dajka feladatkörét, nem képes feladatai ellátására. 

• Kielégítően ismeri a dajka feladatkörét, ismeri a rábízott gyermek sajátosságait, igé-

nyeit. Tisztában van a gondozási/nevelési folyamat és a napi gondozási/nevelési 

munka sajátosságaival, a dajka kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai kommu-

nikáció jelentőségét. 

• Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait és részt tud venni a gyakorlat-

ban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során fel-

merülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, igé-

nyeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyer-

mekkel, családdal, és más szakemberekkel. 

• Jól ismeri és képes a pedagógus/nevelő irányítása alapján, a rá bízott gyermek sajá-

tosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munká-

ban. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák 

megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, igényeit. Az aktuális szi-

tuációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és 

más szakemberekkel. 

• Kiválóan ismeri a pedagógus/nevelő iránymutatása alapján történő önálló gondozási, 

nevelési, munkához kapcsolódó feladatokat és ezeket képes ellátni. A pedagógus/ne-

velő által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megva-

lósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni 

a gyermeket. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezé-

seket, tájékozódik a szakirodalomban.  

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

  

25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)  

  

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  

  

60 %  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. 

 

Eredményes tanulást kívánunk! 

A Klasszis Csapat 


