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Pedagógiai asszisztens 
képzés 

Programkövetelmény azonosítója: 01194002 

A Pedagógia munkatárs gyermekekkel foglalkozik, ami – lássuk be – társadalmilag az egyik 

legfontosabb, emberileg pedig a legszebb feladat. Ahhoz, hogy a felnövekvő gyermekek meg-

felelő környezetben nevelkedjenek az oktatási intézményekben, nagymértékben hozzájárul a 

pedagógusok munkáját segítők szakmai tudása és empatikus, elfogadó, pozitív szemlélete és 

személyisége. A gyermekekkel való foglalkozás öröme miatt választják legtöbben ezt a szak-

mát, s ez kihatással van a gyermek és családja életére is. 

OKTATÓ 

RÁCZKI MARIANNA 

A nevelői munka minősége attól függ, hogy az abban résztvevők képesek-e hitelesen, em-

patikusan viszonyulni a gyermekhez és képesek tanulásra és befogadásra ösztönző légkört 

teremteni számukra. A Klasszis Oktatás tanáraként vallom, hogy ehhez elengedhetetlen 

alap kell, hogy legyen a szakmai tudás, a gyermekkor pedagógiai és pszichológiai szem-

pontjainak megismerése. 

 

LUKÁCS ÁGI 

A Pedagógia munkatárs gyermekekkel foglalkozik, ami – lássuk be – társadalmilag az egyik 

legfontosabb, emberileg pedig a legszebb feladat. Ahhoz, hogy a felnövekvő gyermekek megfe-

lelő környezetben nevelkedjenek az oktatási intézményekben, nagymértékben hozzájárul a pe-

dagógusok munkáját segítők szakmai tudása és empatikus, elfogadó, pozitív szemlélete és sze-

mélyisége. A gyermekekkel való foglalkozás öröme miatt választják legtöbben ezt a szakmát, s 

ez kihatással van a gyermek és családja életére is. 

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 4 hónap 

Képzési díj 102.500 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 tananyagegységeket záró vizsga díját 

MI SZÜKSÉGES A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ? 

• Érettségi bizonyítvány  

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 PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS KÉPZÉS SO-

RÁN? 

• A pedagógia szakmai terminusainak ismerete, a pedagógia tudományként való értelme-

zése. 

• Pontos szakmai ismeretek a szocializációról. 

• A gyermek megismerésének lehetőségeinek, módszereinek ismerete. 

• Ismeret a gyógypedagógia rendszerében, a gyógypedagógiai alapfogalmakban. 

• Fejlődéslélektani, személyiséglélektani és szociálpszichológiai ismeretek. 

• A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők ismerete, kapcsolatrendszerük értelem-

zése. 

• Az emberi szükségletek rendszerének, és a szükségletek egymásra gyakorolt hatásának 

ismerete. 

• Az anya-gyermek kapcsolat jelentőségének, a kötődés fogalmának, típusainak, valamint 

a hospitalizáció káros hatásainak ismerete. 

• Az életkori szakaszok és általános jellemzőik ismerete. 

• A pedagógus személyiségének, attitűdjének, hatása személyiségfejlődésre. 

• Pontos szakmai ismeretek a családról, a család szocializációban betöltött szerepe. 

• A konfliktus típusai és a konfliktusok feloldásának módjai. 

• A devianciák és veszélyeik, valamint megelőzésük lehetőségei. 

• A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség vonzásában megjelenő a gyermek/tanuló 

fejlődését befolyásoló veszélyek. 
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• A fiatalkorú bűnelkövetés személyiségfejlődésben betöltött szerepe. 

• A krízis jelentősége és a családon belüli krízishelyzetek veszélyei. 

• A mentálhigiéné a családi mentálhigiénés gondozás és a segítő beszélgetés szerepe a 

pedagógiai munkában. 

• A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének szemléletformáló hatása. 

• Az óvoda és az általános iskola intézményen belüli és intézményen kívüli szabadidős 

tevékenységeinek lehetőségei. 

• Az óvodai, iskolai kirándulás és az erdei iskola, tábor előkészítésének, szervezésének, 

lebonyolításának lépései. 

• Az óvodai, iskolai programok és a hozzájuk kapcsolódó népszokások, hagyományok, 

néprajzi értékek ismerete. 

• Játékpedagógiai és játékpszichológiai ismeretek. 

• A közművelődési intézmények és a köznevelési intézmények kapcsolatrendszere. 

• A családdal történő kapcsolattartás formái. 

• A tapasztalatok értékelése, következtetések jövőbeni felhasználása. 

• Alapvető egészségnevelési, egészségvédelmi ismeretek. 

• Életkorspecifikus higiénés nevelési ismeretek. 

• A személyi gondozás szerepe és jelentősége a nevelési folyamatban. 

• Az egészséges táplálkozás általános szabályai. 

• Az óvodáskorú és iskoláskorú gyermek pihenésének ideális körülményei és a pihentető 

alvás feltételrendszere. 

• A helyes életritmus és az érzelmi biztonság kapcsolata. 

• A gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikációs technikák. 

• A kommunikáció elmélete és gyakorlata. 

• A kulturált és elvárt kapcsolatteremtés szabályai a pedagógiai folyamatban. 

• A kulturált üdvözlési formák és a bemutatkozás illemtana, az első benyomás jelentő-

sége. 

• A közvetett és közvetlen kapcsolatteremtés szabályai, kultúrája. 

• A bizalmi légkör kialakításának lépései, feltételeit. 

• A pedagógus szerepének összeegyeztetése a divatos, ápolt öltözködéssel, sminkkel, testi 

higiénével. 

KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI KÉSZSÉGEK: 

• nevelési/oktatási feladatokat értelmezni 

• együttműködni más szakemberekkel 

• szociális problémák felismerésére 

• a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére 

• differenciált bánásmód alkalmazására 

• konfliktusok felismerésére és megoldásra 

• adekvát kommunikációra 

• tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére 

• rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére 



 

 

 

 

4 
+36 30 103-1848 | +36 70 619-5705 

+36 30 895-1612 | +36 70 221-1393 info@klasszisoktatas.hu 

Engedélyszám: E/2020/000261 

Nyilvántartási szám:  B/2021/002345 

 

• ügyeleti feladatok ellátására 

• pontos, következetes munkára 

• módszeres munkavégzésre 

• a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára 

• általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni 

• pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni 

• a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére 

• olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni 

• köznyelvi és szakmai szöveget írni 

• információk gyűjtésére 

• önművelésre 

MILYEN TARTALMAT FOGLAL MAGÁBA A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS TANFOLYAM? 

1. Pedagógiai, pszichológiai ismeretek 

2. Családpedagógiai alapismeretek 

3. Szabadidőpedagógia 

4. Gondozás és egészségnevelés 

5. Kommunikáció és viselkedéskultúra. 

MIÉRT MINKET VÁLASSZ PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS VÉGZETTSÉGED 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. 
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HOGYAN ZAJLIK A SZAKMAI VIZSGA? 

SZAKMAI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 

GYAKORLATI VIZSGA 

A vizsgatevékenység megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, hely-

zetgyakorlatok 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30% 

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG 

A vizsgatevékenység megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 % 

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG 

A vizsgatevékenység megnevezése: Központi szóbeli vizsgatevékenység. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc (felkészülési idő 10 

perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 % 

 

 

Eredményes tanulást kívánunk! 

A Klasszis Csapat 


