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A képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes 
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A vizsgára bocsátás feltételei 
 

• A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított ta-

núsítvány, valamint a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum le-

adása, a vizsgát megelőző hónap végéig. 

• A szakmai gyakorlat helyszínéhez a résztvevő arra alkalmas befogadó intézményt ke-

res, vagy a Klasszis Oktatás által biztosított gyakorlati helyszínt választja.  

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

ban, gyermekotthonban, vagy bölcsődés, illetve óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb 

intézményben.  A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő intéz-

ményben foglalkoztatott) letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gya-

korlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki. 

 

Megneve-

zése 

Időtar- 

tama 

Egyes vizsgatételek és 

feladatok bemutatása 

A mérés 

módszere 

Az értékelés szempontjai Súlyo- 

zása 

Gyakorlati 20 perc 
(felké- 
szülési 
idő: 10 
perc, 
válasz- 
adási 
idő: 10 
perc) 

Szituációs feladatok meg- 
oldása, szituáció elemzé se, 
helyzetgyakorlatok, megol-
dási javaslat készítése, vagy 
megadott információk birto-
kában tananyagtartalomhoz 
kap- csolódóan a nevelést, 
szemléltetést, gondozást, 
segítő eszköz kiválasztá sa, 
bemutatása. 

Gyakorlati: Az értékelés az alábbiakban fel-
soroltak szerint történik: 

 

a dajka feladatkörét milyen 
mértékben ismeri: 

- nem ismeri 
- kielégítően ismeri 
- megbízhatóan is meri 
- jól ismeri 
- kiválóan ismeri 

40% 

vizsgatevé-
kenység 

Szakmai   

 gyakorlati  

 feladat megoldás,  

 elemzés, bemuta-
tás 

 

   

   

Szóbeli 
vizsgatevé-

kenység 

 

25 perc 
(felké- 
szülési 
idő: 10 
perc 
válasz- 

adási 
idő: 15 

perc) 

A szóbeli vizsgatevékeny-
ség a szakmai program- kö-
vetelmény szakmai modulja-
inak ismeretanya-ga alapján 
központilag összeállított szó-
beli tétel- sor alapján törté-
nik. 

Szóbeli: Önálló 

vagy indokolt 

esetben kér-dé-
sekkel 

irányított szó-
beli válaszadás, 
beszélgetés 

Az értékelés az alábbiakban fel-
soroltak szerint történik: 

 

a dajka feladatkörét milyen 
mértékben ismeri: 

- nem ismeri 
- kielégítően ismeri 
- megbízhatóan is meri 
- jól ismeri 
- kiválóan ismeri 

60% 

Írásbeli  
vizsgatevé-

kenység 

 

Nincs     

 

 

 



 
 

 
+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 

 

 

A képesítő vizsga értékelése a két vizsgarésznek a fenti táblázatban kifejtett súlyozott százalékos 
arányainak megfelelően történik. 
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 értékelési ará-
nyával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.  
Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának 
érdemjegye elégtelen (1). 
Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített-
vizsgatevékenység 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 ismeretanya gá-

ból kerülnek összeállításra. 
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A vizsgatevékenység értékelésének 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 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 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. 
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Szóbeli vizsgatevékenység 
 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 
 

szóbeli feladat 
 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG, VAGY RÉSZEINEK LEÍRÁSA: 
A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE: 
 

A vizsgázó központilag összeállított szóbeli tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez 
alapján ad számot felkészültségéről.  
 

A szóbeli 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 ismereteiből kerülnek ösz-

szeállításra. 

A vizsgatevékenység értékelésének 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 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 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. 
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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. 
 


