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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. 

 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

 
A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 
 

  Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok 
 

A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE: 
 

  Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat ké-
szítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a nevelést, 
oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása. A vizsgázó a gyakor-
lati vizsgatevékenység során a vizsgaközpont által összeállított „Gyakorlati tételsorból”, vélet-
lenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A gyakorlati feladatok a „Pe-
dagógiai, pszichológiai ismeretek”, a „Családpedagógiai alapismeretek”, a „Szabadidőpedagó-
gia” a „Gondozás és egészségnevelés”, valamint a „Kommunikáció és viselkedéskultúra” modu-
lok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. 
 

Az értékelés szempontjai: 
 

• Nem ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, nem képes feladatai ellátására 

• Kielégítően ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek/ta-
nuló sajátosságait, igényeit. Tisztában van a pedagógiai folyamat és a napi pedagógiai 
munka sajátosságaival, a pedagógiai asszisztens kompetenciahatáraival, és ismeri a pe-
dagógiai kommunikáció jelentőségét.  

• Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságait és részt tud venni a gya-
korlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és képes intézkedni a mun-
kája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló 
szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot 
teremteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel. 
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• Jól ismeri és képes a pedagógus mellett a pedagógus irányítása alapján, a rá bízott 
gyermek/tanuló sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gon-
dozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája 
során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló szük-
ségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot te-
remteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel. 

• Kiválóan ismeri és képes a pedagógus iránymutatása alapján történő önálló gondozási, 
nevelési, oktatási munkához kapcsolódó feladatokat és ezek ellátását. A pedagógus ál-
tal kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósítás-
ban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a 
gyermeket/tanulót. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakki-
fejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban. 

 
 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre   álló   időtartam:      
 

20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc) 
 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  
 

30 % 
 
 
 

Írásbeli vizsgatevékenység 
 

A VIZSGAFELADAT MEGNEVEZÉSE: 
 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE: 
 

  Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga 

alapján központilag összeállított feladatlapon történik, mely ismeret és megértés jellegű tudást 

mér. A feladatlap a pedagógiai asszisztens tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüg-

géseket tartalmaz. Az írásbeli feladatok a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, a „Családpe-

dagógiai alapismeretek”, a „Szabadidőpedagógia” a „Gondozás és egészségnevelés”, valamint 

a „Kommunikáció és viselkedéskultúra” modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeál-

lításra. 

 

Az értékelés szempontjai: 
 

Központi javítási-értékelési útmutató alapján 
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A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:     
 

90 perc 
 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 
 

30 % 
 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 
 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 
 

A vizsgafeladat megnevezése: Központi szóbeli vizsgatevékenység 

 

A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE: 
 

  A szóbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alap-

ján összeállított, a központi szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a szóbeli vizsgatevé-

kenység során a „Szóbeli tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot 

felkészültségéről. A szóbeli tételek a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, a „Családpedagó-

giai alapismeretek”, a „Szabadidőpedagógia” a „Gondozás és egészségnevelés”, valamint a 

„Kommunikáció és viselkedéskultúra” szakmai ismereteiből kerülnek összeállításra. 

 

Az értékelés szempontjai: 
 

• Nem ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, nem képes feladatai ellátására 

• Kielégítően ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek/ta-
nuló sajátosságait, igényeit. Tisztában van a pedagógiai folyamat és a napi pedagógiai 
munka sajátosságaival, a pedagógiai asszisztens kompetenciahatáraival, és ismeri a pe-
dagógiai kommunikáció jelentőségét.  

• Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságait és részt tud venni a gya-
korlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és képes intézkedni a mun-
kája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló 
szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot 
teremteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel. 

• Jól ismeri és képes a pedagógus mellett a pedagógus irányítása alapján, a rá bízott 
gyermek/tanuló sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gon-
dozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája 
során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló szük-
ségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot te-
remteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel. 
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• Kiválóan ismeri és képes a pedagógus iránymutatása alapján történő önálló gondozási, 
nevelési, oktatási munkához kapcsolódó feladatokat és ezek ellátását. A pedagógus ál-
tal kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósítás-
ban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a 
gyermeket/tanulót. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakki-
fejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban. 

 

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 % 


