ÓVODAI DAJKA
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

31 140 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése:

Óvodai dajka

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés
3.2

Elágazások

3.3

Ráépülés

Nincs
Nincsenek

4. Hozzárendelt FEOR szám:

Nincs
5320

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképesítés megnevezése
Óvodai dajka

Szakképzési
évfolyamok száma
-

Óraszám
600

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Óvodai dajka

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében az Oktatás szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák
birtokában.
E
kompetenciák
megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam
keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

nem szükségesek
nem szükségesek

50%
50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben):
–
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

nem szükséges

III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
5320

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Segíti a gondozó-, nevelőmunkát
Ellátja a gyermekek gondozását
Tisztán tartja a gyermekek környezetét
Segíti az étkeztetést
Egyéb feladatokat lát el
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
-

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1290-06 Gondozási és nevelési feladatok az óvodai dajka tevékenységében
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmanként felügyeli a gyermekeket
Kíséri a gyerekeket a külső programokra
Összevont csoportok esetén részt vesz az udvari életben
Közlekedési szabályokat tanít
Egyezteti a napi foglalkozás menetét az óvónővel
Előkészíti a vizuális foglalkozás eszközeit
A foglalkozáshoz szükséges anyagok, eszközök készítésében részt vesz (anyag,
papír, textil)
Kikészíti az udvari játszó eszközöket
Kertészkedik a gyerekekkel, egyszerű munkafolyamatokat tanít
Részt vesz a szülői értekezleteken
Ajándékot készít
Játékeszközök készítésében segít
Megvarrja a bábokat
Kapcsolatot tart a szülőkkel
Segíti a gyermekek gondozását
Részt vesz az orvosi vizsgálatok lebonyolításában
Részt vesz a gyerekek fogadásában és hazaadásában
Segít a mosdó használatában
Tanítja a tisztálkodást
Szükség esetén tisztába teszi a gyereket
Segít a vetkőzésben és öltözködésben
Tanítja az öltözködést
Elrendezi a gyerekek utcai ruháit
Ágyaz
Figyeli és jelzi a gyerekek egészségi állapotát
Fertőző betegség esetén elkülöníti a gyereket
Tanítja az önkiszolgálási, naposi feladatokat
Előkészíti a gyermekek fekhelyét
Eteti a gyerekeket
Gondoskodik a folyadék-utánpótlásról
Segíti az étkeztetést
Kikészíti a terítéket és a vizet
Elkészíti a reggelit és az uzsonnát
Részt vesz az ételek kiosztásában
Fogyasztásra előkészíti a zöldséget, gyümölcsöt
A megmaradt ételt tárolóba helyezi
Szétosztja az ételt csoportlétszám szerint

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Pedagógia alapismeretek
C Pszichológia alapismeretek
C Egészségtan
C Élelmezéshigiénia
C Balest-, munka- és tűzvédelem szabályai
C Környezetvédelem
C Nevelési ismeretek gyakorlati alkalmazása
C Higiéniai előírások szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3 Kézírás
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szabadkézi rajzolás
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Türelem
Kapcsolatteremtő készség
Empatikus készség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empatikus készség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1292-06 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Áthúzza az ágyneműt

Fertőtleníti a játékokat
Tisztítószereket használ
Tisztítószereket tárol
A szemetet szelektív tárolóba helyezi
Ablakot tisztít
Szőnyeget tisztít
Nagytakarítja a szobai berendezéseket
Mossa a textíliákat
Vasalja a textíliákat
Varrja a textíliákat
Javítja a textíliákat
Szükség esetén tisztítja a gyerekek ruháit
Mossa vagy tisztítja a védőruhákat
Kezeli a párologtatót
Kezeli a porszívót
Kezeli a takarítógépet
Kezeli az automata mosógépet
Kezeli a varrógépet
Kezeli a vasalót
Ápolja, locsolja az udvar növényzetét
Tisztán tartja az óvoda előtt a járdát
Kinyitja és átvizsgálja a helyiséget
Természetes vagy mesterséges szellőztetést végez
Porszívózza a helyiséget
Felmossa a padlózatot
Portalanít
Gondozza a szobai növényzetet
Fertőtleníti az asztalokat
Kitakarítja és fertőtleníti a mellékhelyiségeket
Ellenőrzi és szükség esetén letisztítja a játékokat
Előkészíti a higiéniai eszközöket
Rendben tartja, takarítja az udvart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Baleset-, munka- és tűzvédelem
C Környezetvédelem
C Munkajogi alapismeretek
A Higiéniai előírások betartása
A Baleset-, munka- és tűzvédelmi előírások betartása
A Kisgépek kezelésének szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Türelem
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empatikus készség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1293-06 Egyéb feladatok az óvodai dajka tevékenységében
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elsősegélyt nyújt
Speciális esetekben gyógyszert ad (asztma, allergia, érzékenység)
Kezeli az égető kemencét
Beszerzi a rendezvények anyagait
Részt vesz a dekorációs feladatokban
Ajándékokat csomagol
Segít a vendéglátásban
Segít a vendégek fogadásában
Kezeli a riasztót
Kezeli az elektromos konyhai kisgépeket
Áramtalanít
Kezeli a TV-t, video felvevőt- és lejátszót
Kezeli a CD lejátszót
Segít a beszerzésnél
Beszerzés után elszámol
Hibát jelez
Oktatásokon részt vesz
Vezeti a HACCP dokumentációit
Felássa, locsolja a homokot
Részt vesz a rendezvény helyszínének berendezésében
A textíliákba belevarrja a gyermekek jeleit
Önértékelést végez
Átveszi az ételt a beszállítótól
Szükség esetén lejelenti az étkezést
Betartja a HACCP előírásait
Ételmintát vesz és tárol

Elmossa és elrakja az edényeket
Tálalás előtt méri az étel hőmérsékletét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Egészségtan
A Élelmezéshigiénia
B Baleset-, munka- és tűzvédelem
B Munkajogi alapismeretek
A Higiéniai előírások betartása
A Baleset-, munka- és tűzvédelmi előírások betartása
A Kisgépek kezelésének szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3 Kézírás
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szabadkézi rajzolás
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Türelem
Kapcsolatteremtő készség
Empatikus készség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Empatikus készség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás

A 31 140 01 0000 00 00 azonosító számú, Óvodai dajka megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1290-06
Gondozási és nevelési feladatok az óvodai dajka tevékenységében
1292-06
Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
1293-06
Egyéb feladatok az óvodai dajka tevékenységében

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1290-06 Gondozási és nevelési feladatok az óvodai dajka tevékenységében
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A 3-6/7 éves korú gyermek fejlődésének életkori sajátosságai. Az óvodai
tevékenységformák jellemzői, fejlesztő hatásuk. Az óvodai nevelés pedagógiai
sajátosságai, az óvodás korú gyermek nevelésének módszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az óvodai életbe történő aktív bekapcsolódás. Részt vesz a gondozási feladatok
ellátásában, az étkeztetésben. Segíti az óvónőt a gyermekfelügyeletben
levegőztetésnél, előkészíti a foglalkozáshoz szükséges eszközöket
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1292-06 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az egészségmegőrzés feladatai az óvodában. Fertőző betegségek felismerése,
elsősegélynyújtás. Tennivalók betegség, baleset esetén. Gyermekélelmezés, az
ételek szakszerű tálalása, kezelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Takarítási feladatokat lát el, kisgépeket kezel. Betartja az egészségügyi,
munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályokat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1293-06 Egyéb feladatok az óvodai dajka tevékenységében
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az óvodai baleset megelőzés feladatai és kritériumai. Környezetvédelmi
szempontok érvényesítése az óvodai élet során. A munkavállalással,
munkavégzéssel kapcsolatos munkajogi ismeretek. Az óvodai szervezet, mint
munkahely
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 31 140 01 0000 00 00 azonosító számú, Óvodai dajka megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
35
2. vizsgarész:
35
3. vizsgarész:
30
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
–

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Varrógép
Kerti szerszámok
Takarítógép / tisztítóeszközök /
Vasaló
Égető kemence
Elsősegélynyújtó láda / házipatika /
Audio- vizuális eszközök / TV, video,- CDlejátszó, magnetofon, rádió, diavetítő /
Szakkönyvek
Munkaruha

Óvodai dajka

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

x
x
x
x
x
x
x
x
x

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerben a tanév rendje szerint, iskolarendszeren kívül pedig a szakképesítésért
felelős miniszter évente a honlapján közzéteszi a vizsgaidőszakokat/vizsgaidőpontokat
A szakmai vizsgán alkalmazandó értékelési útmutatókat, egyéb dokumentumokat, illetve a
vizsgán használatos segédeszközökre vonatkozó részletes szabályokat a szakképesítésért
felelős miniszter közzéteszi
A szakmai bizonyítvány kiegészítő lapra vonatkozó előírások külön jogszabály szerint
kerülnek meghatározásra
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

