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01193003 számú  

Dajka megnevezésű szakképesítés  

megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény  

 

1. A javaslatot tevő adatai 

1.1 Természetes személy esetén: 

1.1.1 Név:  

1.1.2 Lakcím:  

1.1.3 E-mail cím:  

1.1.4 Telefonszám:  

1.2 Nem természetes személy esetén: 

1.2.1 Név: Oktatásért felelős miniszter 

1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma): 

1.2.3 Székhely: 

1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

2. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

2.1 Megnevezése: Dajka 

2.2 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alap-

ján: 0119 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítés 

3.1  Megnevezése: Dajka 

3.2  Szintjének besorolása 

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3 

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3 

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 
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4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, össze-

függése: 

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompeten-

ciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység 

vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben 

szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális 

szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

4.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatá-

rozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megsze-

rezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy mun-

kakör leírása: 

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a 

felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját.  A különböző intézményi 

formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés felté-

telek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint bal-

esetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. 

Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségé-

nek betartása mellett.  

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:  

- a személyi gondozási ismeretek alkalmazására 

- higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre  

- az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékeny-

ségének 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  
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- módszeres munkavégzésre  

- differenciált bánásmódra  

- segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében  

- betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat 

- szakemberekkel való együttműködésre  

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állá-

sa: 

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: Nem 

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

6.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges 

bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  

7.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: Nem szükséges 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 

8. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 400 óra 

8.2 Maximális óraszám: 500 óra 

8.3 Tekintettel a pedagógiai szakmák jellegére a személyes/kontakt szerinti oktatási forma  

        (csoportos és/vagy egyéni) a képzési idő minimum 20 %-ában kötelező. 

9. A szakmai követelmények leírása:  

9.1 Modulszerű felépítés esetén: 

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Nevelési feladatok a dajka tevékenységében 

9.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

9.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglal-

kozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.1.2.1 Minimális óraszám: 150 
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9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 180 

9.1.1.3. Képzési forma: Csoportos 

Készségek, képességek Ismeretek Elvárt vi-

selkedésmó

dok, attitű-

dök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

Képes a nevelés színtereit 

komplexen értelmezni. 

Képes meghatározni a 

család, a bölcsőde és az 

óvoda szocializációban 

betöltött szerepét. 

Ismeri a nevelés fogal-

mát, színtereit, és a szo-

cializáció jellemzőit. 

Nyitott a 

közvetítő 

szerepre a 

gyermek és 

családja kö-

zött. 

Felelősséget vállal mun-

kájáért és együttműködik 

az óvodapedagógus-

sal/kisgyermeknevelővel. 

Rendszeres visszajelzése-

ket ad az óvodapedagó-

gusnak/kisgyermeknevelő

nek a gyermekek felügye-

lete, gondozása során 

észlelt tapasztalatokról. 

Ismeri a gyermek szemé-

lyiségfejlődésének sajá-

tosságait. 

Törekszik a 

személyiség-

fejlődést 

befolyásoló 

és veszé-

lyeztető té-

nyezők fel-

ismerésére a 

gyakorlat-

ban. 

Munkájában igazodik a 

gyermekek egyéni szük-

ségleteihez. A gyermekek 

életkori sajátosságait, 

reakcióit toleránsan, em-

pátiával kezeli. 

Képes megkülönböztetni 

a bölcsőde és az óvoda 

gondozási/nevelési fel-

adatait, az intézmények 

személyi és tárgyi feltét-

eleit. 

Ismeri a nevelés, gondo-

zás intézményrendszerét, 

működésük személyi és 

tárgyi feltételeit. 

Felelősség-

gel viseltetik 

az intéz-

mény beren-

dezéseivel, 

tárgyaival. 

Kompetenciahatárait be-

tartva, az óvodapedagó-

gus/kisgyermeknevelő 

irányítása szerint hasz-

nálja az intézmény esz-

közeit. Feladata ellátásá-

hoz szükséges szakmai 

ismereteit folyamatosan 

bővíti. 

Képes arra, hogy felis-

merje az óvodapedagó-

gustól/kisgyermeknevelőt

ől elvárt viselkedési for-

mákat.” 

Ismeri az óvodapedagó-

gustól/kisgyermeknevelő

től elvárt viselkedési 

formákat. 

Betartja 

kompeten-

ciahatárait, 

törekszik 

arra, hogy 

Magas mi-

nőségi szin-

ten végezze 

munkáját. 

Érdeklődő, nyitott, jól 

motiválható személyisé-

gével, szívesen vállal 

részt a bölcsőde/óvoda 

programjaiban. Önkriti-

kával és reális önértéke-

léssel végzi munkáját. 

Képes megkülönböztetni 

a bölcsődei és az óvodai 

napirend sajátosságait. 

Átlátja a bölcsődés korú 

gyermek alapvető szük-

Tisztában van a helyes 

életritmus a napirend 

jelentőségével. 

A gyermek 

érzelmi biz-

tonságának 

megteremté-

se érdeké-

Saját munkarendjét a 

gyermekek napirendjéhez 

igazítja. 
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ségleteit és az óvodáskorú 

gyermek alapvető tevé-

kenységi formáit. 

ben, felelős-

ségteljesen 

végzi mun-

káját. Óvo-

dában, böl-

csődében és 

mini bölcső-

dében segíti 

a napirend 

megvalósu-

lását. 

Alkalmazza ismereteit a 

bölcsődés korú és az óvo-

dáskorú gyermek játékte-

vékenysége során. Képes 

hozzájárulni a biztonsá-

gos játék feltételeinek 

megteremtéséhez és a 

hibás játékok kiszűrésé-

hez, megjavításához. 

Ismeri a játék szerepét és 

feltételeit. Tudja, melyek 

a dajka feladatai a biz-

tonságos játék feltételei-

nek megteremtésében. 

Felelősség-

teljesen vesz 

részt a játék 

során hasz-

nált eszkö-

zök előké-

szítésében. 

Önállóan szervezi mun-

káját, a gyermekek igé-

nyeinek megfelelően. 

A gyermek társa a játék-

tevékenység során. 

Képes részt vállalni a 

biztonságos bölcsőde és 

óvoda udvar megteremté-

sében. 

Tisztában van azzal, 

hogy az udvar, a nevelés 

fontos színtere. 

Felelősség-

gel vesz 

részt az ud-

vari játékte-

vékenységbe

n. 

Önállóan rendezi a gyer-

mekellátás környezetét, 

új megoldásokat kezde-

ményez. 

Képes munkálkodni a 

bölcsődei és az óvodai 

programok előkészítésé-

ben és lebonyolításában. 

 

Eligazodik az intézmé-

nyi ünnepélyek, progra-

mok között. 

Aktívan és 

felelősséggel 

részt vesz a 

programok-

ban. 

Más szakemberekkel 

együttműködve kapcso-

lódik be a bölcsőde és 

óvoda közösségi életbe. 

Bölcsődében, mini böl-

csődében megérti, követi 

és alkalmazza a gondozá-

si - nevelési feladatok 

ellátásához kapcsolódó 

utasításokat és iránymuta-

tásokat. 

Ismeri a Bölcsődei neve-

lés-gondozás országos 

alapprogramját, alapvető 

nevelési feladatok ellátá-

sához kapcsolódó kom-

petenciáit. 

A kisgyer-

meknevelő 

segítőjeként 

elhivatott, 

érdeklődik a 

szakmai 

irányelvek 

iránt, maga-

tartása sza-

bálykövető. 

Mini bölcsődében útmu-

tatás alapján, de önállóan 

végzi a kisgyermekneve-

lő távollétében a gondo-

zási- nevelési tevékeny-

ségeket, és azokért fele-

lősséget vállal. 

Bölcsődében, mini böl-

csődében a gyermek gon-

dozása-nevelése közben 

alkalmazza az egyéni 

bánásmód elvét, a gyer-

mek pozitív önállósági 

törekvéseinek, önértéke-

lésének erősítését. 

Ismeri alapszinten a böl-

csődei gondozás-

neveléssel kapcsolatos 

helyes kommunikációt, 

protokollt. 

Konstruktív 

a gyermek 

ismeretén 

alapuló gon-

dozás-

nevelésben. 

A kisgyermeknevelő 

mellett felelős a gondo-

zás-nevelés összhangjá-

nak érvényesítéséért. 

Bölcsődében, mini böl- Ismeri a SNI fogalmát, a A kisgyer- A kisgyermeknevelő 
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csődében képes a kis-

gyermeknevelő szakmai 

munkáját segíteni a kora-

gyermekkori intervenció 

elvének megvalósításá-

ban. 

koragyermekkori inter-

venció szemléletét. 

mek szemé-

lyiséget tisz-

teli, sajátos 

szükségleteit 

figyelembe 

veszi gondo-

zó- nevelő-

munkája 

során. 

mellett felelős a sajátos 

nevelést igénylő kis-

gyermek állapotához 

illeszkedő ellátás biztosí-

tásában. 

Mini bölcsődében képes a 

kisgyermeknevelővel 

szimmetrikus, nevelő-

partneri kapcsolatot alakí-

tani. 

A családközpontú neve-

lés alapszintű gyakorla-

tát ismeri. 

Tájékoztatá-

si kompe-

tenciája a 

gyermekkel 

kapcsolatos 

napi esemé-

nyekre terjed 

ki, betartja, 

hogy nevelé-

si kérdések-

ben a kis-

gyermekne-

velő a kom-

petens. 

A kisgyermeknevelőt 

objektíven tájékoztatja a 

szülőtől a szülőktől ka-

pott információról. 

 

Mini bölcsődében, óvo-

dában, a tudomására jutott 

információkat a szakmai 

titoktartás szabályai sze-

rint kezeli 

Tanult ismeretekkel ren-

delkezik a családfogal-

máról, átlátja a család 

szocializációban betöl-

tött szerepét és a családi 

nevelés jelentőségét. 

A rábízott 

gyermek 

családjáról 

szerzett in-

formációkat 

a szakmai 

titoktartás 

szabályai 

szerint keze-

li. 

Az óvodapedagó-

gus/kisgyermeknevelő 

iránymutatása alapján, 

kapcsolatot tart fenn a 

rábízott gyermek család-

jával. 

Óvodában képes megkü-

lönböztetni az SNI, az 

integráció, inklúzió, és 

szegregáció fogalmakat. 

Az egyéni bánásmód el-

vét alkalmazza. 

Eligazodik a gyógype-

dagógia rendszerében, 

ismeri a gyógypedagógi-

ai alapfogalmakat. Az 

egyéni bánásmód elvét 

alkalmazza. 

Elhivatott a 

fogyatékkal 

élők életmi-

nőségének 

javításában 

Előítéletmen

tes. 

Önálló észrevételei van-

nak, és javaslatokat fo-

galmaz meg az SNI-s 

gyermekkel végzett 

munka során. 

Óvodában képes nyomon 

követni az óvodás korú 

gyermek társas kapcsola-

tainak változásait. 

Ismeri a társas kapcsola-

tok specifikus sajátossá-

gait. 

Megfelelően 

észleli és 

figyelemmel 

kíséri a 

gyermekek 

életkori sajá-

tosságait, 

hozzájárul a 

társas kap-

csolatok 

Önálló megfigyeléseket 

végez a gyermek társas 

kapcsolatainak fejlődése 

terén. Kompetenciahatá-

rait megtartja. 
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9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Gondozás és egészségvédelem  

9.1.2.1.  Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

9.1.2.2.  Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglal-

kozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.2.2.1. Minimális óraszám: 90 

9.1.2.2.2. Maximális óraszám: 120 

9.1.2.3. Képzési forma: Csoportos 

 

 

Készségek, képes-

ségek 

Ismeretek Elvárt viselke-

désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és felelősség mér-

téke 

Életkorspecifikus 

egészségnevelői 

feladatok ellátására 

képes a személyi 

gondozás, a higié-

nés szokások kiala-

kítása során.  

Ismeri az egészség-

nevelés jelentősé-

gét, a személyi 

gondozás szerepét a 

nevelési/gondozási 

folyamatban. 

A gyermek életko-

rához igazodva, 

felelősséggel vesz 

részt a gondozási 

és higiénés szo-

kásrendszer kiala-

kításban.  

Önállóan törekszik a nevelő-

gondozó munka optimális kör-

nyezeti feltételeinek önálló 

megteremtésére. 

Képes figyelemmel 

kísérni a gyermek 

egyéni sajátossága-

it és a környezeti 

pszichés hatásait a 

Szakmai ismeretek-

kel rendelkezik a 

táplálkozás egész-

ségtan témakörben. 

Felelősséggel jár 

el a higiénés szo-

kások kialakítása 

során az étkezések 

előtt, közben és az 

Óvodában a pedagógus irány-

mutatásai szerint segíti az ét-

keztetéseket, nyugodt légkör 

kialakítására törekszik.  

megfelelő 

kibontako-

zásához. 

Óvodában képes megkü-

lönböztetni az agressziót 

más a gyermek magatar-

tásában megjelenő sajá-

tosságoktól. 

Ismeri az agresszió meg-

jelenési formáit. 

Felelőséget 

vállal a ne-

velési prob-

lémák meg-

oldásában, a 

gyermek 

érdekeinek 

szem előtt 

tartásával. 

Nevelési kérdésekben 

nem nyilatkozik a szülő-

nek, kompetenciahatárait 

betartja. 

Óvodában képes a mun-

kát a személyiségfejlesz-

tés eszközeként értelmez-

ni. 

Ismeri a munkajellegű 

tevékenységek jelentő-

ségét. Ismeri a játék és a 

munka kapcsolatát, az 

önkiszolgálás, a naposi 

munka és a kerti munka 

jelentőségét az óvodás-

korú gyermek fejlődésé-

ben. 

Felelősség-

teljesen segí-

ti a gyerme-

ket a munka-

jellegű tevé-

kenységei 

során. 

Megfelelő kommunikáci-

óval, önállóan teremti 

meg a munkajellegű te-

vékenységek feltételeit. 
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táplálkozás folya-

matában.  

étkezést követően. 

Alapvető igény-

ként jelenik mun-

kájában a kulturált 

étkezési szokások 

kialakítása. 

Életkorspecifikusan 

képes megteremte-

ni a gyermekek 

szükséges pihe-

nés/alvás igényé-

nek kielégítéséhez 

a megfelelő körül-

ményeket.  

Magas szintű szak-

mai ismeretekkel 

rendelkezik a nyu-

godt pihenés, alvás 

ideális körülménye-

it illetően. 

Felelősséggel jár 

el a higiénés szo-

kások kialakítása 

során a pihe-

nés/alvás előtt. 

Önállóan tevékenykedik a pi-

henés/alvás tárgyi és személyi 

feltételeinek megteremtésében, 

csendet biztosít.  

Képes felismerni a 

lázas állapotot. 

Ismeri a lázas be-

tegségek esetén 

követendő proto-

kollt. 

Felelősséggel fel-

ügyel a beteg 

gyermekre.  

Lázas állapotot észlelve tájé-

koztatja a pedagó-

gust/kisgyermeknevelőt. A 

pedagógus/kisgyermeknevelő 

iránymutatása alapján jár el a 

lázas gyermek ápolása során. 

Képes adekvát 

kommunikációra, 

az egyéni bánás-

mód és a gondozási 

folyamat intimitá-

sát figyelembe vé-

ve.  

Ismeri a gondozási 

folyamatban elvárt 

nevelői magatartást, 

kommunikációt. 

Felelősséget vállal 

abban, hogy a 

folyamatban lévő 

gondozási tevé-

kenység minősége 

a későbbiekben 

milyen hatást vált 

ki a gyermekben.  

Tevékenységében önálló és 

megértő. 

 

9.1.3. Programkövetelmény-modul neve: Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenysé-

gében 

9.1.3.1.  Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

9.1.3.2.  Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglal-

kozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.3.2.1. Minimális óraszám: 90 

9.1.3.2.2. Maximális óraszám: 120 

9.1.3.3. Képzési forma: Csoportos 

Készségek, képessé-

gek 

Ismeretek Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Képes az előírások-

nak megfelelően vé-

gezni munkáját. 

Tisztában van a kony-

hai munka higiénés 

előírásaival. 

Felelősséget vállal a 

konyha és berendezési 

tárgyai tisztaságáért.  

Önállóan készül fel 

napi higiénés felada-

taira, betartja a 

HACCP előírásait. 
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Melegítő konyhában 

képes ételt átvenni a 

szállítótól.  

Ismeri az ételek átvéte-

lének, tárolásának és 

tálalásának szabályait. 

Felelősséggel használja 

a konyhai gépeket, 

berendezéseket.  

Önálló munkavégzés 

jellemzi, figyel 

munkatársai testi 

épségére is.  

Melegítő konyhában 

képes megmérni az 

étel hőmérsékletét, és 

azt megfelelő hőmér-

sékleten tartani. 

Ismeri az étel hőmér-

sékletére, és a melegí-

tés szabályaira vonat-

kozó előírásokat.  

Felelősségteljesen, 

megfelelő hőmérsékle-

ten viszi be az étel a 

gyermekek közé. 

Önállóan szervezi 

feladatát, figyel az 

eszközök tisztaságá-

ra.  

Melegítő konyhában 

képes ételmintát ven-

ni.  

Ismeri az ételminta-

vétel szabályait, lépé-

sei, eszközeit. 

Felelősen tárolja az 

ételmintát.  

Önálló munkavégzés 

jellemzi. 

Képes az ételt a cso-

portba szállítani. 

Ismeri a csoportban 

történő tálalás szabá-

lyait. 

Felelősséget vállal a 

tálalás során.  

Óvodában az óvo-

dapedagógus irány-

mutatása szerint, de 

önállóan végzi mun-

káját, figyelemmel 

kíséri a gyermeket 

az étkeztetés teljes 

időtartama alatt.  

Tud mosogatni. Ismeri a mosogatás 

higiénéjét, szabályait, 

lépéseit. 

Felelősségteljesen tá-

rolja a vegyszereket, 

óvja saját testi épségét, 

használja a védőruhá-

zatot. 

Védőruházatot hasz-

nál, és erre figyel-

mezteti munkatársait 

is.  

Megfelelő helyre 

szállítja az ételmara-

dékot.  

Ismeri az ételmaradék 

tárolásának szabályait. 

Figyel a keresztszeny-

nyeződés elkerülésére. 

Önálló munkavégzés 

jellemzi. 

Képes megítélni a 

tisztaság és a szeny-

nyezett felület közötti 

különbséget.  

Higiénés ismeretekkel 

rendelkezik a konyha 

takarítására vonatko-

zóan, ismeri a takarítás 

szabályait. 

Felelősségteljesen ta-

karítja a konyhát, fi-

gyelve a mikrobiológi-

ai tisztaságra is.  

Időszakosan nagyta-

karítást végez a 

konyhában, melynek 

szükségességét önál-

lóan ítéli meg. 

Képes megítélni a 

veszélyes tényezők 

jelenlétét az udvaron. 

Felismeri a mérgező 

növényeket. 

Ismeri az intézmény 

udvarára, annak tago-

lására vonatkozó elő-

írásokat, szabályokat. 

Ismeri a veszélyes nö-

vényeket.  

Ügyel az udvari játé-

kok, eszközök és nö-

vények jelenlétére.  

Önálló ellenőrzése-

ket végez az udva-

ron, a mérgező nö-

vényeket eltávolítja, 

a sérült eszközöket, 

játékokat kiszűri.  

Képes kisebb kerti 

munkát végezni.  

Ismeri az egyes évsza-

kokhoz kapcsolódó 

udvari, kerti feladato-

kat. 

Felelősségteljesen dönt 

abban, hogy mely ud-

vari munkatevékeny-

séget végezhet gyer-

mekek körében. 

Munkájába bevonja 

kollégáit, az udvari, 

kerti feladatokat más 

szakemberekkel 

együttműködve vég-
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zi.  

 

9.1.4. Programkövetelmény-modul neve: Takarítási feladatok a dajka tevékenységében 

9.1.4.1.  Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

9.1.4.2.  Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglal-

kozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.4.2.1. Minimális óraszám: 70 

9.1.4.2.2. Maximális óraszám: 80 

9.1.4.3. Képzési forma: Csoportos 

 

Készségek, képessé-

gek 

Ismeretek Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Képes a takarítási fel-

adatokat hatékonyan, 

magas színvonalon 

elvégezni. Képes a 

tiszta és a szennyezett 

felület megkülönbözte-

tésére.  

Ismeri a takarítás típu-

sait, a tisztítószerek 

tárolásának, használa-

tának szabályait, a 

veszélyek figyelem-

keltő jelöléseit. 

Takarítási feladatait 

felelősségteljesen az 

intézmény napirendjé-

be illesztve végzi.  

Önállóan dönt arról, 

melyek a gyermekek 

körében végezhető 

munkatevékenységek 

és azokban felelős-

séggel cselekszik. 

Képes biztonságban 

tárolni a tisztítószere-

ket. 

Ismeri a tisztítószerek 

tárolásának szabályait. 

Felelősséggel használ-

ja a tisztítószereket, 

ügyel arra, hogy el-

zárva legyenek.  

Önállóan vezeti a 

vegyszerek doku-

mentálását. 

Képes megfelelő védő-

ruházat beszerzésére és 

használatára. 

Ismeri a védőruházat 

részeit, a munka és 

balesetvédelmi szabá-

lyokat. 

Saját testi épsége ér-

dekében használja a 

védőruházatot.  

Önállóan dönt a vé-

dőruházat használa-

táról.  

Képes annak megítélé-

sére, hogy óvodában 

mely munkatevékeny-

ségeket végezhet 

együtt a gyermekkel. 

Ismeri a gyermekek 

körében végezhető 

munkatevékenységek 

nevelő értékét. 

Óvja a gyermek testi 

épségét. 

A pedagógus/nevelő 

iránymutatását be-

tartja. 

Képes annak megítélé-

sére, hogy milyen 

helyzetben és milyen 

gyakorisággal alkal-

mazza az elektromos 

kisgépeket.  

Ismeri az elektromos 

kisgépek biztonságos 

használatát, érintésvé-

delmi szabályait: a 

mosógép, a vasaló, a 

porszívó. 

 

Betartja a biztonsági 

előírásokat.  

Ha problémát tapasz-

tal a gépek működé-

se során szakember 

segítségét kéri.  

 

9.5.  A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

Tekintettel a pedagógiai szakmák jellegére – valamint arra a tényre, hogy felvételi jelenléti pszi-

chológiai vizsgálat nincs – a személyes/kontakt szerinti oktatási forma a képzési idő min. 20 %-

ában kötelező. 
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10. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci rele-

vanciája): 

A dajka bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember.  A 

gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa 

a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődé-

sét egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége 

garantálja. A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerep-

hez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, 

az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos 

személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban. E képesítés hivatott bővíteni azon szakembe-

rek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi fel-

tételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja a társadalmi hasznosságát. 

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevé-

kenységeinek részletes leírása: 

11.1. Személyi feltételek: 

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről, illetve a szakképzés-

ről szóló jogszabályok előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb 

szakember vehet részt. 

 

11.2.Tárgyi feltételek: 

A dajka képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek helyszínéül szolgálhat olyan épület, amely-

nek infrastruktúrája garantálja a vizsgához szükséges feltételeket és racionalizálja a nyugodt 

vizsgázás és vizsgáztatás feltételeit.  A vizsga helyszínén egészséges munkakörnyezetet kell 

teremteni és biztosítani kell a résztvevők létszámának megfelelő számú és méretű bútorzatot 

(asztal, szék). A tárgyi feltételek köre bővíthető, ha a gyakorlati tételek tartalma ezt megkí-

vánja. 

 

11.3.Vizsgatevékenységek részletes leírása 

 

 

Megnevezése 

 

Időtar-

tama 

 

 

Egyes vizsgaté-

telek és felada-

tok bemutatása 

 

A mérés 

módszere 

 

Az értékelés szem-

pontjai 

Súlyo-

zása 

Egy

éb 

Gyakorlati 20 perc Szituációs fel- Gyakorlati: Az értékelés az 40% - 
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vizsgatevé-

kenység 

(felké-

szülési 

idő: 10 

perc, 

válasz-

adási idő: 

10 perc) 

 

adatok megol-

dása, szituáció 

elemzése, hely-

zetgyakorlatok, 

megoldási ja-

vaslat készítése, 

vagy megadott 

információk 

birtokában tan-

anyagtartalom-

hoz kapcsolódó-

an a nevelést, 

szemléltetést, 

gondozást, segí-

tő eszköz kivá-

lasztása, bemu-

tatása.  

 

Szakmai 

gyakorlati 

feladatmeg-

oldás, elem-

zés, bemuta-

tás 

alapján történik, 

hogy a dajka fel-

adatkörét: 

- nem ismeri 

- kielégítően 

ismeri 

- megbízha-

tóan ismeri 

- jól ismeri 

- kiválóan 

ismeri 

 

  

Szóbeli 

vizsgatevé-

kenység 

20 perc 

(felké-

szülési 

idő: 10 p. 

válasz-

adási idő: 

10 p) 

A szóbeli vizs-

gatevékenység a 

szakmai prog-

ramkövetelmén

y szakmai mo-

duljainak isme-

retanyaga alap-

ján központilag 

összeállított, 

szóbeli tételsor 

alapján történik.  

Szóbeli: 

Önálló vagy 

kérdésekkel 

irányított 

szóbeli vá-

laszadás, 

beszélgetés 

Nem ismeri a dajka 

feladatkörét, nem 

képes feladatai ellá-

tására. 

Kielégítően ismeri 

a dajka feladatkörét, 

ismeri a rá bízott 

gyermek sajátossá-

gait, igényeit. Tisz-

tában van a gondo-

zási/nevelési folya-

mat és a napi gon-

dozási/nevelési 

munka sajátossága-

ival, a dajka kompe-

tenciahatáraival, és 

ismeri a pedagógiai 

kommunikáció je-

lentőségét. 

Megbízhatóan 
ismeri a rá bízott 

gyermek sajátossá-

gait és részt tud 

venni a gyakorlat-

ban a gondozó, 

nevelő munkában. 

Felismeri és képes 

intézkedni a munká-

ja során felmerülő 

problémák megol-

dásában. Felméri és 

kielégíti a gyermek 

szükségleteit, igé-

nyeit. Az aktuális 

szituációhoz iga-

zodva megfelelően 

tud kapcsolatot 

60%  
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teremteni a gyer-

mekkel, családdal, 

és más szakembe-

rekkel.  

Jól ismeri és képes 

a pedagógus/nevelő 

irányítása alapján, a 

rá bízott gyermek 

sajátosságainak 

figyelembevételével 

részt venni a gya-

korlatban a gondo-

zó, nevelő munká-

ban. Felismeri és 

adekvátan képes 

intézkedni a munká-

ja során felmerülő 

problémák megol-

dásában. Felméri és 

kielégíti a gyermek 

szükségleteit, igé-

nyeit. Az aktuális 

szituációhoz iga-

zodva megfelelően 

tud kapcsolatot 

teremteni a gyer-

mekkel, családdal, 

és más szakembe-

rekkel 

Kiválóan ismeri a 

pedagógus/nevelő 

iránymutatása alap-

ján történő önálló 

gondozási, nevelési, 

munkához kapcso-

lódó feladatokat és 

ezeket képes ellátni. 

A pedagógus/nevelő 

által kialakított na-

pirendet önállóan 

előkészíti, szervezi, 

közreműködik a 

megvalósításban. 

Az életkori és pszi-

chés sajátosságok 

alapján képes ösz-

tönözni és támogat-

ni a gyermeket. 

Adekvátan kommu-

nikál, ismeri és 

alkalmazza az alap-

vető szakkifejezé-

seket, tájékozódik a 

szakirodalomban.  
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11.4. A képesítő vizsga egészének értékelése 
A képesítő vizsga értékelése a két vizsgarészének a 11.3. táblázatban kifejtett súlyozott százalékos ará-

nyainak megfelelően történik. 

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os telje-

sítmények 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 arányával 

súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.  

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának ér-

demjegye elégtelen (1). 

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsga-

tevékenység ismétlése szükséges. 

 

     11.5. A képesítő vizsga menetének leírása 

 

11.5.1. A vizsgára bocsátás feltételei 

A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány 

és a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.  

A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat 

letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, mini bölcsődében vagy óvodában, 

vagy gyermekotthonban, vagy bölcsődés, vagy óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézmény-

ben. A szakmai gyakorlat letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gyakorlat telje-

sítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.   

 

11.5.2. Írásbeli vizsgatevékenység 

11.5.2.1. A vizsgatevékenység megnevezése: - 

11.5.2.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

11.5.2.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

 perc 

11.5.2.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  

 % 

11.5.2.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
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11.5.2.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető 

összes pontszám legalább ..…%-át elérte. 

 

11.5.3.  Gyakorlati vizsgatevékenység 

11.5.3.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szitu-

áció elemzése, helyzetgyakorlatok 

11.5.3.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgaszervező által elő-

készített és jóváhagyott tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségé-

ről. 

 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 tevé-

kenységében” szakmai modulok ismeretanyagából kerülnek összeállításra. 

A gyakorlati tételek száma igazodjon a vizsgacsoport létszámához oly módon, hogy a tételek száma ne 

legyen kevesebb, mint a vizsgacsoport létszámának 50%-a.  

11.5.3.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

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

11.5.3.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 % 

11.5.3.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Nem ismeri a dajka feladatkörét, nem képes feladatai ellátására. 

Kielégítően ismeri a dajka feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait, igényeit. Tisztában van 

a gondozási/nevelési folyamat és a napi gondozási/nevelési munka sajátosságaival, a dajka kompetencia-

határaival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét. 

Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait és részt tud venni a 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 rá bízott gyermek sajátosságainak figyelem-

bevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és adekvátan képes intéz-

kedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit 

igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, család-

dal, és más szakemberekkel 

Kiválóan ismeri a pedagógus/nevelő iránymutatása alapján történő önálló gondozási, nevelési, munká-

hoz kapcsolódó feladatokat és ezeket képes ellátni. A pedagógus/nevelő által kialakított napirendet önál-

lóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján 

képes ösztönözni és támogatni a gyermeket. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető 

szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban. 
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11.5.3.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető 

összes pontszám legalább 51 %-át elérte. 

 

11.5.4. Szóbeli vizsgatevékenység 

11.5.4.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Szóbeli feladatok 

11.5.4.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során a központilag össze-

állított szóbeli tételsorból, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségé-

ről. A szóbeli tételek a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”, a „Gondozás és egészség-

védelem”, a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint a „Takarítási 

feladatok a dajka tevékenységében”, szakmai ismereteiből kerülnek összeállításra. 

11.5.4.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

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

11.5.4.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60% 

11.5.4.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Nem ismeri a dajka feladatkörét, nem képes feladatai ellátására. 

Kielégítően ismeri a dajka feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait, igényeit. Tisztában van a 

gondozási/nevelési folyamat és a napi gondozási/nevelési munka sajátosságaival, a dajka kompetenciaha-

táraival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét. 

Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, ne-

velő munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Fel-

méri 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 rá bízott gyermek sajátosságainak figyelem-

bevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és adekvátan képes intéz-

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

igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, család-

dal, és más szakemberekkel 

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 megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes 

ösztönözni és támogatni a gyermeket. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkife-

jezéseket, tájékozódik a szakirodalomban. 

11.5.4.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető 

összes pontszám legalább 51%-át elérte. 

11.6. A vizsgatevékenység alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 

11.7. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabá-

lyai:  
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A képesítő vizsgán, a gyakorlati vizsgatevékenység egyes tételeihez kapcsolódó fotók, gyermekmunkák, 

és egyéb a pedagógiai munkában alkalmazott eszközök felhasználhatóak.  

 

12. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek 

 

12. A nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működésé-

ről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet szerint biztosítandóak. 

 


