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01194002 számú 

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 
 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó) 

a) természetes személy esetén: 

 név: 

 lakcím: 

 e-mail cím: 

 telefonszám: 
b) nem természetes személy esetén: 

 név: oktatásért felelős miniszter 

 jogi személy működési formája (cégforma): 

 székhely: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

 képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

 kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

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

1.1. megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) 

1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:  

0119 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 

2.1. megnevezése: Pedagógiai munkatárs Pedagógiai asszisztens  

2.2. szintjének besorolása 

2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal 

betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: 

Nem releváns 

 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesí-

téssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermekneve-

lő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mel-

lett végzi szakirányú munkáját.  A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékeny-

ségeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézmé-

nyen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csopor-

tot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének 

kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánás-

módot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, ta-
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nulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a csalá-

dokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony 

kommunikáció határozza meg. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- 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 

- 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 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szüksé-

ges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása  

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt 

 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltéte-

lek: 

6.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

6.2. Szakmai előképzettség: - 

6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: - 

6.4. Szakmai gyakorlat időtartama: - 

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások mi-

nimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális 

óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott 

maximális óraszámok összege.) 

7.1. Minimális óraszáma: 900 óra 

7.2. Maximális óraszám 1300 óra 

7.3. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám 

 

8. A szakmai követelmények leírása 

 

8.1. Programkövetelmény-modul neve: Pedagógiai, pszichológiai ismeretek 



3 
 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások  

minimális óraszáma: 300 óra 

maximális óraszáma: 350 óra 

Képzési forma: Csoportos konzultáció 

 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Ismeri pedagógia 

szakmai terminusait, 

a pedagógiát tudo-

mányként értelmezi.  

Képes pedagógiai feladato-

kat felismerni, rendszerezni 

és alkalmazni a gyakorlatban 

Munkája során szem 

előtt tartja a szakma 

etikai szabályait, és az 

egyéni bánásmód je-

lentőségét.  

Önállóan, de a pedagó-

gus iránymutatása alap-

ján végzi munkáját. 

Betartja szakmai kom-

petenciájának határait  

Pontos szakmai isme-

retekkel rendelkezik a 

szocializációról 

Képes a nevelés színtereit 

komplexen értelmezni 

Nyitott a közvetítő 

szerepre a gyermek és 

családja között 

Felelősséget vállal 

munkájáért és együtt-

működik a pedagógus-

sal 

Ismeri a gyermek 

megismerésének lehe-

tőségeit, módszereit 

Alkalmazza a gyermek 

komplex, több szempontú 

megismerésének módszereit 

A szakmai titoktartás 

szabályai szerint kezeli 

a birtokába jutott in-

formációkat 

Törekszik a rá bízott 

gyermek/tanuló mind 

tökéletesebb megisme-

résére és figyelemmel 

kíséri a gyerme-

kek/tanulók társas kap-

csolatainak alakulását 

Eligazodik a gyógy-

pedagógia rendszeré-

ben, ismeri a gyógy-

pedagógiai alapfo-

galmakat, csoportokat 

és tulajdonságaikat  

Felismeri az egyes gyógype-

dagógiai csoportokat, fo-

galmakat és bekapcsolódik 

az SNI -s gyermek fejlesztő 

foglalkozásaiba 

Elhivatott a fogyaték-

kal élők életminőségé-

nek javításában 

Előítéletmentes. 

Önálló észrevételei 

vannak, és javaslatokat 

fogalmaz meg az SNI-s 

gyermek/tanulóval vég-

zett munka során  

Fejlődéslélektani, 

személyiséglélektani 

és szociálpszichológi-

ai ismeretekkel ren-

delkezik  

Alkalmazza az alapvető 

pszichológiai fogalmakat, a 

fejlődést folyamatnak tekin-

ti. Ismeri az egyén és a kö-

zösség egymásra gyakorolt 

hatásait 

Szem előtt tartja az 

egyéni, személyre sza-

bott igényeket és meg-

felelő empátiával dol-

gozik, kezeli előítélete-

it  

Váratlan pedagógiai 

helyzetekben adekvátan 

reagál, de betartja kom-

petenciahatárait, mun-

kájában elfogadó az 

egyéni sajátosságok, 

tulajdonságokkal szem-

ben 

Átlátja a személyiség 

fejlődését befolyásoló 

tényezőket, és értel-

mezi kapcsolatrend-

szerüket 

Képes a személyiségalapú 

megközelítésre 

Törekszik a személyi-

ségfejlődést befolyáso-

ló és veszélyeztető 

tényezők felismerésére 

a gyakorlatban 

Munkájában igazodik a 

gyermekkel/tanuló sze-

mélyiségének sajátossá-

gaihoz 

Ismeri az emberi 

szükségletek rendsze-

rét, és a szükségletek 

egymásra gyakorolt 

hatását 

Képes az ember alapvető és 

magasabb rendű szükségle-

tek azonosítására a gondozá-

si, nevelési folyamatban 

Szem előtt tartja a 

gyermek/tanuló érde-

keit, autonómiáját, 

identitását 

Érzékenyen reagál a 

gyermek/tanuló szük-

ségleteinek felmérésé-

ben és kielégítésében  

Tisztában van az 

anya-gyermek kap-

csolat jelentőségével, 

ismeri a kötődés fo-

galmát, típusait, va-

lamint a 

Képes különbséget tenni az 

egyes kötődési mintázatok 

személyiségfejlődésre gya-

korolt hatásai között, és el-

igazodik az egyes kötődési 

között 

Megfelelő empátiával 

dolgozik, szem előtt 

tartja a gyermek érde-

keit, autonómiáját 

Igyekszik megismerni a 

gyermek/tanuló családi 

körülményeit, tájékozó-

dik a pedagógustól a rá 

bízott gyermek/tanuló 

családi hátteréről 
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hospitalizáció káros 
hatásait 

Ismeri az életkori 

szakaszokat és általá-

nos jellemzőiket 

Az életkori sajátosságokhoz 

alkalmazkodva, képes mun-

káját szervezni 

Munkájában differen-

ciál és megfelelő em-

pátiával dolgozik 

Szem előtt tartja az 

életkori és egyéni sajá-

tosságokat a  

Tudja, hogy a peda-

gógus személyisége, 

attitűdje, hogyan hat a 

személyiségfejlődésre 

Képes különbséget tenni 

nevelő személyiségtulajdon-

ságainak hatásai között. 

Betartja kompetencia-

határait, törekszik arra, 

hogy magas szakmai 

szinten végezze mun-

káját 

Önkritikával és reális 

önértékeléssel végzi 

munkáját 

 

8.2. Programkövetelmény-modul neve: Családpedagógiai alapismeretek 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások  

minimális óraszáma: 250 óra 

maximális óraszáma: 300 óra 

Képzési forma: Csoportos konzultáció 

 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Pontos szakmai ismere-

tei vannak a családról, 

átlátja a család szocia-

lizációban betöltött 

szerepét 

 

Képes információk 

szerzésére és kezelésé-

re a rábízott gyer-

mek/tanuló családjáról  

A rábízott gyer-

mek/tanuló családjáról 

szerzett információkat a 

szakmai titoktartás sza-

bályai szerint kezeli 

A pedagógus iránymuta-

tása alapján, de önálló 

kapcsolatot tart fenn a 

rábízott gyermek/tanuló 

családjával 

Tisztában van a konf-

liktus típusaival és a 

konfliktusok feloldásá-

nak módjaival 

Képes különbséget 

tenni az egyes konflik-

tustípusok között, kez-

deményezi feltárásukat 

Felelősséggel kezeli a 

rábízott gyermek/tanuló 

környezetében megje-

lenő konfliktusokat 

Érzékenyen reagál és 

visszacsatol a munkája 

során megjelenő konflik-

tusokra, de kompetencia-

határait megtartja 

Ismeri a devianciákat 

és veszélyeiket, vala-

mint megelőzésének 

lehetőségeit 

Képes elemezni a rábí-

zott gyermek/tanuló 

szociális kapcsolat-

rendszerében megjele-

nő deviáns elemeket 

Felelősséggel reagál és 

beavatkozik a munkája 

során megjelenő, kezeli 

előítéleteit  

Együttműködik a peda-

gógussal a deviancia 

okozta veszélyek elhárí-

tásában 

Pontos ismeretekkel 

rendelkezik a hátrányos 

helyzet és a veszélyez-

tetettség vonzásában 

megjelenő a gyer-

mek/tanuló fejlődését 

befolyásoló veszélyek-

ről 

Kezdeményezi az 

adekvát kapcsolatfel-

vételt a veszélyeztetett 

és hátrányos helyzetű 

gyermekkel/tanulóval 

és családjával 

Felelősséget vállal a 

tudomására jutott 

gyermekre/tanulóra és 

családjára vonatkozó 

terhelő tények kezelé-

sében 

Felvállalja a tudomására 

jutott és feltárt tények 

hiteles, reális és 

előítéletmentes megítélé-

sét 

Átlátja a fiatalkorú 

bűnelkövetés személyi-

ségfejlődésben betöl-

tött szerepét 

 

Képes párhuzamot 

vonni a hátrányos 

helyzet, a veszélyezte-

tettség és a bűnelköve-

tés között 

Az ok-okozati össze-

függéseket felismeri, de 

kezeli előítéleteit, nem 

bocsátkozik feltételezé-

sekbe 

Kompetenciahatárait 

megtartja, támogatja a 

rászoruló gyerme-

ket/fiatalt és családját 
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Képes megkülönböz-

tetni a család és az 

iskola felelősségét 

Ismeri a krízis jelentő-

ségét és átlátja a csalá-

don belüli krízishelyze-

tek veszélyeit  

Együttműködik a krí-

zishelyzetek feltárásá-

ban, képes elemezni a 

tudomására jutott té-

nyeket. Képes különb-

séget tenni tények és 

hipotézis között 

Egyéni kommunikációs 

technikákat alkalmaz a 

krízishelyzetbe került 

gyermekkel/tanulóval  

Tiszteletben tartja a csa-

lád intimitását, de érzé-

kenyen reagál a tényekre 

Felelősségteljesen kezeli 

a tudomására jutott té-

nyeket 

Ismeri a mentálhigiéné 

a családi mentálhigié-

nés gondozás és a segí-

tő beszélgetés szerepét 

a pedagógiai munkában 

Képes a családtagokkal 

történő kapcsolatfelvé-

telre, és az adekvát 

kommunikációra 

Felelősségteljes, támo-

gató, konzultatív, ta-

nácsadó kommunikáci-

ót alkalmaz 

Részt vesz a család belső 

erőforrásainak feltárásá-

ban, reszt vállal a segítő 

beszélgetésben 

 

 

8.3. Programkövetelmény-modul neve: Szabadidőpedagógia 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások  

minimális óraszáma:  150 óra 

maximális óraszáma: 280 óra 

Képzési forma: Csoportos konzultáció 

 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Ismeri a szabadidő 

hasznos és tartalmas 

eltöltésének szemlé-

letformáló hatását. 

Képes együtt gondol-

kodásra a pedagógussal 

a csoport szabadidős 

tevékenységeinek 

megszervezésében. 

Felelősségteljesen, a 

rábízott gyermek/tanuló 

életkori sajátosságaihoz 

igazodva tesz javaslatot 

a szabadidős progra-

mokra. 

Önállóan kezdeményez, 

javaslatokat tesz. 

Ismeri az óvoda és az 

általános iskola in-

tézményen belüli és 

intézményen kívüli 

szabadidős tevékeny-

ségeinek lehetőségeit. 

Képes megkülönböz-

tetni az óvodai és isko-

lai programok jellem-

zőit. 

Munkájában hangsú-

lyos a biztonság, a 

gyermek/tanuló egész-

ségének védelme. 

Önállóan kezdeményez, 

javaslatokat tesz, bekap-

csolódik a szervezésbe. 

Ismeri az óvodai, 

iskolai kirándulás és 
azerdei iskola, tábor 

előkészítésének, szer-

vezésének, lebonyolí-

tásának lépéseit. 

Képes a programokhoz 

megszervezéséhez 
szükséges források 

előteremtésében, moz-

gósítja a szülőket. 

Részt vállal a helyszí-

nek körültekintő kivá-
lasztásában. 

Újabb lehetőségeket, 

helyszíneket keres a tá-
borozásra. 

Széleskörű ismere-

tekkel rendelkezik az 

óvodai, iskolai prog-

ramok és a hozzájuk 

kapcsolódó népszo-

kások, hagyományok, 

Képes különbséget 

tenni a nemzeti, a ter-

mészeti és a magánjel-

legű ünnepek között. 

Felelősségteljesen al-

kalmazza az ünnepi 

szimbólumokat, jelké-

peket. 

Kutatja és fontosnak tart-

ja a népszokásokat, ha-

gyományokat. 
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néprajzi értékek terén. 

Játékpedagógiai és 

játékpszichológiai 

ismeretekkel rendel-

kezik. 

Képes játékeszközök 

beszerzésére, forráste-

remtésre. 

Felelősségteljesen ösz-

szekapcsolja a játékot a 

munkával. 

Önálló ötletei vannak, 

részt vesz a szervezés-

ben. 

Ismeri a közművelő-

dési intézmények és a 

köznevelési intézmé-

nyek kapcsolatrend-

szerét. 

Képes a közművelődé-

si intézmények között 

kiválasztani az életkor-

hoz igazodó programot 

biztosító intézményt. 

Szelektál, felelősségtel-

jesen dönt, választ a 

programok között, sze-

repet vállal a gyer-

mek/tanuló szemléleté-

nek formálásában, 

igényszintjének emelé-

sében. 

Önállóan, adekvátan 

kommunikál a partnerin-

tézményekkel, új lehető-

ségeket keres. 

Ismeri a családdal 

történő kapcsolattar-

tás formáit. 

Együttműködik a csa-

láddal, képes a kapcso-

latteremtésre, pedagó-

giai kommunikációra. 

Felkészül a szülői érte-

kezletekre, fogadóórák-

ra, munkadélutánokra. 

Team munkát végez, a 

pedagógus teljesértésű 

társaként jelenik meg. 

Tapasztalatok értéke-

lése, következtetések 

jövőbeni felhasználá-

sa. 

Képes véleményt al-

kotni, tapasztalatokat 

megfogalmazni egy -

egy programmal kap-

csolatban. 

Felelősségteljesen 

kommunikálja vélemé-

nyét a gyermek, a csa-

lád és a kollégák felé. 

Kritikát, önkritikát gya-

korol, szemléletformáló 

véleményt fogalmaz 

meg. 

 

 

8.4. Programkövetelmény-modul neve: Gondozás és egészségnevelés 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások  

minimális óraszáma:  120 óra 

maximális óraszáma: 200 óra 

Képzési forma: Csoportos konzultáció 

 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Alapvető egészség-

nevelési, egészség-

védelmi ismeretekkel 

rendelkezik. 

Képes megfelelő körül-

ményeket teremteni a rá 

bízott gyermek/tanuló 

egészséges személyiség-

fejlődéséhez. 

Felelősséggel kezdemé-

nyez és részt vállal a rá 

bízott gyermek/tanuló 

egészségnevelésében. 

Bekapcsolódik a 

gyermek/tanuló és 

családja egészségvé-

delmi tevékenységébe. 

Életkorspecifikus 

higiénés nevelési 

ismeretekkel rendel-

kezik. 

Megteremti a gyer-

mek/tanuló egészséges 

életkörülményeit. 

Magas fokú higiénés 

elvárásokkal rendelke-

zik munkája minden 

területén. 

Személyes példát mu-

tat, keresi az új mód-

szertani lehetőségeket 

a gyermek/fiatal 

egészségneveléséhez. 

Ismeri a személyi 

gondozás szerepét és 

jelentőségét a nevelé-

si folyamatban. 

Képes az individuális 

segítségnyújtásra. 

Egészségnevelő munká-

ja során szem előtt tatja 

az életközösségek sajá-

tosságait, felelősségtel-

jes kommunikációt foly-

tat. 

Rendszeres tevékeny-

Példamutatásán túl 

keresi az egyéni neve-

lési utakat, igazodik a 

rá bízott gyer-

mek/tanuló családi 

körülményeihez. 
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ségszervezéssel alakítja 

a szokásrendszert. 

Szakmailag magas 

szintű ismeretekkel 

rendelkezik az egész-

séges táplálkozás 

általános szabályairól  

Összefüggéseket keresni 

és találni a 

testtömegindex, az 

egészséges tápanyagok 

és a táplálék mennyisége 

között és ezt demonst-

rálni a gyermek-

nek/tanulónak. 

Helyesen méri fel, a rá 

bízott gyermek/tanuló 

aktuális étkezési szoká-

sait. 

Életkorspecifikusan 

demonstrálja a gyer-

mekkori étkezési szoká-

sok felnőttkori hatásait. 

Önállóan kezdemé-

nyezi a gyerme-

kek/tanulók körében a 

szokatlanabb, kevésbé 

ismert ételfajták kós-

toltatását. 

Ismeri az óvodáskorú 

és iskoláskorú gyer-

mek pihenésének 

ideális körülményeit 

és a pihentető alvás 

feltételrendszerét. 

Képes pihenés, alvás 

környezetei feltételeinek 

előkészítésére. 

Felelősséggel, lelkiis-

merettel készíti fel a 

gyermeket az alvásra, 

körültekintően jár el a 

higiénés szokások ki-

alakítása terén. 

Érzelmi biztonságot 

teremt, érzékenyen 

reagál az egyéni kü-

lönbségekre. 

Tisztában van a he-

lyes életritmus és az 

érzelmi biztonság 

kapcsolatával. 

Igyekszik kielégíteni az 

óvodáskorú és az isko-

láskorú gyermek kom-

fortérzetét. 

Betartatja a napirendet, 

de biztosítja annak ru-

galmasságát. 

Javaslatokat tesz, a 

napirendi pontok szí-

nesebb megvalósítása 

érdekében. 

Ismeri a gondozási 

folyamatban elvárt 

magatartást, kommu-

nikációs technikákat. 

Képes saját igényeit a 

rábízott gyermek/tanuló 

igényei alá rendelni. 

Az önállóság biztosítá-

sával irányítja a gondo-

zási tevékenységet. 

Megfelelő válaszkész-

séggel reagál a gyer-

mek igényeire, segíti a 

gondozási folyamatot. 

 

 

8.5. Programkövetelmény-modul neve: Kommunikáció és viselkedéskultúra 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 5 

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások  

minimális óraszáma: 80 óra 

maximális óraszáma:170 óra 

Képzési forma: Csoportos konzultáció 

 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Szakmailag 

magasszintű ismere-

tekkel rendelkezi a 

kommunikáció elmé-

letéről és gyakorlatá-

ról. 

Képes az adekvát 

kommunikációra. 

Felelősséget vállal 

abban, hogy kommu-

nikációs stílusa mintá-

ul szolgál a rábízott 

gyermek/tanuló kom-

munikációjához. 

Önállóan veszi fel a 

kapcsolatot a gyermek-

kel, családdal, intéz-

ményekkel. 

Tisztában van a kultu-

rált és elvárt kapcso-

latteremtés szabályai-

ról a pedagógiai fo-

lyamatban. 

Képes a munkahelyén 

a kulturált kapcsolat-

felvételre, betartja a 

kapcsolatteremtés sza-

bályait. 

Felelősségteljesen 

irányítja a kommuni-

kációs folyamatit. 

Kapcsolatrendszereiben 

kezdeményező, kézben 

tartja az irányítást. 

Ismeri a kulturált Üdvözli a gyermeket, Kulturáltan társalog, Társalgást kezdemé-
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„Üdvözlési formákat” 

formákat és a „Bemu-

tatkozás illemtanát”. 

Tiszában van az első 

benyomás jelentősé-

gével.  

családot, bemutatko-

zásában a lényeges 

elemekre szorítkozik, 

kerüli a személyes 

elemeket. 

Kommunikációjával 

képes fenntartani hall-

gatósága érdeklődését. 

tisztán, érthetően be-

szél, aktív részese a 

kommunikációs fo-

lyatnak. 

nyez, irányít és tart 

fenn. 

Ismeri a közvetett és 

közvetlen kapcsolatte-

remtés szabályait, kul-

túráját. 

Képes személyesen, 

telefonon és írásban 

kapcsolatot kezdemé-

nyezni és válaszolni. 

Irányítja a kapcsolat 

mélységét és intenzitá-

sát. 

Önállóan kezdemé-

nyez, kulturáltan, nyi-

tottan kommunikál, 

egyértelmű határokat 

szab. 

Ismeri a bizalmi lég-

kör kialakításának 

lépéseit, feltételeit. 

Képes bizalmi légkör 

kialakítására és fenn-

tartására a gyermek-

kel/tanulóval és csa-

ládjával. 

 

A bizalom megszerzé-

se után huzamosabb 

ideig fenntartja a bi-

zalmi állapotot, a tu-

domására jutott infor-

mációkat diszkréten 

kezeli. 

Munkatársaival 

együttműködik, kom-

munikációja nyitott, az 

információkat bizalma-

san kezeli. 

Pedagógus szerepét 

össze tudja egyeztetni 

a divatos, ápolt öltöz-

ködéssel, sminkkel, 

testi higiénével. 

Ápolt, képes egyéni-

ségének és pedagógus 

hivatásának össze-

egyeztetésére. 

Igényes saját magával, 

munkájának színvona-

lával szemben és ezt 

másoktól is elvárja. 

Megjelenésével is ne-

vel, pozitív mintát 

nyújt a rá bízott gyer-

mekre/tanulóra. 

 

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

vizsgálat nincs – a személyes/kontakt szerinti oktatási forma a képzési idő min. 40 %-ában kötelező 

 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-

gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája): 

A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó peda-

gógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az okta-

tás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, 

megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre. A pedagógiai munka a társadalmi érdeklő-

dés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető 

intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször 

megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, mely hatással van a gyermek és családja életére is. 

A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során gyermekekkel szeretnének fog-

lalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. 

 



9 
 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységei-

nek részletes leírása 

10.1. Személyi feltételek: 

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről, illetve a szakképzésről szóló tör-

vények előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. 

 

10.2. Tárgyi feltételek: A pedagógiai asszisztens képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek helyszínéül szol-

gálhat olyan épület, amelynek infrastruktúrája garantálja a vizsgához szükséges feltételeket és racionalizálja 

a nyugodt vizsgázás és vizsgáztatás feltételeit.  A vizsga helyszínén egészséges munkakörnyezetet kell te-

remteni és biztosítani kell a résztvevők létszámának megfelelő számú és méretű bútorzatot (asztal, szék). A 

tárgyi feltételek köre bővíthető, ha a gyakorlati tételek tartalma ezt megkívánja. 
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10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása 

 

Megneve-

zése 

 

Időtartama 

 

 

Egyes vizsgatételek és feladatok 

bemutatása 

 

A mérés 

módszere 

 

Az értékelés szempontjai 

Súlyo-

zása 

Egyé

b 

Gyakorlati 

vizsgate-

vékenység 

20 perc 

(felkészülé-

si idő: 10 

perc, 

válaszadási 

idő: 10 

perc) 

 

Szituációs feladatok megoldása, szi-

tuáció elemzése, helyzetgyakorlatok, 

megoldási javaslat készítése, vagy 

megadott információk birtokában 

tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a 

nevelést, oktatást, szemléltetést, 

gondozást, segítő eszköz kiválasztá-

sa, bemutatása. A vizsgázó a gyakor-

lati vizsgatevékenység során a vizs-

gaközpont által összeállított „Gya-

korlati tételsorból”, véletlenszerűen 

választ egyet és ez alapján ad számot 

felkészültségéről. 

A gyakorlati feladatok a „Pedagógi-

ai, pszichológiai ismeretek”, a „Csa-

ládpedagógiai alapismeretek”, a 

„Szabadidőpedagógia” a „Gondo-

zás és egészségnevelés”, valamint a 

„Kommunikáció és viselkedéskultú-

ra” modulok szakmai ismeretei alap-

ján kerülnek összeállításra. A gya-

korlati tételek száma igazodjon a 

vizsgacsoport létszámához oly mó-

don, hogy a tételek száma ne legyen 

kevesebb, mint a vizsgacsoport lét-

számának 50%-a.  

Gyakorlati: 

Szakmai 

gyakorlati 

feladatmeg-

oldás, elem-

zés, bemu-

tatás 

Nem ismeri a pedagógiai asszisztens feladat-

körét, nem képes feladatai ellátására. 

Kielégítően ismeri a pedagógiai asszisztens 

feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek/tanuló 

sajátosságait, igényeit. Tisztában van a peda-

gógiai folyamat és a napi pedagógiai munka 

sajátosságaival, a pedagógiai asszisztens 

kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai 

kommunikáció jelentőségét. 

Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyer-

mek/tanuló sajátosságait és részt tud venni a 

gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató mun-

kában. Felismeri és képes intézkedni a mun-

kája során felmerülő problémák megoldásá-

ban. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló 

szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituáció-

hoz 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 figyelembe-

vételével részt venni a gyakorlatban a gondo-

zó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és 

adekvátan képes intézkedni a munkája során 

felmerülő problémák megoldásában. Felméri 

30% - 
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és kielégíti a gyermek/tanuló szükségleteit, 

igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva 

megfelelően tud kapcsolatot teremteni a 

gyermekkel/tanulóval, családdal, és más 

szakemberekkel 

Kiválóan ismeri és képes a pedagógus irány-

mutatása alapján történő önálló gondozási, 

nevelési, oktatási munkához kapcsolódó fel-

adatokat és ezek ellátását. A pedagógus által 

kialakított napirendet önállóan előkészíti, 

szervezi, közreműködik a megvalósításban. 

Az életkori és pszichés sajátosságok alapján 

képes ösztönözni és támogatni a gyerme-

ket/tanulót. Adekvátan kommunikál, ismeri és 

alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, 

tájékozódik a szakirodalomban.  

Írásbeli 

vizsgate-

vékenység 

90 perc Az írásbeli vizsgatevékenység a 

programkövetelmény szakmai mo-

duljainak ismeretanyaga alapján 

központilag összeállított feladatlapon 

történik, mely ismeret és megértés-

jellegű tudást mér. A feladatlap a 

pedagógiai asszisztens tevékenysége-

ihez kapcsolódó fogalmakat, össze-

függéseket tartalmaz. Az írásbeli 

feladatok a „Pedagógiai, pszicholó-

giai ismeretek”, a „Családpedagó-

giai alapismeretek”, a 

„Szabadidőpedagógia” a „Gondo-

zás és egészségnevelés”, valamint a 

„Kommunikáció és viselkedéskultú-

Írásbeli: 

tesztjellegű 

rövidebb és 

hosszabb 

válaszokat 

igénylő 

papírlapon 

történő 

írásbeli vá-

laszadás, 

feladatmeg-

oldás kom-

binációja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Központi javítási-értékelési útmutató alapján 

30% - 
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ra” modulok szakmai ismeretei alap-

ján kerülnek összeállításra.. 

Szóbeli 

vizsgate-

vékenység 

20 perc 

(felkészülé-

si idő: 10 p. 

válaszadási 

idő: 10 p) 

A szóbeli vizsgatevékenység a prog-

ramkövetelmény szakmai moduljai-

nak ismeretanyaga alapján összeállí-

tott, a központi szóbeli tételsor alap-

ján történik. A vizsgázó a szóbeli 

vizsgatevékenység során a „Szóbeli 

tételsorból”, véletlenszerűen választ 

egyet és ez alapján ad számot felké-

szültségéről. A szóbeli tételek a 

„Pedagógiai, pszichológiai ismere-

tek”, a „Családpedagógiai alapis-

meretek”, a „Szabadidőpedagógia” 

a „Gondozás és egészségnevelés”, 

valamint a „Kommunikáció és visel-

kedéskultúra” szakmai ismereteiből 

kerülnek összeállításra. 

 

Szóbeli: 

Önálló vagy 

kérdésekkel 

irányított 

szóbeli vá-

laszadás, 

beszélgetés 

Nem ismeri a pedagógiai asszisztens feladat-

körét, nem képes feladatai ellátására. 

Kielégítően ismeri a pedagógiai asszisztens 

feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek/tanuló 

sajátosságait, igényeit. Tisztában van a peda-

gógiai folyamat és a napi pedagógiai munka 

sajátosságaival, a pedagógiai asszisztens 

kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai 

kommunikáció jelentőségét. 

Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyer-

mek/tanuló sajátosságait és részt tud venni a 

gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató mun-

kában. Felismeri és képes intézkedni a mun-

kája során felmerülő problémák megoldásá-

ban. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló 

szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituáció-

hoz 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 figyelembe-

vételével részt venni a gyakorlatban a gondo-

zó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és 

adekvátan képes intézkedni a munkája során 

felmerülő problémák megoldásában. Felméri 

és kielégíti a gyermek/tanuló szükségleteit, 

igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva 

megfelelően tud kapcsolatot teremteni a 

40%  
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gyermekkel/tanulóval, családdal, és más 

szakemberekkel 

Kiválóan ismeri és képes a pedagógus irány-

mutatása alapján történő önálló gondozási, 

nevelési, oktatási munkához kapcsolódó fel-

adatokat és ezek ellátását. A pedagógus által 

kialakított napirendet önállóan előkészíti, 

szervezi, közreműködik a megvalósításban. 

Az életkori és pszichés sajátosságok alapján 

képes ösztönözni és támogatni a gyerme-

ket/tanulót. Adekvátan kommunikál, ismeri és 

alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, 

tájékozódik a szakirodalomban.  
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10.4. A képesítő vizsga egészének értékelése:  

A képesítő vizsga értékelés a három vizsgarészének a 10.3. táblázatban kifejtett súlyozott százalékos aránya-

inak megfelelően történik. 

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

mények 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 érdemje-

gye elégtelen (1). 

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

vékenység ismétlése szükséges. 

 

10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:  

A képesítő vizsga 3 részből áll: gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

 

10.5.1. A képesítő vizsgára bocsátás feltételei:  

Az iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány. 

Az iskolarendszeren kívüli képzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.  

 

10.5.2. Gyakorlati vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgaközpont által összeál-

lított „Gyakorlati tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

10.5.3. Írásbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése:  Központi írásbeli vizsgatevékenységA vizsgafeladat ismertetése: Az oktatá-

sért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon történik a vizsgatevékenység megoldása.  

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

10.5.4. Szóbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése:  Központi szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat ismertetése: A programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállí-

tott, központi szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat aránya: 40% 

 

10.6.A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai: 
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A képesítő vizsgán, a gyakorlati vizsgatevékenység egyes tételeihez kapcsolódó fotók, gyermekmunkák, és 

egyéb a pedagógiai munkában alkalmazott eszközök felhasználhatóak. A szóbeli és az írásbeli vizsgán se-

gédeszköz nem használható. 


