
ÓVODAI DAJKA

Jelentkezés személyesen: 
Biri, Mező utca 1-3. ügyfélszolgálat

A szakképesítés OKJ száma:    32 140 01 
Nyilvántartásba vételi száma:   E-000198/2014/A050
A képzés célja: Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az 
óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek 
gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának 
megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napi-
rendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása 
mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
 – az óvodapedagógussal való együttműködésre
 – a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
 – az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
 – a gyermek tevékenységének aktív segítésére
 – munkavédelmi előírások betartására
 – a beteg gyermek ápolására 

A jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai 
végzettség

A képzés óraszáma:  480 óra (288 
óra elmélet, 192 óra gyakorlat)

A képzés időtartama: 6 hónap

A képzés intenzitása: heti 3 alkalom 
 
A képzés díja: 60.000 Ft. képzési díj+ 
30.000 Ft. vizsgadíj  (részletfizetési lehető-
ség)

FEOR szám: 5320 Óvodai dajka

A képzés tantárgyai: Óvodai gondozási fel-
adatok, óvodai nevelési feladatok, óvodai 
munkajog, munkavédelem, Munkahelyi 
egészség és biztonság, Foglalkoztatás I.; 
Foglalkoztatás II.; Munkahelyi egészség és 
biztonság.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás 
feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga 
eredményes letétele.
 
A szakmai vizsga vizsgatevékenységei:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység:
–        A vizsgafeladat megnevezése: Az 

óvodai nevelés, gondozás gyakorlata



–        A vizsgafeladat ismertetése: A 
vizsgázó az óvodai dajka, gondozási, 
higiénés, takarítási feladataihoz, az 
intézményi és intézményen kívüli 
programok előkészítéséhez, megszer-
vezéséhez, lebonyolításához, a játék 
és eszközhasználathoz, kapcsolódó 
gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek 
körében végzett tevékenységként 
teljesíti. A gyakorlati tételeket a képző 
intézmény szakértői állítják össze.  A 
gyakorlati tételek konkrét tartalmáról 
a vizsgázókat a képző illetve vizsga-
szervező intézmény nem tájékoztat-
hatja. 

–        A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
(felkészülési idő 15 perc, válaszadási 
idő 15 perc)

–        A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 
40 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység:  
nincs

Szóbeli vizsgatevékenység
–        A vizsgafeladat ismertetése: A komp-

lex szóbeli vizsga a vizsgakövetelmé-
nyek alapján összeállított, a vizsgázó 
számára előre kiadott tételsorból 
történik. A szóbeli, központilag össze-
állított vizsga kérdései a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben megadott 
témakörök mindegyikét tartalmazza.

–        A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
(felkészülési idő 15 perc, válaszadási 
idő 15 perc)

–        A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 
60 %

 

Megjegyzés: a tanfolyam sikeres elvégzése 
után a hallgatók államilag elismert ÓVODAI 
DAJKA szakmai végzettséget tanúsító bizo-
nyítványt kapnak. Nemzetközi bizonyítvány 
( EUROPASS ) igényelhető. 


