
Dajka vizsgatevékenységei 

11.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

11.5.3.1.A vizsgatevékenység megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció 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 felkészültségéről. 

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 tevékenységében” 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 10 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 intézkedni 

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 

szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban. 



11.5.3.6.A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető 
összes pontszám legalább 51 %-át elérte. 

 
 

11.1.2. 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 összeállított 

szóbeli tételsorból, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. 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. 
 


