Szakképesítés megnevezése: Óvodai dajka
A szakképesítés OKJ száma: 32 140 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Általános oktatási ismeretek (140)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: oktatás
A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma:

Feor megnevezése:

Betölthető munkakörök:

3410

Oktatási asszisztens

Óvodai dajka

Ágazati besorolás: oktatás
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

Az Óvodai dajka szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a
pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés
feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében,
valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva,
az pedagógus irányításával 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 a beteg gyermek
ápolására empátiára, toleranciára adekvát kommunikációra általános ismereteket
speciális helyzetben alkalmazni a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai
értékek képviseletére módszeres munkavégzésre differenciált bánásmódra
segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében betartani a munkavédelmi
és tűzrendészeti szabályokat

Kapcsolódó szakképesítések:
A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma:

Megnevezése:

A kapcsolódás módja:

Az Óvodai dajka képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat
időtartama:nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:
60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-420 óra

Választható képzési formák:
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Az 32 140 01 azonosító számú, Óvodai dajka megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak listája:

11470-16 Óvodai nevelési feladatok
11688-16 Gondozás és egészségnevelés
11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
Az Óvodai dajka komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
a. az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Egy
szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%?osra értékelhető.
b. 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. A szakmai gyakorlat
helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető
óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményekben.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak
szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga
teljesítésével.

