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formákat és a „Bemu-
tatkozás illemtanát”. 
Tiszában van az első 

benyomás jelentősé-

gével.  

zásában a lényeges 

elemekre szorítkozik, 

kerüli a személyes 

elemeket. 
Kommunikációjával 

képes fenntartani hall-

gatósága érdeklődését. 

szél, aktív részese a 

kommunikációs fo-

lyatnak. 

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 

információka 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. 

 
 

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 int-

rinzik 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. 

 

10. A képesítő vizsga meg szervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységei-

nek részletes leírása 

10.1. Személyi feltételek: 
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Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről, illetve a szakképzésről szóló tör-

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

A vizsgabizottság elnöke és tagjai: a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kerül kijelölésre. Továbbá: 

A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő csak olyan személy lehet, aki a szakmai elméleti tantárgyak ok-

tatásához jogszabályban előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik. Az írásbeli vizsgatevé-

kenység során a képző intézménynek vizsgacsoportonként 1 fő felügyelőtanárt és összesen további 1 fő fo-

lyosói ügyeletet ellátó személyt kell biztosítania. Írásbeli vizsgatevékenység során elkészült dolgozatokat a 

képző intézmény részéről a vizsgabizottság munkáját segítő pedagógus a javítási-értékelési útmutató alapján 

javítja ki és értékeli, valamint javaslatot tesz az eredményre. 

 

10.2. Tárgyi feltételek: A pedagógiai asszisztens képesítő vizsga vizsgatevékenyégeinek 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 

vizsgázó számára a központi írásbeli vizsgatevékenység lebonyolítása során a pótlapokat, a gyakorlati és a 

szóbeli vizsgafeladat kidolgozásához a vizsgaszervező vagy a képző intézmény bélyegzőjével ellátott lapo-

kat kell biztosítani. 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 képző 

által összeállított „Gyakorlati tétel-

sorból”, véletlenszerűen választ 

egyet és ez alapján ad számot felké-

szültségéről. 
A gyakorlati tételek: A gyakorlati 
vizsgatevékenység lebonyolítása 

során felhasznált gyakorlati tételeket 

a képző intézmény pedagógusai állít-

ják össze. A gyakorlati feladatok a 
„Pedagógiai, pszichológiai ismere-

tek”, a „Családpedagógiai alapis-

meretek”, a „Szabadidőpedagógia” 

a „Gondozás és egészségnevelés”, 

valamint a „Kommunikáció és visel-

kedéskultúra” modulok szakmai is-
meretei alapján kerülnek összeállítás-

ra. A gyakorlati tételek száma iga-

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 pedagógussal 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% - 



11 
 

zodjon a vizsgacsoport létszámához 

oly módon, hogy a tételek száma ne 

legyen kevesebb, mint a vizsgacso-
port létszámának 50%-a.  

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 komplex 

feladatlapon történik, mely ismeret 

és megértésjellegű tudást mér. A 

feladatlap a pedagógiai asszisztens 

tevékenységeihez kapcsolódó fogal-

makat, összefüggéseket tartalmaz. 

Az írásbeli feladatok a „Pedagógiai, 

pszichológiai ismeretek”, a „Csa-

ládpedagógiai 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. Az írás-

beli dolgozatokat a képző intézmény 

pedagógusai javítják és értékelik. Az 

írásbeli feladatlapok vizsgaidőpon-

tonként kerülnek megújításra. 
Szóbeli 

vizsgate-
vékenység 

20 perc 
(felkészülé-

si idő: 10 p. 
válaszadási 

idő: 10 p) 

A szóbeli vizsgatevékenység a 

szakmai programkövetelmény szak-

mai moduljainak ismeretanyaga alap-
ján összeállított, a komplex szóbeli 

tételsor alapján történik. A vizsgázó 

a szóbeli vizsgatevékenység során a  

„Szóbeli tételsorból”, véletlenszerű-

en választ egyet és ez alapján ad 

számot felkészültségéről. A szóbeli 

tételek a „Pedagógiai, pszichológiai 

ismeretek”, a „Családpedagógiai 

alapismeretek”, a „Szabadidőpeda-

gógia” a „Gondozás és egészségne-

velés”, valamint a „Kommunikáció 

és viselkedéskultúra” szakmai isme-
reteiből 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 pedagógussal 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 

40%  
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felmerülő problémák megoldásában. Felméri 

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.  
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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 a 
képző részére.  
 
10.5.2. Gyakorlati vizsgatevékenység: 
A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok 
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a képző által összeállított 

„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: Komplex írásbeli feladatmegoldás, a programkövetelmény szakmai modulja-

inak ismeretanyaga alapján központilag összeállított feladatlapon 
A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítésért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon tör-

ténik a vizsgatevékenység megoldása.  
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 
10.5.4. Szóbeli vizsgatevékenység: 
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli feladatmegoldás, a programkövetelmény szakmai moduljai-

nak ismeretanyaga alapján összeállított komplex szóbeli tételsor alapján 
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján  

összeállított, komplex szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc) 
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A vizsgafeladat aránya: 40% 
 
10.6.A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai: 
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. 


