GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Székhely: 9024 Győr, Nádor tér 4.
Postázási cím: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: + 36 96 319 244/119 mellék
Mobil: +36 20 425 1310
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001418/2016
OM azonosító: 203038

Képzési tájékoztató
Óvodai dajka képzés (32 140 01)
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-001418/2016/A018

Bemeneti feltételek
- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
A képzés tervezett időtartama
Óraszáma: 320
Elmélet/gyakorlat aránya: 60%-40% (192-128)
A képzés tervezett létszáma (fő): minimum 12

A képzés felépítése
Modulok és vizsgák
azonosító száma

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

megnevezése
Óvodai nevelési feladatok

11470-16

Olyan ismeretek, készségek és képességek fejlesztése,
aminek eredményeként az óvodapedagógus irányítása
mellett az óvodai napirend megvalósulásában
hatékonyan segítséget tud nyújtani.

írásbeli

Gondozás és egészségnevelés
11688-16

11543-16

Az óvodában és iskolában előforduló alapvető
egészségügyi,
személyi
higiéniai
feladatok
megismerése és az egészségmegtartás kialakításában a
gyermek, tanuló aktuális képességeire építve a
differenciált fejlesztés jelentőségének ismerete.

Takarítási feladatok
tevékenységében

az

óvodai

dajka

Az óvoda takarításához szükséges tisztítás-technológiai
eljárások, ismeretek, eszközök ismerete.

Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka
tevékenységében
11544-16

Az óvodában történő tálalás, kiszolgálás higiénés
előírásainak, az óvodai konyha tisztántartási
eljárásának megismerése.

Veled építjük a jövőd!
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A komplex szakmai vizsga részei:
1. Gyakorlati vizsgatevékenység: Az óvodai nevelés, gondozás, takarítás gyakorlata
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított
szituációs tételek alapján történik. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják
össze. A vizsgázó a vizsgatevékenység során a képző intézmény szakértői által összeállított
tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A tételek az
óvodai dajka, gondozási, takarítási feladataihoz, az intézményi és intézményen kívüli
programokban történő segítségnyújtáshoz, a játék és eszközhasználathoz kapcsolódó
élethelyzeteket, szituációkat, feladatokat tartalmazhatnak. A vizsgázó gyakorlati vizsgáját, nem
gyermekek körében végzett tevékenységként teljesíti.
A vizsga időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafaladat aránya: 40%
2. Szóbeli vizsgatevékenység: Komplex szóbeli vizsgatevékenység
A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó
számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli
vizsgatevékenysége során a központilag meghatározott tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott
tétel alapján ad számot felkészültségéről.
A vizsga időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 60%
Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudás mérése, Képzés hatékonyságának növelése,
Munkavállalás elősegítése
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet:
E-mail: info@gyszszc.hu

Veled építjük a jövőd!

