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Kedves Hallgató! 

 

Az alábbi képzési tákéjoztató összefoglalja azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyek a 

képzési folyamat során fontosak lehetnek számodra. 

A képzési tájékoztató a Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete., mint 

tanfolyamszervező által szervezett tanfolyamra vonatkozik és a képzést szabályozó  

20/2017. (IX. 18.) EMMI-rendelet (továbbiakban: képzési rendelet), a bölcsődei dajka, a 

bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet-szolgáltatást nyújtó 

személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről c. jogszabály (a továbbiakban: 

képzési rendelet) valamint a képzési rendelet mellékleteként kiadott Egységes Képzési 

Programban (EKP) alapján készült. 

 

A tanfolyam célja a képzési rendelet szerint, hogy a résztvevők 

A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást biztosító személyek részére szervezett 

tanfolyam célja,  a résztvevők felkészítése a családban nevelkedő 20 hetes életkort betöltött,  

legfeljebb 14 éves korú, sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetében 16 éves 

gyermekek – a tanév végéig szóló – megfelelő nappali felügyeletének, nevelésének, 

gondozásának, foglalkoztatásának és étkezésének életkori sajátosságokhoz igazodó,  

balesetmentes biztosítására a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás helyszínén és a 

szolgáltatás részeként, napközbeni gyermekfelügyelet keretében a szülő, gondviselő 

otthonában.   

 

Hogyan tanulunk? 

A képzés célja, hogy elérd az előbb említett kompetenciákat, a felsorolt területeken 

hozzáértővé válj.  

Ezt nagyon nehéz feladat, amelyre csak 75 óra közös tanulási idő áll rendelkezésünkre. Ezért 

igyekszünk a leginkább kihasználni a hatékony tanulásra az együtt töltött időt. Az órákon a 

tanulás a tanulók aktív bevonódásával, nagyon sok közösen, kiscsoportban végzett feladat 

mentén, mindenféle, az életben működő gyakorlatot mintázó modellfeladat nyomán folyik. Ez 

talán azoknak, akik megszokták, hogy beülnek egy képzésre és végig hallgatják amit tudniuk 

kell a témákról az előadóktól, kicsit szokatlan lehet. Sokat beszélgetünk, vitatkozunk, közösen 

gondolkodunk. 

 

Nagyon változó, hogy ki milyen előképzettséggel érkezik a képzésbe.  

 

Számunkra – oktatók számára- nagyon fontos, hogy a képzési folyamatot konkrét csoportra, 

tanulóra szabjuk. Ezért annak alapján, ahogy a csoport tanuló közösséggé érik, ahogy halad 

előre igyekszünk ehhez formálni a tanulási folyamatot.  
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Miből tanulunk?  

 

A képzéshez tartozik egy komplex tananyag amelyet az a képzési szerződés aláírása 

utánküldünk el neked.  

A vizsgfelkészüléshez elengedhetetlen, hogy az írásbeli vizsga feladatbankjában szereplő 

tesztfeladatok megoldására alaposan fel tudj készülni. Az 1000 kérdést tartalmazó 

vizsgafeladatbankot megtalálod az EKP-ban, amelyet szintén az 1. konzultáció után kapsz 

meg elektronikusan 

Javasojuk minden konzultáció után a tanultakhoz tartozó írásbeli vizsgafeladatok áttekintését 

– amikor már kellő tudásotok is van, akkor pedig a begyakorlását-  a vizsgafeladatbankból. 

A képzés tanóráinak száma 100 óra. A munkakör komplexitása azonban belátható módon a 

felkészülésben sokkal több időt igényel. Ezért a tanulásodban az önálló tanulásnak legalább 

akkora súlya van, mint a közvetlen oktatói irányítással történő tanulásnak. A tanulással 

kapcsolatban érdemes szem előtt tartani, hogy az ismeretek, a tudás nem adható át készen. 

A tanulónak kell megszereznie, vagyis a tanulás akkor hatékony, ha a tanuló aktív és 

rendszeres munkát végez a tanórákon és otthon önállóan egyaránt. Tehát számíthatsz arra, 

hogy két konzultációs blokk között otthon megoldandó feladatokat fogsz kapni. 

 

Szakmai gyakorlat 

 

A képzés során 25 óra szakmai gyakorlatot (terepgyakorlatot) kell teljesítened. A 25 tanórából 

10 tanórát bölcsődei szolgáltatásban, 10 tanórát óvodában és 5 tanórát iskolai napközben kell 

teljesítened. (1 tanóra 45 perc). A szakmai gyakorlat a képzési program szerint a különböző 

nevelési színtereken történő hospitálás.  

A családi bölcsődei gyakorlatot, a MACSKE által minősített gyakorlati helyen lehet tölteni. A 

választható gyakorlati helyekről részletes tájékoztatást a képzés második konzultációs 

blokkján az oktatóktól kapsz. Kiválaszthatod a rendelkezésre álló lehetőségek közül a 

számodra leginkább megfelelő gyakorlati helyet. 

Amennyiben szeretnél a saját munkahelyeden gyakorlatot tölteni a szolgáltatásnak 

megállapodást kell kötnie a képzésszervezővel. A gyakorlati hely státusz követelményeit a 

fenntartó kérésére a MACSKE ügyfélszolgálata e-mailben megküldi. 

 

Az óvodai és iskolai gyakorlati helyet a saját lakóhelyeden található óvodában és iskolában 

töltheted. Az óvoda és iskola megkereséséhez egy megkereső levelet kapsz a képzés indítás 

előtt, amely tájékoztatja az intézményt a gyakorlattal kapcsolatos információkról. 
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A szakmai gyakorlattal kapcsolatban az oktatók nyújtanak tájékoztatás, illetve információt 

kérhetsz macsketeam@gmail.com e-mail címen. 

 

A szakmai gyakorlatról hospitálási naplót kell vezetned, amelyet a képzési szerződés 

megkötése után a tananyaggal együtt elektronikus formában kapsz meg, a jelentkezéskor 

megadott e-mail címen. A gyakorlati napló első odala egy jelenléti ív,amelyet minden gyakorlati 

napon alá kell íratnod a gyakorlat vezetővel és neked is szükséges alárni. A gyakorlati naplót 

kérjük wordben elektronikusan kitölteni az olvashatóság miatt – kivéve természetesen a 

jelenléti ívet. 

A szakmai gyakorlati naplóba bátran jegyezd fel minden, számodra lényeges tapasztalatot a 

megadott szempontok mentén.  

 

A gyakorlati naplót legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőzően két nappal kell elküldened 

egyrészt e-mailben a kepzes@macske.hu e-mail címre. Az írásbeli vizsgára pedig nyomtatva 

hozd magaddal. 

 

 

Milyen témákat tanulunk? 

 

A képzés tematikai egységei és a hozzájuk tartozó munkatankönyvi részek: 

1. modul: A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás működtetése 
1. TANANYAGEGYSÉG: A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás megismerése 
1.1.1.  TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet helye és szerepe a kisgyermekek 
napközbeni ellátórendszerében  
1.1.2.  TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet működtetésének tárgyi és személyi 
feltételei, szakmai feladatai  
1.1.3.  TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatás működésének 
engedélyeztetése és ellenőrzése 
1.1.4.  TÉMAKÖR: Továbbképzési kötelezettség a napközbeni gyermekfelügyeletet végzők 
számára 
1.1.5.  TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet adminisztrációja, a személyi térítési díj 
számítása      
1.1.6.  TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet szakmai programjának jogszabályi 
kritériumai, a szolgáltatás szakmai kapcsolatrendszere 
1.1.7. TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet hálózatok működése, szervezeti és 
működési szabályzata 
1.1.8.  TÉMAKÖR: A törvényes képviselő otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet   
1.1.9.  TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyeletet ellátó technikai feladatai, biztonsági, 
balesetvédelmi és higiénés előírások  
1.1.10.   TÉMAKÖR: Munkaügyi kérdések, munkavédelem a napközbeni gyermekfelügyelet 
szolgáltatás működtetésében 
1.1.11.  A napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatás minőségbiztosítása  
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2. modul: A napközbeni gyermekfelügyelet működtetéséhez szükséges nevelési 
és gondozási ismeretek 

2.1.       TANANYAGEGYSÉG: Pszichológiai és pedagógia alapismeretek 
2.1.1.  TÉMAKÖR: Pszichológiai alapismeretek 
a.           Bevezetés a pszichológiába a személyiségfejlődés alapjai  
b.           Fejlődéslélektan  
2.1.2.  TÉMAKÖR: Pedagógiai alapismeretek 
a.           Bevezetés a pedagógiába  
b.           A kisgyermeknevelés legfontosabb témakörei  
c.            A játék és játékfejlődés  
d.           Inkluzív nevelés  
2.1.3.  TÉMAKÖR: A család, mint rendszer, a család megismerésének pedagógiai 
módszerei  
2.2.       TANANYAGEGYSÉG: Szakmai személyiségfejlesztés és kommunikáció 
2.2.1.  TÉMAKÖR: A társas megismerés, személyészlelés folyamata a nevelésben  
2.2.2.  TÉMAKÖR: Szakmai készségfejlesztés  
2.2.3.  TÉMAKÖR: Kommunikáció  
2.3.       TANANYAGEGYSÉG: Gondozási ismeretek  
2.3.1.  TÉMAKÖR: A gyermek életterének megszervezése  
2.3.2.  TÉMAKÖR: A gyermeki fejlődés nyomonkövetése, dokumentálása  
2.3.3.  TÉMAKÖR: Étkezés  
2.3.4.  TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatás szakmai programjának 
gondozási-nevelési elemei  
2.4.       TANANYAGEGYSÉG: Elsősegélynyújtási és betegápolási alapismeretek  

a.           Gyermekbetegségek  
b.           Elsősegélynyújtás  
 

 

Hiányzás 

A megengedett hiányzás mértéke az EKP szerint (amely magában foglalja az igazolt és nem 

igazolt hiányzást is) a képzés elméleti óraszámainak maxiumum 10 %-a, azaz 7,5 óra. A 

hiányzás -a megengedett mértékig- csak az elméleti képzés esetében fogadható el. A 25 órás 

szakmai gyakorlatot, a 20/2017. (IX. 18.) EMMI-rendelet szerint a hallgatóknak maradéktalanul 

teljesíteniük kell. 

 

 

A képzés követelményrendszere 

A képzés végén írásbeli és szóbeli vizsgát teszel. 

Nem bocsátható írásbeli vizsgára az a hallgató, aki a szakmai gyakorlatot nem végezte el 

maradéktalanul, arról igazoltan, vagy igazolatlanul hiányzott. A szakmai gyakorlatával 

kapcsolatos igazolást nem küldte be határidőre a képzési referensnek, ill. az elméleti órák 

esetében a hiányzásainak mértéke meghaladta a 7,5 tanórát. 
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A vizsgával kapcsolatos követelményrendszert részletesen a képzési rendelet 6.-7.§-a 

tartalmazza.  

A rendelet szerinti legfontosabb információk: 

 

 A tanfolyamok vizsgával zárulnak, amely írásbeli és szóbeli részből áll. 

 A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az írásbeli vizsga teljesítése. 

 Az írásbeli vizsga, vizsgateszt formájában történik, amely során a vizsgázó az erre a 

célra összeállított 1000 kérdésből álló adatbázisból 100 véletlenszerűen kiválasztott 

kérdést kap, amelyekből legalább 60 kérdésre kell helyes választ adnia a sikeres 

vizsgához. 

 A vizsgateszthez összeállított kérdések adatbázisát az EKP tartalmazza. 

 Az írásbeli vizsgára rendelkezésre álló idő 120 perc. 

 Sikertelen írásbeli vizsga esetén a vizsgázó a sikertelen vizsgát követő 6 hónapon belül 

pótvizsgát tehet. Ha a vizsgázó a pótvizsgát rajta kívülálló elháríthatatlan okból 

elmulasztja, és mulasztását igazolja, részére - az elmulasztott pótvizsgát követő 3 

hónapon belül - újabb pótvizsgalehetőséget biztosítunk. 

 A szóbeli vizsgán a résztvevő szóbeli gyakorlati feladatot old meg tételhúzással, 

továbbá részt vesz egy egyéni záróbeszélgetésen. 

 A szóbeli vizsga egy, a szakmát érintő valamelyik témakörhöz kapcsolódó 

esetelemzés. Az esetelemzésre való felkészüléshez a tanfolyam során, a tankönyved 

végén található függelékben találsz minta-esettanulmányokat a megfelelő alcím alatt. 

 A képzés végén a résztvevők a képzési rendelet szerinti tanúsítványt kapnak.  

 

Örömteli és sikeres tanulást kívánunk! 

  


