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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
01194002 Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Education assistant (Teaching assistant)

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- közreműködni a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában;
- részt venni az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában;
- felügyelni, kísérni a csoportot, gondozási feladatot ellátni, részt venni a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének

kialakításában;
- koordinálni a család és az intézmény kapcsolattartását;
- differenciált bánásmódot alkalmazni;
- különös figyelmet fordítani a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a

különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére;
- kölcsönös tisztelettel, toleranciával kommunikálni a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal ;
- konfliktusok felismerésére és megoldásra;
- tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére;
- a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára;
- a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

0119 Oktatás, m.n.s.

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 4

EKKR szint: 4

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 5

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 szobeli

A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: Önálló vagy kérdésekkel irányított szóbeli válaszadás,
beszélgetés 100% 5

2022.06.23
írásbeli
Tesztjellegű rövidebb és hosszabb válaszokat igénylő
papírlapon történő írásbeli válaszadás, feladatmegoldás
kombinációja

100% 5

gyakorlati
Szakmai gyakorlati feladatmegoldás, elemzés, bemutatás 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 1300 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
Családpedagógiai alapismeretek
Szabadidőpedagógia
Gondozás és egészségnevelés
Kommunikáció és viselkedéskultúra

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Gondozás és egészségnevelés
Kommunikáció és viselkedéskultúra
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
Családpedagógiai alapismeretek
Szabadidőpedagógia

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
Családpedagógiai alapismeretek
Szabadidőpedagógia
Gondozás és egészségnevelés
Kommunikáció és viselkedéskultúra

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.06.23 P. H.
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