TÁJÉKOZTATÓ
Óvodai dajka képzésről
A képzés
- megnevezése:
- OKJ száma:
- nyilvántartásba vételi
száma:
- köre:
- szintje:
- formája:
- KP verziószáma:

Óvodai dajka
32 140 01
E-000081/2014/A032

szakképesítés
alsó középfokú
szakképesítés
csoportos
v6 (2018-as SZVK alapján,
modulz)

A képzés díja:
OKJ-s vizsga díja:

101 400 Ft
25 000 Ft

Összesen:
(Részletfizetés lehetséges)

126 400 Ft

A képzés célja:
Ezt a képzésünket ajánljuk mindazoknak, akik szeretnek kisgyermekekkel foglalkozni és családi
napköziben, óvodában szeretnének dolgozni dajkaként, gyermekfelügyelőként vagy akár bébiszitterként
szeretnének elhelyezkedni. Az óvodai dajka munkája során segíti az óvónők gondozó- és nevelő munkáját,
• részt vesz a gyermekek felügyeletében, előkészíti a napi foglalkozásokhoz szükséges eszközöket,
• segít az étkeztetésében, az ételek előkészítésében, a teríték kikészítésében,
• segít a gyerekek öltöztetésében, elrendezi a gyerekek ruháit,
• előkészíti a gyerekek fekhelyét, ágyaz,
• tisztán tartja a kisgyerekek környezetét, fertőtleníti a játékokat, a mosdókat, portalanít.

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

- Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Az OKJ-s szakmai vizsgára
bocsátás feltételei:

- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket ,
amely az összóraszám 20%-a.
- A modulzáró vizsgák eredményes letétele.

Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
11470–16 Óvodai nevelési feladatok – írásbeli
11688–16 Gondozás és egészségnevelés - írásbeli
11543–16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében – írásbeli
11544–16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében - írásbeli

Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:
A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése
A képzésben résztvevő
teljesítményének értékelése:
A komplex vizsga szervezésének
formái:
Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentum(ok):

A képzés összóraszáma:
A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig
A képzés ütemezése:

A képzés helyszíne:

Előzetes tudásmérés
Modulzáró vizsgákon
Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés.
Gyakorlati, szóbeli
OKJ-s bizonyítvány

320 óra
192 elmélet + 128 óra gyakorlat (60% elmélet-40% gyakorlat)
4 hónap
2 oktatási nap/hét
(Egy tanóra időtartama: 45 perc)
Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1. vagy
3527 Miskolc, Vásártéri u. 41.)

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
5320 Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl. segédápoló, beteghordó, műtőssegéd,
dajka)
Óvodai dajka
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