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MINTA 

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG 

 

 

 

A szakképesítés azonosítószáma és megnevezése: 

01194002 Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens) 

A vizsgatevékenység megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, 

helyzetgyakorlatok.  

 

 

Időtartam: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc) 

 

 

 

 

 

 

A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 30% 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó vizsgarészenként a megszerezhető 

összes pontszám legalább 51%-át elérte. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat 

készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a 

nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása. A 

vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgaközpont által összeállított „Gyakorlati 

tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.  

A gyakorlati feladatok a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, a „Családpedagógiai 

alapismeretek”, a „Szabadidőpedagógia” a „Gondozás és egészségnevelés”, valamint a 

„Kommunikáció és viselkedéskultúra” modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek 

összeállításra. A gyakorlati tételek száma igazodjon a vizsgacsoport létszámához oly módon, 

hogy a tételek száma ne legyen kevesebb, mint a vizsgacsoport lét-számának 50%-a.  

 

A képesítő vizsgán, a gyakorlati vizsgatevékenység egyes tételeihez kapcsolódó fotók, 

gyermekmunkák, és egyéb a pedagógiai munkában alkalmazott eszközök felhasználhatóak.  

 

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért 

%-os teljesítmények alapján:  

81 - 100% jeles (5)  

71 - 80% jó (4)  

61 - 70% közepes (3)  

51 - 60% elégséges (2)  

0 - 50% elégtelen (1) 
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Gyakorlati vizsgafeladatok  

1. tétel 

Az iskola munkatársaként játékbörzén vesz részt. Feladata, hogy játékokat válogasson 

óvodás és kisiskolás korcsoportok igényeinek megfelelően! Választását indokolja! 

2. tétel 

Az iskola, melynek Ön a munkatársa, egynapos osztálykirándulás szervezésével bízza 

meg Önt. Készítsen tervet egy falusi, kis létszámú iskola egynapos 

osztálykirándulásának megszervezéséhez! 

 

3. tétel 

Az iskolában, melynek Ön a munkatársa, minden évben anyák napi ünnepséget 

szerveznek. Az Ön feladata az ünnepség megszervezése. Készítsen forgatókönyvet alsó 

tagozatos, osztályszintű anyák napi műsor megszervezéséhez! 

 

Az értékelés szempontjai  

Nem ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.  

Kielégítően ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek/tanuló 

sajátosságait, igényeit. Tisztában van a pedagógiai folyamat és a napi pedagógiai munka 

sajátosságaival, a pedagógiai asszisztens kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai 

kommunikáció jelentőségét.  

Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságait és részt tud venni a 

gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája 

során 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.  

Jól ismeri és képes a pedagógus mellett a pedagógus irányítása alapján, a rá bízott 

gyermek/tanuló sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, 

nevelő, oktató munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során 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  
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Kiválóan ismeri és képes a pedagógus iránymutatása alapján történő önálló gondozási, 

nevelési, oktatási munkához kapcsolódó feladatokat 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 gyermeket/tanulót. 

Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a 

szakirodalomban.  
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