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Kedves Kollégák! 

A Magyar Bölcsődék Egyesületének felkérésére Németh Mária és Tolnayné Falusi 

Mária módszertani szakértők, főleg az oktatásban résztvevő bölcsődei szakemberek 

részére, de természetesen minden érdeklődőnek elkészítettek egy összefoglaló 

tájékoztatót az ágazati alapvizsgákról. 

A megújult Kisgyermekgondozó, - nevelő (azonosító száma: 5 0922 22 02) szakképzésben 

hamarosan elkezdődnek az ágazati alapvizsgák. A szakképzés megújításának egyik eleme a 

tartalom korszerűsítése, továbbá a szociális alapismeretekkel való kibővítése. Minden 

szociális szakmaterületen (kisgyermekgondozó,-nevelő, szociális gondozó…) a 

programtantervben kidolgozott azonos alapismeretekre épül a szakképzés, ennek értelmében 

az elsőként a tanulmányaikat 2020 szeptemberében megkezdők tehetnek ágazati alapvizsgát, 

technikumban – főszabály szerint – a 10. szakképző iskolában a 9. évfolyam végén.  Az 

érettségi végzettséggel rendelkezők számára a kétéves képzésben a szakmai alapoktatásra az 

első félévben kerül sor. Tehát elsőként az általatok képviselt érettségire épülő kétéves 

képzésben, a 2020 szeptemberétől / 2021februárig tartó félévben, a hallgatók az alapképzés 

tantárgyaival ismerkednek és így számon kérni is ezeket a szociális alapismereteket lehet. 

Nagyon sok kollégánk, tanárként oktat ezekben az intézményekben. A hozzánk érkezett 

kérdések alapján fontosnak tartjuk az ágazati alapvizsga tartalmával/lebonyolításával 

kapcsolatban egy összegző tájékoztató kiadását. 

A képzést és az ágazati alapvizsga lebonyolítását meghatározó dokumentumok linkje: 

(Forrás: https://ikk.hu)  

Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK): 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_szoc_kisgyermekgondozo_nevelo_2020pdf-

1589137572027.pdf 

Programtanterv (PPT): 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_szocialis_kisgyermekgondozo_-

nevelo_2020pdf-1597241092070.pdf 

Ágazati alapvizsga leírása 

Az ágazati alapvizsga a szociális alapismeretek mérésére szolgál és nem keverendő össze a 

tanulmányok legvégén záruló kisgyermekgondozó,- nevelő szakmai vizsgával. A szakmai 

vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi aránnyal kell beszámítani: 10 %, 

(Szakmai vizsga: 90 %) 

 

Ágazati alapvizsga részei: 

1. Írásbeli vizsga 

2. Gyakorlati vizsga (portfólió és demonstráció) 
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1. Írásbeli vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: A segítő foglalkozás alapismeretei 

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

  

Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul 

(Ezek mindegyike megtalálható a minisztérium által kiadott  PROGRAMTANTERV-ben: 

● szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer, 

● szociológia (devianciák, diszkrimináció, előítélet), 

● jogi ismeretek, 

● szervezeti magatartás, szervezés, 

● a szociális munka elmélete  

● pszichológia  

● mentálhigiéné  

● ápolás, gondozás, 

● szabadidő-szervezés, foglalkoztatás 

● adminisztráció, 

● munka-, baleset-, tűzvédelem, elsősegélynyújtás, közegészségügyi ismeretek. 

 

A KKK meghatározza az összeállítás szempontjait, azaz az írásbeli vizsga egy feleletválasztós 

és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely tartalmazzon 30 kérdést az alábbi 

feladattípusokból (feladattípusonként 5-5 feladat): 

   
● Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, 

melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét.) 

● Asszociáció (Fogalmak és állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. Az állítások 

az egyik („A”), a másik („ B”), illetve mindkét fogalomra 

(„C”) vagy egyik fogalomra sem („D”) igazak. 

● Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez,melyek közül az egyik 

helytelen állítást tartalmaz, ennek a betűjelét kell bekarikázni.). 

● Igaz-hamis egyszerű feleletválasztás (Öt egyszerűen megfogalmazott kérdéshez öt-öt darab válasz lehetőség 

tartozik, ezek közül meg kell határozni, hogy melyik válasz igaz és melyik hamis. A felsorolt állítások mögé „I” 

(igaz) vagy „H” (hamis) betűt kell írni.) 

● Mondatkiegészítés (A mondatkiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható, melyeknek egy-egy szava 

helyett pontok állnak, és az egy-egy beillesztendő szó teszi szakmailag, tartalmilag értelmezhetővé a 

mondatokat.) 

● Fogalom meghatározása (5 darab definíciót kifejtése). 

 

Az értékelés részletei a KKK-ban olvashatóak. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51 %-át elérte. 

2. Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: A szociális és gyermekvédelmi ellátás 

tevékenységformái 

A gyakorlati vizsgatevékenység két vizsgarészből áll. 

1. vizsgarész: Portfólió: A vizsgázó szóbeli előadással kísért prezentáció keretében 

bemutatja a személyes érdeklődését és motivációját az ágazat, valamint a szociális és 

gyermekvédelmi segítő szakmák iránt. A prezentáció tehát elsődlegesen a vizsgázók 

személyes érdeklődését, attitűdjét, kommunikációs készségét, képességét hivatott 

bemutatni. A vizsgázónak a vizsgabizottsággal folytatott szakmai kommunikációja egészíti 

ki. 

Tehát nem a tanulmányairól ad számot!  

 

 



Prezentáció készítésének szempontjai: 

Minimum 10, maximum 15 diából álljon, melyet a vizsgázó a vizsga előtt 15 nappal lead az 

ágazati alapvizsgát szervező szakképző intézménynek. Elvárás, hogy fotódokumentáció, 

szkennelt dokumentum csak abban az esetben szerepeljen, ha az releváns és szükséges az 

előadás szempontjából. Nem a vizsgázóról készült fénykép, személy(ek)et ábrázoló fotó, 

szerzői jog, szabadalom, védjegy alatt álló művek esetén a forrás, illetve hozzájárulás 

megjelölése szükséges. 

 

Portfólió értékelése: 

 A vizsgabizottság a vizsgázó számára a portfólió alapján maximum 5 kérdést küld, a vizsga 

előtt 2 nappal, melyet a vizsgázó a vizsgán köteles megválaszolni. A vizsgázó a prezentációt a 

vizsga során személyesen, a vizsgabizottság előtt bemutatja, legfeljebb 30 percben. A 

vizsgabizottság, értékelése kialakításához, a prezentáció bemutatása előtt feltett kérdésekre 

kapott válaszokat is értékeli, melyekre a vizsgázó legfeljebb 10 percben válaszol. 

 

Értékelés részletes szempontjai a KKK-ban olvashatóak. 

 

2. vizsgarész: Demonstráció: Az ágazati alapoktatásban elsajátított szociális ágazati 

ismeretei  ( nem a kisgyermeknevelő szaktantárgyai) alapján a szakképző intézmény által 

összeállított tevékenységlistából választva bemutatja a leírt feladat végrehajtását. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc  

Az ágazati alapoktatásban elsajátított (A PROGRAMTANTERVEKBEN  részletezett) 

demonstrációs vizsga választható tartalmai: 

 ápolás, gondozás  

 szabadidő-szervezés 

 foglalkoztatás 

 adminisztráció 

 elsősegélynyújtás és közegészségügyi  

 

PÉLDA: 

Válasszuk ki a PROGRAMTANTERVBŐL  (az ágazati alapoktatás órái és óraszámai kiemelt 

narancssárga területtel jelöltek) az ápolás-gondozás tananyagegységet. Az anyag a 

SZOCIÁLIS ISMERETEK tantárgy SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS témakör 7. tananyag 

egysége. Megjegyezzük, nem a bölcsődei szakterület a tartalom, hanem a szociális ápolás-

gondozás alapjai! 

A fenti példa a Programtantervből (29-30 oldal) kiemelve: 

 

3.3.6 Szociális ismeretek tantárgy 144 óra Témakörei közül a 7. tartalmazza az ápolás-gondozást: 

3.3.6.6.7 Szociális gondoskodás  
Az ember szociális szükségletei  

Szabadidőszervezés-foglalkoztatás alapjai  

Család és gyermekkép a mai magyar társadalomban  

A család idősgondozó funkciója és felelőssége  

Ápolás-gondozás alapfogalmai  

A társadalom viszonya az idős emberhez, az időskori problémákhoz  

A tanulásban akadályozottak társadalmi pozíciójának sajátosságai  
Aktivizáló szituációs esetfeldolgozások 

 

 

 



A 20 tevékenységlista kidolgozásához javasoljuk a „6.2 Ágazati alapoktatás szakmai 

követelményei” kompetencia táblázat alkalmazását: 

Például: A tanuló értelmezi a társadalomban megjelenő gyakori betegségekről készült 

kimutatásokat és a betegségek rizikófaktorait. Háromdimenziós anatómiai atlasz segítségével 

modellezi az emberi test felépítését. 

Napjainkban az aktuális járványhelyzetben a tájékoztatók értelmezése, egészséges életmód, 

emberi test, közegészségügy, statisztikai ábrázolások, adminisztráció alapján lehet ebből a 

témakörből akár 2-3 tételt/tevékenységet kidolgozni. 

Értékelés szempontjai a KKK-ban olvashatóak. 

 

Sikeres felkészülést és vizsgáztatást kívánunk! 

 

Hegedűsné Végvári Katalin 

 

 

                           


