
Tandem Felnőttképzés 

Gyógypedagógiai segítő munkatárs tanfolyam (OKJ 54 140 01) 

Tanfolyami összefoglaló 

 

Megszerezhető szakképesítés megnevezése: Gyógypedagógiai segítő munkatárs 

A tanfolyam nyilvántartásba vételi száma: E-002062/2020/A002 

A képzés előfeltétele: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetencia: nem szükséges 

Tervezett kezdés: 2020-09-26 

( Az indulási idő csak tájékoztató jellegű, a jelentkezés folyamatos! ) 

Időtartam: 8 hónap  

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 54 345 03) 

Helyszín: I. Krisztina krt. 59/b. (Tandem Gimnázium épülete) 

Ütemezés: Az előadásokra általában hétvégén, szombaton 9-16 óra, vagy hétköznapokon, 

17-20 óra között kerül sor.  

(Az időpontok és a napok a hallgatók igénye szerint változtathatók) 

Oktatás díja egy összegben: 145 000 Ft  

Óraszám: 800 ÓRA  540 óra elmélet / 360 óra gyakorlat 

Elmélet/Gyakorlat aránya: 60 / 40 % 

A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg, de intézményünk is 

biztosít rá lehetőséget. A szakmai gyakorlat letölthető gyógypedagógiai intézményben, 

bölcsődében, óvodában, iskolában, gyermekotthonokban, felnőtt fogyatékosokat gondozó 

intézményekben, nyári táborokban, erdei iskolákban, napközis táborokban, integrált és 

szegregált nevelést, oktatást végző intézményekben. 

Részletfizetés vizsgadíj nélkül: A képzés ütemezése szerint kamatmentesen havi 

részletekben is fizethető.  

Az előzetes tudás mérését a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és egyéb 

vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítjuk. 



A sikeres vizsgát tett hallgatók államilag elismert, Gyógypedagógiai segítő munkatárs 

szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak. Idegen nyelvű EUROPASS nemzetközi 

bizonyítvány is igényelhető, amit a vizsgáztató cég állít ki.   

Kedvezmények 

• havi kamatmentes részletfizetési lehetőség 

• 10% kedvezmény a képzési díj egyösszegű rendezése esetén 

• 5% kedvezmény a képzési díj két részletben történő befizetésekor 

• regisztrált munkanélküli hallgatóink részére 10 % az oktatás díjából (a tanfolyam indulásakor 

a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges) 

• GYED-en, GYES-en lévő kismama hallgatóink részére 10 % az oktatás díjából (a tanfolyam 

indulásakor a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges) 

A kedvezményes lehetőség más kedvezménnyel nem vonható össze! 

 

Vizsgák 

A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltételei: 

• valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele  

• 40 órás szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás megszerzése/bemutatása. A 

szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. Előzetesen 

elkészített a szakmai gyakorlatról készített esettanulmány leadása. Az 

esettanulmányban a képzésen résztvevő összefoglalja szakmai és személyes 

tapasztalatait. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése: Előzetesen elkészített esettanulmány ismertetése 

A vizsgafeladat ismertetése: A megvalósított 40 órás szakmai gyakorlathoz kapcsolódó 

tanulmány bemutatása.  A vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázó az általa 

elkészített esettanulmányt megkapja, és az esettanulmány ismertetése alatt 

használhatja. 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli 

vizsga 



A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyógypedagógia fogalmait és 

legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 

Pedagógiai, pszichológiai feladatok, az 11465–16 Általános gyógypedagógiai 

feladatok és a 11466–16 Speciális gyógypedagógiai feladatok modulok szakmai 

ismeretei alapján kerülnek összeállításra. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%        

3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények 

alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján 

történik.  

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 

 

A gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ bizonyítvány birtokában az alábbi 

munkakörök tölthetők be: 

 

• FEOR 3410 - Gyógypedagógiai segítő munkatárs  

 

A gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés szakmai követelménymoduljai 

 

• 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok 

• 11465–12 Általános gyógypedagógiai feladatok 

• 11466–12 Speciális gyógypedagógiai feladatok 

• 11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) 

• 11499–12 Foglalkoztatás II. 

• 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 




