
 

Babysitter, Au pair tanfolyam online 

Tanfolyamunk államilag elismert felnőttképzés! (Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005256) 

Végezd el online bébiszitter tanfolyamunkat! 
 

Szívesen foglalkoznál gyerekekkel és magabiztosan szeretnél részt venni képességeik 

fejlesztésében? Végezd el online bébiszitter tanfolyamunkat és képezd magad egy piacképes 

területen! Kiegészítő keresetnek, de ma már főállásnak is remek választás a babysitter szakma! A 

Home Helpers küldetése, hogy kimagasló tudású szakembereket képezzen, akik hatékonyan tudnak 

segíteni a családok mindennapjaiban akár itthon, akár külföldön. Bébiszitter 

tanfolyamunkon kedves, segítőkész és tapasztalt oktatókkal várunk. 

 

 

Videós anyagok 

segítenek  

a tanulásban. 

 

Ötnyelvű tanúsítvány 

a tanfolyam elvégzése 

után. 

 

Felkészítünk az 

álláskeresésre  

és elhelyezkedésre is. 

 

Mit kell tudnod a bébiszitter tanfolyamról? 

Képzésünk neked való, ha régóta álmodozol arról, hogy a mindennapjaidat gyerekekkel szeretnéd 

tölteni, és magabiztosan szeretnél részt venni képességeik fejlesztésében. Találd meg a hozzád illő 

gyerkőcöt és természetesen családot segítségünkkel! 

 

https://bebiszitter-tanfolyam.hu/kezdd-itt
https://bebiszitter-tanfolyam.hu/tanfolyamra-jelentkezes
https://bebiszitter-tanfolyam.hu/tanfolyamra-jelentkezes


 

• E-learning (távoktatás) rendszerben AZONNAL elkezdhető 

• ONLINE elméleti képzés, egyéni ütemben 

• Facebook zárt tanulócsoport 

• Gyakorlati hely biztosítása, referencia 

• 5 nyelvű nemzetközi tanúsítvány 

• Belföldi- és külföldi karrier lehetőség 

• +INGYENES segítség a munkakeresésben, Facebook álláskereső csoport 

Képzési idő: Elmélet egyéni ütemben, de maximum 1 hónap (+ Gyakorlat 80 óra). A tanfolyam nincs 

időponthoz kötve, bármikor elkezdhető. 

A képzésre való jelentkezés feltételei: betöltött 14. életév, minimum általános iskolai végzettség. 

Jelentkezés online vagy személyesen: 

• elmélet: online, 

• záróvizsga: online tesztek (interneten keresztül), 

• gyakorlati képzés: nem kötelező része a tanfolyamnak, de igény esetén 

megszervezzük a lakhelyedhez legközelebbi óvodába, bölcsödébe, családi napközibe vagy 

játszóházba. 

Olvasd el részletes tájékoztatónkat. 
 

Akár érintésmentesen is jelentkezhetsz babysitter tanfolyamunkra, e-szerződésünk segítségével. 

Bankkártyás fizetésre online vagy személyesen is van lehetőséged. 

A tanfolyam díja 85.000 Ft, mely tartalmazza: 

• az elméleti és igény esetén a gyakorlati képzést, 

• a tananyag díját, a vizsga költségét, 

• 5 nyelvű nemzetközi tanúsítványt, valamint 

• ingyenes hirdetési lehetőség Facebook álláskereső csoportunkban! 

Kamatmentes részletfizetési lehetőség! A tanfolyam díja 2 részletben is fizethető (első részlet 

beiratkozáskor, második részlet elméleti vizsga előtt). 

A tanfolyam díja bankkártyával is fizethető, ezt kérjük beiratkozáskor jelezni. Bankkártyával 

történő fizetés esetén egyösszegben fizetendő a díj. 

 

 

 

https://bebiszitter-tanfolyam.hu/jelentkezes-menete
https://bebiszitter-tanfolyam.hu/tanfolyamra-jelentkezes


 

Az online babysitter tanfolyam tematikája 
 

Modulok: 

 

• Csecsemő- és gyermekgondozás 

• Fejlődés 

• Gyermeklélektan 

• Gyermekgyógyászat 

• Elsősegély 

• Játékelmélet 

• A mindennapok - Hasznos tanácsok a babysitter munkához 

• Kommunikáció, személyiségfejlesztés, Etika 

• Vállalkozás indítása, állás keresés 

Elmélet: Az elméleti tananyag mellett tesztek és videók segítenek a tanulásban, mely online elérhető 

képzési felületünkön. Az elméleti képzést a modulok végén tesztsor zár, mellyel folyamatosan 

ellenőrizhető a tudás, haladás.  

Gyakorlati képzés: A gyakorlati képzést a lakhelyhez legközelebbi óvodába vagy játszóházba 

szervezzük meg, ahol különböző korosztályokkal ismerkedhetnek meg a hallgatók. A gyerekekhez 

való hozzáállásról a játszóház- és óvodavezetők adnak véleményezést. 

A gyakorlati idő: 80 óra. 

Oklevél - Referencia: A sikeres vizsgát tevő babysitter jelöltek ötnyelvű nemzetközi tanúsítványt, a 

gyakorlati képzésről referenciát kapnak. 

A képzést sikeresen elvégző hallgatóink részére: Segítünk az elhelyezkedésben, igénytől függően 

családoknál, családi napközikben, rendezvényeken, szállodákban, magánóvodákban, bölcsődékben, 

játszóházakban. Budapesten, Magyarország egész területén, illetve külföldön: Anglia, Németország, 

Ausztria, Spanyolország, Mallorca... 

 

Vállalkozást indítanál? A kapcsolódó TEÁOR számok: 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 


