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ISMERTETŐ

 

A London Life Design Nanny Academy 

mother’s help-ként, babysitter-ként, esetleg nursery assistantként vagy au

segítse mind a naprakész és szükséges szakmai információk

munkakeresési / munkavállalási tanácsok

A tanfolyamainkon tanultak segítségével a végzett hallgatók könnyen és célirányosan megtalálhatják a nekik 

legjobban megfelelő pozíciót ezen a területen belül, valamint magas színvonalon, felkészülten és magabiztosan 

lesznek képesek ellátni munkájukat. A tanfolyamok mellett egyéb szolgáltatásokat is kínálunk, amelyek szintén 

hasznosak lehetnek az ezen a területen elhelyezkedni kívánók számá

Magam is évekig dolgoztam itt Londonban óvónőként, illetve nanny

nehézségekkel és követelményekkel kell számolnia annak, akik ilyen jellegű munkát keres, másrészt tudom 

hogyan is néz ki ez a szakma a mindennapokban

dolgoztam nemzetközi környezetben. Mindezek garantálják a Nanny Academy minőségi szolgáltatás iránti 

elkötelezettségét. 

 

 

Nanny Academy szolgáltatások: 

1. Professional Nanny Training Course

2. Becoming a Nanny Training Course

3. Nanny Szakmai és Információs Csomag

4. Nanny Tool Kit 

5. Magyar – Angol / Angol – Magyar Szakmai Miniszótár

6. CV és Karrier konzultáció 

7. Tutorálás 

 

 

A szolgáltatások megrendelhetők a London Life Design weboldalán keresztül: 

Karrier gyermekpedagógiában - Nanny Academy

Fizetés PayPal vagy banki átutaláson keresztül történik. 

Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

londonlifedesign@gmail.com 

skype: londonlifedesign 

+44 (0)75076 79323 

 

Beck Marianna 

London Life Design / Nanny Academy 

www.londonlifedesign.com 

London Life Design Nanny Academy 

 

ISMERTETŐ 

 

Nanny Academy azzal a céllal jött létre, hogy az Egyesült Királyságban nanny

ként, esetleg nursery assistantként vagy au-pairként elhelyezkedni kívánókat 

szükséges szakmai információk megtanításával, mind pedig hasznos 

munkakeresési / munkavállalási tanácsok ellátásával.  

A tanfolyamainkon tanultak segítségével a végzett hallgatók könnyen és célirányosan megtalálhatják a nekik 

zen a területen belül, valamint magas színvonalon, felkészülten és magabiztosan 

lesznek képesek ellátni munkájukat. A tanfolyamok mellett egyéb szolgáltatásokat is kínálunk, amelyek szintén 

hasznosak lehetnek az ezen a területen elhelyezkedni kívánók számára. 

Magam is évekig dolgoztam itt Londonban óvónőként, illetve nanny-ként, így egyrészt tudom, hogy milyen 

nehézségekkel és követelményekkel kell számolnia annak, akik ilyen jellegű munkát keres, másrészt tudom 

hogyan is néz ki ez a szakma a mindennapokban. Emellett felnőttoktatóként / oktatásszervezőként is 

dolgoztam nemzetközi környezetben. Mindezek garantálják a Nanny Academy minőségi szolgáltatás iránti 

Professional Nanny Training Course 

y Training Course 

Nanny Szakmai és Információs Csomag 

Magyar Szakmai Miniszótár 

A szolgáltatások megrendelhetők a London Life Design weboldalán keresztül:  

Nanny Academy  

Fizetés PayPal vagy banki átutaláson keresztül történik.  

Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 
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megtanításával, mind pedig hasznos 

A tanfolyamainkon tanultak segítségével a végzett hallgatók könnyen és célirányosan megtalálhatják a nekik 

zen a területen belül, valamint magas színvonalon, felkészülten és magabiztosan 

lesznek képesek ellátni munkájukat. A tanfolyamok mellett egyéb szolgáltatásokat is kínálunk, amelyek szintén 

ként, így egyrészt tudom, hogy milyen 

nehézségekkel és követelményekkel kell számolnia annak, akik ilyen jellegű munkát keres, másrészt tudom 

. Emellett felnőttoktatóként / oktatásszervezőként is 

dolgoztam nemzetközi környezetben. Mindezek garantálják a Nanny Academy minőségi szolgáltatás iránti 



 
       1. Nanny Professional Training Course 

Course Overview

 

 

This course provides excellent theoretical knowledge and practical advice 

in childcare as well as valuable information  about employment as a nanny.

It will improve your professionalism and skills and will add to your CV and professional

will increase your employability as a nanny. 

the content is written in Hungarian for better understanding. 

 

How to study 

The training is an online, home study course

own pace and you can enrol at any time. It covers everything that you as a nanny need to know including your 

role, rights and responsibilities, personal conduct, maintaining confidentiality, health and safety

as the Ofsted requirements (Common Core of Skills and Knowledge). 

You will be sent a specific web link to get access to the online course content as well as be emailed a suppl

mentary study pack, along with the course test paper.  You are 

the start of it, and are expected to send the completed test paper back to us by email before your deadline. We 

provide ongoing online support should you have any questions regarding your study.

 

Who is this course for 

The course is mainly designed for candidates who want to secure a job as a nanny or mother’s help but lack 

any child care related qualification or training as well as for all unqualified home

is very useful and helpful for those ones too who wish to work as a babysitter, au

 

Pre-requisites 

Parts of the course material are written in English so you will have to have a 

successfully go through the training. You will need

to complete the course.  You are expected to 

researches so you will also need to know how to 

 

Course content 

1. Child Care Professionals / All about a nanny 

2. Basic Common Core Skills Knowledge and Early Years Curriculum and Learning (EYFS):

a. Child and young person development / The importance of play

b. Communicating with children, young people, their 

c. Safeguarding and promoting the welfare of the child

d. Supporting transitions 

e. Information Sharing and Multi

3. Healthy eating and cooking for children 

4. Health, Hygiene and Safety 

 

. Nanny Professional Training Course  

 

Course Overview 

This course provides excellent theoretical knowledge and practical advice  

in childcare as well as valuable information  about employment as a nanny. 

It will improve your professionalism and skills and will add to your CV and professional

will increase your employability as a nanny. Please, note that this course is not credited as cca 40% of 

the content is written in Hungarian for better understanding.  

online, home study course and so it can be studied any time from your own home at your 

own pace and you can enrol at any time. It covers everything that you as a nanny need to know including your 

role, rights and responsibilities, personal conduct, maintaining confidentiality, health and safety

as the Ofsted requirements (Common Core of Skills and Knowledge).  

You will be sent a specific web link to get access to the online course content as well as be emailed a suppl

mentary study pack, along with the course test paper.  You are given 4 weeks to complete the course

the start of it, and are expected to send the completed test paper back to us by email before your deadline. We 

should you have any questions regarding your study. 

The course is mainly designed for candidates who want to secure a job as a nanny or mother’s help but lack 

any child care related qualification or training as well as for all unqualified home-based child

or those ones too who wish to work as a babysitter, au-pair or nursery assistant. 

Parts of the course material are written in English so you will have to have a good command of English

successfully go through the training. You will need to have a laptop / personal computer and

to complete the course.  You are expected to study independently and carry out some small scale online 

so you will also need to know how to use internet browsers and navigate websites

Child Care Professionals / All about a nanny  

Basic Common Core Skills Knowledge and Early Years Curriculum and Learning (EYFS):

Child and young person development / The importance of play 

Communicating with children, young people, their parents and carer  

Safeguarding and promoting the welfare of the child 

Information Sharing and Multi-agency working 

Healthy eating and cooking for children  
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It will improve your professionalism and skills and will add to your CV and professional portfolio thus 

Please, note that this course is not credited as cca 40% of 

be studied any time from your own home at your 

own pace and you can enrol at any time. It covers everything that you as a nanny need to know including your 

role, rights and responsibilities, personal conduct, maintaining confidentiality, health and safety issues as well 

You will be sent a specific web link to get access to the online course content as well as be emailed a supple-

4 weeks to complete the course from 

the start of it, and are expected to send the completed test paper back to us by email before your deadline. We 

The course is mainly designed for candidates who want to secure a job as a nanny or mother’s help but lack 

based child-carers. However it 

pair or nursery assistant.  

good command of English to 

and internet access 

carry out some small scale online 

navigate websites.  

Basic Common Core Skills Knowledge and Early Years Curriculum and Learning (EYFS): 
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5. Working with families with different cultural backgrounds (in Hungarian) 

6. Knowing your rights and responsibilities (in Hungarian) 

7. Employment Law and Rights, Pay and Contracts, Insurance (in Hungarian) 

8. Job Hunting and Job Offers (in Hungarian) 

a. Writing your CV and cover letter 

b. The importance of references 

c. The perfect professional portfolio 

d. Using internet job sites and child care portals 

e. How to market yourself 

f. How to apply, interview well and get the job 

g. Working with agencies 

9. Furthering your career (in Hungarian): 

a. Ofsted registration 

b. Continuing Professional Development (CPD) 

c. Becoming a childminder  

 

Supplementary Study Pack 

The pack is sent to you by e-mail with instructions how to use them when starting the course.  

1. Common Core Skills and Knowledge - Children's Workforce Development Office  

2. Early Years Foundation Stage / Practice Guidance  

3. EYFS / All about transition 

4. Safeguarding Children / A guide for nannies and childminders - National Childminding Association 

5. The Importance of Play / Montana State University 

6. Bevezetés a fejlődéslélektanba (Hungarian) 
 

Nanny Tool Kit 

The kit is sent to your when successfully having completed the course and the test questions. 

7. Contract Template 

8. Daily Child Care Log Template 

9. Daily Activity Template 

10. List 1: Nanny Agencies 

11. List 2: Childcare Portals and Insurance Companies 

12. Ofsted Guide to Registration 

13. English – Hungarian / Hungarian – English Child Care Vocational Mini Vocabulary 

14. Pensions / Nanny Tax 
 

 

Course Outcome: 

After successfully completing the course you will be equipped with solid theoretical knowledge and practical 

skills to start your career as a nanny or mother’s help. You will be able to work with confidence in a home-based 

setting and deliver professional child care. On completion of the assessments, you will receive your results and 

your Certificate of Attendance via email. If a hard copy certificate is required via post we can arrange this for 

£10. 

 

Cost: £90 (including VAT) 



 
 

          2. Becoming a Nanny Training Course

Course overview

 

 

This course provides basic and elementary information and practical 

as well as valuable information  about employment as a nanny. It will improve

your knowledge and skills and will add to your CV thus will increase your chance of employability as a 

nanny. Please, note that this course is not credited as cca 60% of 

better understanding.  

 

How to study 

The training is an online, home study course

own pace and you can enrol at any time. It covers everything that you as 

role, rights and responsibilities, personal conduct, maintaining confidentiality, health and safety issues, etc. 

You will be sent a specific web link to get access to the online course content as well as be emailed a su

mentary study pack, along with the course test paper.  You are given 

the start of it, and are expected to send the completed test paper back to us by email before your deadline. We 

provide ongoing online support should you have any questions regarding your study.

 

Who is this course for 

The course is mainly designed for candidates who wish to work as a nanny or mother’s help but lack any child 

care related qualification or training and practice. It is also very useful

to work as a babysitter, au-pair.  

 

Pre-requisites 

Parts of the course material are written in English so you will have to have a 

successfully go through the training. You will need to hav

to complete the course.  You are expected to 

researches so you will also need to know how to use internet browsers and navigate websites. 

 

Course content 

1. Child Care Professionals / All about a nanny 

2. Daily Routine and Activity Planning

3. Safeguarding Children 

4. Health and Hygiene 

5. Communicating and Working with Parents (in Hungarian)

6. Knowing your rights and responsibilities (in Hungarian)

7. Writing your CV and Cover Letter (in Hungarian)

8. Nanny Pay and Contracts (in Hungarian)

9. Marketing yourself / Job Sites, Child Care Portals, Nanny Agencies (in Hungarian)

 

Becoming a Nanny Training Course 

 

Course overview 

This course provides basic and elementary information and practical advice  

as well as valuable information  about employment as a nanny. It will improve 

your knowledge and skills and will add to your CV thus will increase your chance of employability as a 

Please, note that this course is not credited as cca 60% of the content is written in Hungarian for 

online, home study course and so it can be studied any time from your own home at your 

own pace and you can enrol at any time. It covers everything that you as a nanny need to know including your 

role, rights and responsibilities, personal conduct, maintaining confidentiality, health and safety issues, etc. 

You will be sent a specific web link to get access to the online course content as well as be emailed a su

mentary study pack, along with the course test paper.  You are given 2 weeks to complete the course

the start of it, and are expected to send the completed test paper back to us by email before your deadline. We 

ld you have any questions regarding your study. 

The course is mainly designed for candidates who wish to work as a nanny or mother’s help but lack any child 

care related qualification or training and practice. It is also very useful and helpful for those ones too who wish 

Parts of the course material are written in English so you will have to have a good command of English

successfully go through the training. You will need to have a laptop / personal computer and internet access

to complete the course.  You are expected to study independently and carry out some small scale online 

so you will also need to know how to use internet browsers and navigate websites. 

Child Care Professionals / All about a nanny  

Daily Routine and Activity Planning 

Communicating and Working with Parents (in Hungarian) 

Knowing your rights and responsibilities (in Hungarian) 

and Cover Letter (in Hungarian) 

Nanny Pay and Contracts (in Hungarian) 

Marketing yourself / Job Sites, Child Care Portals, Nanny Agencies (in Hungarian)
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your knowledge and skills and will add to your CV thus will increase your chance of employability as a 

the content is written in Hungarian for 

and so it can be studied any time from your own home at your 

a nanny need to know including your 

role, rights and responsibilities, personal conduct, maintaining confidentiality, health and safety issues, etc.  

You will be sent a specific web link to get access to the online course content as well as be emailed a supple-

2 weeks to complete the course from 

the start of it, and are expected to send the completed test paper back to us by email before your deadline. We 

The course is mainly designed for candidates who wish to work as a nanny or mother’s help but lack any child 

and helpful for those ones too who wish 

good command of English to 

laptop / personal computer and internet access 

carry out some small scale online 

so you will also need to know how to use internet browsers and navigate websites.  

Marketing yourself / Job Sites, Child Care Portals, Nanny Agencies (in Hungarian) 
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Supplementary Study Pack 

The pack is sent to you by e-mail with instructions how to use them when starting the course.  

1. Safeguarding Children / A guide for nannies and childminders - National Childminding Association 

2. The Importance of Play / Montana State University 

3. Bevezetés a fejlődéslélektanba (Hungarian) 
 

Nanny Tool Kit 

The kit is sent to your when successfully having completed the course and the test questions. 

4. Contract Template 

5. Daily Child Care Log Template 

6. Daily Activity Template 

7. List 1: Nanny Agencies 

8. List 2: Childcare Portals and Insurance Companies 

9. Ofsted Guide to Registration 

+      English – Hungarian / Hungarian – English Child Care Vocational Mini Vocabulary 
 

 

Course Outcome: 

After successfully completing the course you will be equipped with practical knowledge and skills to start your 

career as a nanny or mother’s help. You will be able to work with confidence in a home-based setting and 

deliver quality child care. On completion of the assessments, you will receive your results and your Certificate 

of Attendance via email. If a hard copy certificate is required via post we can arrange this for £10. 

 

Cost: £60 (including VAT) 

 



 
3. Nanny Szakmai és Információs Csomag

 

Ez  a  csomag   azok  számára  készült,  akik  nem  akarnak  beiratkozni   az  online 

kurzusok egyikére sem, de szeretnének mégis hasznos információk birtokában lenni. 

1. Nanny Információs Segédlet 

a. Ki és mi a nanny 

b. Jogok és kötelességek / Elvárások

c. Napi rutin és játéktevékenység

d. Hogyan és hol találhatsz munkát

2. English – Hungarian / Hungarian 

3. Nanny Tool Kit 

a. Contract Template 

b. Daily Child Care Log Template

c. Daily Activity Template 

d. List 1: Nanny Agencies 

e. List 2: Childcare Portals and Insurance Companies

f. Ofsted Guide to Registration

 

Ár: £40 (ÁFÁ-val) 

 

Praktikus anyagokat tartalmazó csomag egy rövid ismertetővel a nanny 

1. Contract Template 

2. Daily Child Care Log Template  

3. Daily Activity Template 

4. List 1: Nanny Agencies 

5. List 2: Childcare Portals and Insurance Companies

6. Ofsted Guide to Registration 

     +     Tájékoztató füzet: Ki és mi a nanny / Jogok és kötelességek

 

Ár: £25 (ÁFÁ-val) 

 

 

5. Magyar – Angol / Angol 

A mindennapi munkahelyi / szakmai kommunikáció során használt, a szakmai tevékenységhez köthető tipikus 

és gyakori szavakat, kifejezéseket tartalmazza kategorizálva, témakörönként. 

található a szótárban, többségében olyanok, melyeket nem igazán tanítanak nyelviskolákban. Emellett az úg

nevezett Baby Talk szavakat is tartalmazza, valamint egy listát a 20 legnépszerűbb angol mondókával és gy

rekdallal. 

 

Ár: £7 (ÁFÁ-val) 

Nanny Szakmai és Információs Csomag 

Ez  a  csomag   azok  számára  készült,  akik  nem  akarnak  beiratkozni   az  online  

kurzusok egyikére sem, de szeretnének mégis hasznos információk birtokában lenni.  

Jogok és kötelességek / Elvárások 

Napi rutin és játéktevékenység 

Hogyan és hol találhatsz munkát 

Hungarian / Hungarian – English Child Care Vocational Mini Vocabulary 

ild Care Log Template 

 

List 2: Childcare Portals and Insurance Companies 

Ofsted Guide to Registration 

4. Nanny Tool Kit 

 

Praktikus anyagokat tartalmazó csomag egy rövid ismertetővel a nanny szakmáról. 

List 2: Childcare Portals and Insurance Companies 

Tájékoztató füzet: Ki és mi a nanny / Jogok és kötelességek 

Angol / Angol – Magyar Szakmai Miniszótár

 

mindennapi munkahelyi / szakmai kommunikáció során használt, a szakmai tevékenységhez köthető tipikus 

és gyakori szavakat, kifejezéseket tartalmazza kategorizálva, témakörönként. Több, mint 400 szó / kifejezés 

található a szótárban, többségében olyanok, melyeket nem igazán tanítanak nyelviskolákban. Emellett az úg

is tartalmazza, valamint egy listát a 20 legnépszerűbb angol mondókával és gy
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Magyar Szakmai Miniszótár 

mindennapi munkahelyi / szakmai kommunikáció során használt, a szakmai tevékenységhez köthető tipikus 

Több, mint 400 szó / kifejezés 

található a szótárban, többségében olyanok, melyeket nem igazán tanítanak nyelviskolákban. Emellett az úgy-

is tartalmazza, valamint egy listát a 20 legnépszerűbb angol mondókával és gye-



 
6. Önéletrajz és Karrier Konzultáció

 

A két órás személyes megbeszélésen segítünk

/ gyermekpedagógia területén  szeretne itt kint sikeresen elhelyezkedni. A konzultáció 

során a szakmai végzettséged, tapasztalatod és nyelvtudásod alapján bekalibráljuk, hogy mely pozíciókra van 

esélyed és átbeszéljük mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy sikeresen vedd az akadályokat a munkakeresés 

és interjú során. 

  

Amit kínálunk:  

 Személyre szabott tanácsadás (állásport

kitöltése) 

 Önéletrajz írás / fordítás / átszerkesztés / nyelvi ellenőrzés

 Motivációs levél írás / fordítás / átszerkesztés / nyelvi ellenőrzés

 Referenciák átnézése / átszerkesztése / nyelvi ell

 Szakmai portfólió összeállítása 

 Egyéni weboldal (onepager) felállítása 

 Állásinterjúra felkészítő szituációs gyakorlat (tipikus kérdések, válaszok)

 Öltözködési, viselkedési tanácsadás

 

 

Minden résztvevő számára biztosítunk: 

 A megpályázni kívánt területnek/pozíciónak megfelelően összeállított állásportál/ügynökségi lista

 CV/motivációs és kísérő levél / referencia minta

 Munkaszerződés minta 

 Karriertervezés és Állásvadászat

 

 

Lehetőség van mind személyes, mind skype

 

A konzultáció díja: £80 / két óra 

 

Az online kurzusra jelentkezők (Nanny Professional Training Course, Becoming a Nanny Training 

Course) számára lehetőség van a konzultáció kedvezményes áron történő megvásárlására.  

 

 

 

Önéletrajz és Karrier Konzultáció 

 

 

A két órás személyes megbeszélésen segítünk mindenkinek, aki a gyermekgondozás 

/ gyermekpedagógia területén  szeretne itt kint sikeresen elhelyezkedni. A konzultáció  

tapasztalatod és nyelvtudásod alapján bekalibráljuk, hogy mely pozíciókra van 

esélyed és átbeszéljük mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy sikeresen vedd az akadályokat a munkakeresés 

Személyre szabott tanácsadás (állásportálok, pályázás, pályázati anyag összeállítás, jelentkezési lap 

Önéletrajz írás / fordítás / átszerkesztés / nyelvi ellenőrzés 

Motivációs levél írás / fordítás / átszerkesztés / nyelvi ellenőrzés 

Referenciák átnézése / átszerkesztése / nyelvi ellenőrzése 

Egyéni weboldal (onepager) felállítása – ha szükséges 

Állásinterjúra felkészítő szituációs gyakorlat (tipikus kérdések, válaszok) 

Öltözködési, viselkedési tanácsadás 

yázni kívánt területnek/pozíciónak megfelelően összeállított állásportál/ügynökségi lista

CV/motivációs és kísérő levél / referencia minta 

Karriertervezés és Állásvadászat Segédlet 

skype-on keresztüli konzultációra. 

Az online kurzusra jelentkezők (Nanny Professional Training Course, Becoming a Nanny Training 

Course) számára lehetőség van a konzultáció kedvezményes áron történő megvásárlására.  
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tapasztalatod és nyelvtudásod alapján bekalibráljuk, hogy mely pozíciókra van 

esélyed és átbeszéljük mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy sikeresen vedd az akadályokat a munkakeresés 

álok, pályázás, pályázati anyag összeállítás, jelentkezési lap 

yázni kívánt területnek/pozíciónak megfelelően összeállított állásportál/ügynökségi lista  

Az online kurzusra jelentkezők (Nanny Professional Training Course, Becoming a Nanny Training 

Course) számára lehetőség van a konzultáció kedvezményes áron történő megvásárlására.   



 
7.  

 

  

 

Ha a  gyermekpedagógia / gyermekgondozás  területén  valamilyen  kurzuson  vagy 

képzésen  veszel  részt  és  speciális,  magyar  nyelvű  segítségre  van szükséged a 

tananyag értelmezésében, útmutatásra a feladatok, esszék megírásában, teszt

ga felkészítésében, akkor ez a szolgáltatás neked szól. 

A tutorálás az érintett aktív részvételét és hozzájárulását jelenti, nem azt, hogy bárki helyett bármit is megírunk!

 

Lehetőség van mind személyes, mind skype

 

A konzultáció díja: az első egy óra £40

 

 

 

  Tutorálás 

Ha a  gyermekpedagógia / gyermekgondozás  területén  valamilyen  kurzuson  vagy  

képzésen  veszel  részt  és  speciális,  magyar  nyelvű  segítségre  van szükséged a  

tananyag értelmezésében, útmutatásra a feladatok, esszék megírásában, tesztek megoldásában, szóbeli viz

ga felkészítésében, akkor ez a szolgáltatás neked szól.  

A tutorálás az érintett aktív részvételét és hozzájárulását jelenti, nem azt, hogy bárki helyett bármit is megírunk!

Lehetőség van mind személyes, mind skype-on keresztüli konzultációra. 

£40, utána félóránként £15.     
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ek megoldásában, szóbeli vizs-

A tutorálás az érintett aktív részvételét és hozzájárulását jelenti, nem azt, hogy bárki helyett bármit is megírunk! 


