Szociális gondozó és ápoló (OKJ 34 762 01)
E-0001287/2015/A057
A képzés helyszíne: Kaposvár
A képzés típusa: OKJ szerinti szakmai képzés
A képzés időtartama: 1300 óra (780 óra elmélet, 520 óra gyakorlat)
Képzés célja:
Korszerű elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakemberek képzése,
akik alkalmasak munkaterületükhöz illeszkedően önállóan illetve útmutatás alapján
felelősségteljes munkát végezni. A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb
munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Olyan
szakember képzése, aki megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képes önállóan
ellátni az egészségileg vagy szociálisan rászorult embereket otthoni vagy intézményi
körülmények között.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképesítéssel rendelkező képes :
olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni,
információkat gyűjteni, különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni.
Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani. Elhivatottan, segítőkész
odafordulással kapcsolatot teremteni. Adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő
beszélgetést alkalmazni, klienseit motiválni. Felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a
kliensek problémáihoz. Szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni. A szakmai etikai
szabályokat betartani, a szakma értékeit képviselni. Infokommunikációs eszközöket és a
számítógépet használni. Feladatait és a megoldandó probmlémákat gyakorlatiasan értékelni.
Gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni. Segítséget nyújtani a mindennapi
életvitel biztosításában, segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban. Az
alapvető szükségleteket felmérni. A foglalkozások szervezésében és lebonyolításában aktívan
részt venni. Megbízás alapján kliense érdekeit képviselni. Saját gondozási munkáját
dokumentálni. Részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában. Az
egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket
kezelni. A gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani,
tisztítani. Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni. A háztartási
gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani.
A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint
felmérés és beszámítás.
A képzés megkezdésének feltételei:
- Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges (a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
szerint)
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A képzés moduljai:
Képzési program moduljai

ÓRASZÁM
Elmélet Gyakorlat Összesen

10569-16
Gondozási-ápolási 336
alapfeladatok
10570-16 A szükségletek felmérése 150
10571-16
Sajátos
gondozási 195
feladatok
10572-16
Gondozási-ápolási 24
adminisztráció
11497-12 Foglalkoztatás I.
60
11499-12 Foglalkoztatás II.
15
Képzési program összes óraszáma
780

Modulzáró vizsga
vizsgatevékenységei

216

552

gyakorlati, írásbeli

144
136

294
331

gyakorlati
gyakorlati

24

48

gyakorlati

0
0
520

60
15
1300

írásbeli
írásbeli

Vizsgára bocsátás feltételei:
- a modulzáró vizsgák eredményes teljesítése
- a képzési programban meghatározott gyakorlat teljesítése
- a képzés óraszámának és az egyes modulok óraszámának 20 %-át meg nem haladó
hiányzás
- a képzés során elkészített munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára
jelentkezéskor
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