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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
08883001 Családellátó

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Family service provider

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- vidéki környezetben, mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó családok háztartását vezetni ;
- segíteni a gyermek ellátását, testi,szellemi fejlődését, óvodai- iskolai munkáját;
- segítséget nyújtani ellátásra szoruló betegeknek és időseknek, alapgondozási és személyi ápolási (fürdetés, öltöztetés, ágyazás, étkeztetés)

feladatokat ellátni ;
- segítséget nyújtani ellátásra szoruló betegeknek és időseknek, alapgondozási és személyi ápolási (fürdetés, öltöztetés, ágyazás, étkeztetés)

feladatokat ellátni ;
- elvégezni a mindennapi háztartási munkákat (takarítás, mosás, vasalás, bevásárlás, főzés);
- közreműködni a család kulturált, egészséges étkeztetésében (ételt készít, tárol, terít, mosogat);
- figyelni a vegyszerekkel, tisztítószerekkel, gyógyszerekkel, élelmiszerekkel kapcsolatos előírások betartására, a lakás és a környezetének

higiéniájára;
- gondozni a kertet, a ház körüli hobby- és haszonállatokat és zöldséget termelni ;
- szelektíven kezelni a keletkező hulladékot;
- tiszteletben tartani a család tagjainak személyiségét, személyesen és infokommunikációs eszközökkel kapcsolatot fenntartani ;
- együttműködni a családsegítővel, a gyermekvédelmi-, egészségügyi- és szociális szolgálttal.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

0888 Több tudományterületet átfogó programok a mezőgazdaság és az állatorvosi tudományok főirány túlsúlyával

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 3

EKKR szint: 3

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 3

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 projektfeladat
A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: Család- és háztartásellátás gyakorlati vizsgafeladat 100% 5
2022.06.13

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 550 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, vagy az általános iskola nyolcnál kevesebb elvégzett évfolyama
- Egészségügyi alkalmassági követelmény szükséges

További információk:

PROJEKT FELADATOK
Mezőgazdasági tevékenység
Háztartásellátási (takarítási, tisztítási, mosási, vásárlási) feladatok
Konyhatechnikai (ételkészítés és felszolgálás) feladatok
Gyermekfoglalkoztatás és/vagy felnőtt gondozás, ápolás
Szakmai beszélgetés

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.06.13 P. H.
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