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EUROPASS OKLEVÉL - KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
5 0923 22 04 Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatások és gyermekvédelmi szakellátás területén

kompetenciájába tartozó feladatok tekintetében önállóan vagy felsőfokú végzettségű szakember irányításával a feladatait elvégezni ;
- a különböző életkorú, segítséget igénylő személyek, gyermekek, családok számára segítséget nyújtani az életvezetésben, valamint

intézményi keretek között támogatást biztosítani a problémák megoldásában;
- tematikus, terápiás csoportok működését segíteni, közösségi programokat szervezni;
- adminisztrációs, a munkaszervezetben döntés-előkészítési feladatokat ellátni, kompetenciáját meghaladó problémák megoldásában

szakmai vezetője irányításával közreműködni;
- a szakmai információk gyűjtésére, értékelésére, információforrások kezelésére;
- önállóan elvégezni az intézményi ügyiratkezelést, szükség esetén bevonható a hatósági ügyviteli, ügyirat kezelési feladataiba;
- a szolgáltatást, ellátását igénybe vevőkkel, egyéb szakemberekkel személyesen, valamint infokommunikációs, digitális eszközök

lehetőségeit alkalmazva kapcsolatot tartani, együttműködni, tevékenységét szakszerűen dokumentálni ;
- ügyfélforgalmi adatokat elemezni, statisztikai beszámolókat készíteni ;
- a tevékenységét megtervezve szervezési, szükség esetén vezetői felhatalmazás mellett irányítási részfeladatokat ellátni, projektek

tervezésében és megvalósításában vezetői irányítással részfeladatokat ellátni ;
- a szolgáltatást, ellátást igénybe vevők problémái kezelésében, megoldásuk érdekében együttműködni hatóságokkal, intézményekkel,

szervezetekkel, képviselve az őt foglalkoztató intézményt is ;
- a munkája során kapcsolatot tartani a szociális igazgatás szerveivel, a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti alapellátásba, a

szociális alap és szakosított ellátásba tartozó szolgáltatásokkal és intézményekkel, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekkel,
szervezetekkel ;

- az etikai normák betartásával, saját tevékenységét is kontrollálva hozzájárulni a szakterület fejlődéséhez.

4. AZ OKLEVÉL TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE
3511 Szociális segítő
3513 Szociális gondozó, szakgondozó
3515 Ifjúságsegítő

(*) 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. AZ OKLEVÉL HIVATALOS ALAPJA

Az oklevelet kiállító szerv neve és státusza Az oklevél elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és
státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Az oklevél szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

MKKR szint: 5

EKKR szint: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 5

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

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

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési
évfolyam eredményes teljesítése, vagy a beszámított előzetes tudás
már magába foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. A szakmai
vizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési évfolyam és az
egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. Amennyiben
ágazati alapvizsgát kell tennie a hallgatónak, akkor az ágazati
alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal szükséges beszámítani:
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi
súlyaránnyal kell beszámítani : Ágazati alapvizsga: 25%, Szakmai
vizsga: 75%

Az oklevél sorozatjele: CXK A
Az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga elméleti és gyakorlati
tantárgyainak megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának
megfelelően

sorszáma: 123456 Ágazati alapvizsga: Előzetes tudás beszámítás alapján teljesítette
Az oklevél kiállításának időpontja: 2022.09.08 Szakmai vizsga

központi interaktív
Szakasszisztensi ismeretek a szociális és gyermekvédelem 5

projektfeladat
Egy megvalósított projekt ismertetése és a szakmai
személyiségfejlődés bemutatása 5

1. vizsgarész: A szakmai gyakorlat helyszínén
megvalósított projekt és annak bemutatása 5

2. vizsgarész: Portfólió 5

A szakmai vizsga eredménye százalékban 100%
A szakmai vizsga eredménye osztályzattal 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
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6. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program óraszám megoszlása

Teljes képzési idő 2117 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy érettségi
- Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges

További információk:

SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
Szakmai személyiségfejlesztés 12 óra
Pszichológia 12 óra
Egészségügyi ismeretek 12 óra
Elsősegélynyújtás alapismeretei 12 óra
Társadalomismeret 12 óra
Szociális ismeretek 12 óra
Szociálpolitikai, szociológiai, szervezeti ismeretek 12 óra
Ellátás, gondozás, szolgáltatásnyújtás szervezeti keretei 12 óra
Szociális munka elmélete 12 óra
Probléma-, konfliktus kezelése, megoldása 12 óra
Ápolás, gondozás ismeretei 12 óra
Életvitel-kultúra 12 óra
Egészségkultúra 12 óra
Rekreáció-kultúra 12 óra
Szabadidő-kultúra 12 óra
Az ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek jellemzői a
gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás
intézményeiben, valamint a javítóintézetekben

12 óra

A működés tartalmi és gyakorlati elemei a gyermekjóléti
alapellátásban és a gyermekvédelmi szakellátásban, valamint a
javítóintézetben

12 óra

A szakmai működés keretei a gyermekjóléti alapellátás és a
gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben, valamint a
javítóintézetekben

12 óra

Az igénybevevők jellemzői személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokban

12 óra
A szakmai működés tartalmi és gyakorlati elemei a szociális
ellátás szakosított intézményeiben 12 óra
A szakmai működés keretei a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásban

12 óra
Informatikai ismeretek gyakorlati alkalmazása 12 óra
Adminisztrációs és ügyintézési ismeretek 12 óra
Ügyintézés és ügyfélszolgálat gyakorlata 12 óra
Intézményi adminisztráció 12 óra
Szociális szolgáltatások/intézmények adminisztrációja 12 óra
Gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátási és
gyermekvédelmi szakellátási intézmények és a javítóintézetek
adminisztrációja

12 óra

SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
Munkavállalói ismeretek 12 óra
Munkavállalói idegen nyelv 12 óra
Szakmai személyiségfejlesztés 12 óra
Pszichológia 12 óra
Egészségügyi ismeretek 12 óra
Elsősegélynyújtás alapismeretei 12 óra
Társadalomismeret 12 óra
Szociális ismeretek 12 óra
Szociálpolitikai, szociológiai, szervezeti ismeretek 12 óra
Ellátás, gondozás, szolgáltatásnyújtás szervezeti keretei 12 óra
Szociális munka elmélete 12 óra
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Probléma-, konfliktus kezelése, megoldása 12 óra
Ápolás, gondozás ismeretei 12 óra
Életvitel-kultúra 12 óra
Egészségkultúra 12 óra
Rekreáció-kultúra 12 óra
Szabadidő-kultúra 12 óra
Az ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek jellemzői a
gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás
intézményeiben, valamint a javítóintézetekben

12 óra

A működés tartalmi és gyakorlati elemei a gyermekjóléti
alapellátásban és a gyermekvédelmi szakellátásban, valamint a
javítóintézetben

12 óra

A szakmai működés keretei a gyermekjóléti alapellátás és a
gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben, valamint a
javítóintézetekben

12 óra

Az igénybevevők jellemzői személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokban

12 óra
A szakmai működés tartalmi és gyakorlati elemei a szociális
ellátás szakosított intézményeiben 12 óra
A szakmai működés keretei a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásban

12 óra
Informatikai ismeretek gyakorlati alkalmazása 12 óra
Adminisztrációs és ügyintézési ismeretek 12 óra
Ügyintézés és ügyfélszolgálat gyakorlata 12 óra
Intézményi adminisztráció 12 óra
Szociális szolgáltatások/intézmények adminisztrációja 12 óra
Gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátási és
gyermekvédelmi szakellátási intézmények és a javítóintézetek
adminisztrációja

12 óra

Egybefüggő szakmai gyakorlat 160 óra

Összesen 832 óra

A Képzési és Kimeneti Követelmények és a Programtervek elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen oklevél-kiegészítő A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet alapján
került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.09.08 P. H.
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