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EUROPASS OKLEVÉL - KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
5 0923 22 06 Szociális és rehabilitációs szakgondozó

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális és/vagy egészségügyi végzettségű szakember irányításával elvégezni a tevékenységét;
- megtervezni és megszervezni, ellátni és irányítani az ápolási és gondozási feladatokat, foglalkoztatásokat és rehabilitációs tevékenységeket;
- a szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek személyes szükségleteinek felmérése után hozzásegíteni a rászorulót a megfelelő segítség

igénybevételéhez;
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított szolgáltatások igénybevevői számára szakszerű segítséget

nyújtani az alapápolás, gondozás, a rehabilitáció és a fejlesztés területén;
- a munkája során figyelembe venni a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és egészségügyi szükségleteit, a

szolgáltatásnyújtás során az igénybe vevő személyes szükségletei és szolgáltató/intézmény profilja alapján kialakítani a gondozási
tevékenységet;

- a mindennapos és kreatív tevékenységek végzésében segíteni az ellátottak szocioterápiás foglalkoztatását, munkatevékenységét, fejlesztő
foglalkozások és szabadidős tevékenységek, munka és terápiás jellegű foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában részt venni;

- személyi segítséget nyújtani az egyéni és csoportos tevékenységhez, részt venni a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában,
habilitációjában;

- a munkájában nagy gondot fordítani a prevenciós munkára, az önálló életvezetés támogatására;
- ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat szervezni infokommunikációs és digitális eszközök segítségével ;
- a munkájában gondot fordítani arra, hogy szakmájával kapcsolatosan innovatív megoldásokat javasoljon;
- a szociális problémamegoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területen önállóan dolgozni.

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

Igazságügyi 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: 20%, Szakmai
vizsga: 80%

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: 2022.09.19 Szakmai vizsga

központi interaktív
Szociális, rehabilitációs és foglalkoztatási ismeretek 5
projektfeladat
A. Portfólió készítése 5
B. Gyakorlati vizsgafeladat 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 2169 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
- Foglalkozás egészségügyi alkalmassági 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
Anatómia és élettan 12 óra
Kórélettan 12 óra
Gyógyszertan 12 óra
Népegészségtan 12 óra
Ápolástani, gondozástani ismeretek 12 óra
Alapápolási és gondozási gyakorlat ismeretei 12 óra
Szociális munka 12 óra
Pszichológiai és pedagógiai ismeretek 12 óra
Szociális gondozás 12 óra
Társadalom-, szociálpolitikai és társadalombiztosítási ismeretek

12 óra
Mentálhigiéné 12 óra
Esetmegbeszélés 12 óra
Társadalomismeret 12 óra
Államigazgatás, közigazgatás 12 óra
Szociális jog 12 óra
Szociális igazgatás 12 óra
Menedzsment 12 óra
Rehabilitáció 12 óra
Szociális intézményi foglalkoztatás 12 óra
Biztonságos munkavégzés 12 óra
Gyermekvédelmi ismeretek 12 óra
Gyógypedagógiai ismeretek 12 óra
Gondozási, ápolási ismeretek 12 óra
Házi időszakos gyermekfelügyeleti ismeretek 12 óra
A gyermekotthon 12 óra
A szociális problémák megjelenésének összefüggései 12 óra
Gyógypedagógiai ismeretek és fogyatékosság 12 óra
A fogyatékosság egészségi összefüggései 12 óra
Prevenciós és rehabilitációs eszközök 12 óra
Aktivitásfejlesztés és rehabilitáció 12 óra
A szociális munka adminisztrációja 12 óra
Gyermekotthoni adminisztrációs ismeretek 12 óra
A foglalkoztatás adminisztrációja 12 óra
Számítástechnikai ismeretek 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
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Társadalomismeret 12 óra
Szociális ismeretek 12 óra
Anatómia és élettan 12 óra
Kórélettan 12 óra
Gyógyszertan 12 óra
Népegészségtan 12 óra
Ápolási, gondozási alapismeretek 12 óra
Alapápolási és gondozási gyakorlat ismeretei 12 óra
Szociális munka 12 óra
Pszichológiai és pedagógiai ismeretek 12 óra
Szociális gondozás 12 óra
Társadalom-, szociálpolitikai és társadalombiztosítási ismeretek

12 óra
Mentálhigiéné 12 óra
Esetmegbeszélés 12 óra
Társadalomismeret 12 óra
Államigazgatás, közigazgatás 12 óra
Szociális jog 12 óra
Szociális igazgatás 12 óra
Menedzsment 12 óra
Rehabilitáció 12 óra
Szociális intézményi foglalkoztatás 12 óra
Biztonságos munkavégzés 12 óra
Gyermekvédelmi ismeretek 12 óra
Gyógypedagógiai ismeretek 12 óra
Gondozási, ápolási ismeretek 12 óra
Házi időszakos gyermekfelügyeleti ismeretek 12 óra
A gyermekotthon 12 óra
A szociális problémák megjelenésének összefüggései 12 óra
Gyógypedagógiai ismeretek és fogyatékosság 12 óra
A fogyatékosság egészségi összefüggései 12 óra
Prevenciós és rehabilitációs eszközök 12 óra
Aktivitásfejlesztés és rehabilitáció 12 óra
A szociális munka adminisztrációja 12 óra
Gyermekotthoni adminisztrációs ismeretek 12 óra
A foglalkoztatás adminisztrációja 12 óra
Számítástechnikai ismeretek 12 óra

Egybefüggő szakmai gyakorlat 160 óra

Összesen 1144 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: 2022.09.19 P. H.
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