
SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ

Jelentkezés személyesen: 
Biri, Mező utca 1-3. ügyfélszolgálat

A szakképesítés OKJ száma:   34 762 01
Nyilvántartásba vételi száma:  E-000198/2014/A009
A képzés célja: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős 
és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások terüle-
tén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdeké-
ben a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműkö-
dik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, 
fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre 
szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsőse-
gély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai 
végzettség- 10.osztály

A képzés óraszáma: 1306 óra (787 óra 
elmélet, 515 óra gyakorlat)

A képzés időtartama: 20 hónap

A képzés intenzitása: heti 2 alkalom + 1 
alkalom gyakorlat  

A képzés díja: 125.000 Ft.+ 42.000 Ft 
vizsgadíj, (részletfizetési lehetőség)

FEOR szám: 3513 - Szociális gondozó, 
szakgondozó

A képzés tantárgyai: Gondozási-ápolási 
alapfeladatok; A szükségletek felmérése; 
Sajátos gondozási feladatok; Gondozá-
si-ápolási adminisztráció; Foglalkoztatás I.; 

Foglalkoztatás II.; Munkahelyi egészség és 
biztonság.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás 
feltételei: a képzés során elkészített alábbi 
munkák bemutatása, leadása: 
• „Egy fogyatékossággal élő és egy 

idős ember szükségletfelmérésének 
bemutatása”;

• „Egy konkrét ellátott körül végzett, 
előzetesen megvalósított, egybe-
függő, két hetes ápolási-gondozási 
gyakorlatról szóló Napló”, mely a 
napi ápolási gondozási feladatainak 
felsorolásán túl röviden bemutatja az 
intézményt és az ott folyó munkát (1 
gépelt oldal terjedelemben);

• „A képzés során összegyűjtött, a 
gondozási folyamathoz kapcsolódó 
adminisztrációs tevékenység során 
használt nyomtatvány-sablonok”



• A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat 
kommunikációja és 60 óra készségfej-
lesztés a segítő kapcsolat működte-
téséhez) szakmai készségfejlesztésről 
szóló igazolás

• Minimum 400 óra (20%-a de-
monstrációs/gyakorló termi, 80%-a 
tereptanár végzettséggel rendelkező, 
szakember irányításával, a gyakorlati 
követelmények teljesítésére alkalmas 
szociális és egészségügyi ellátó-
rendszerhez tartozó intézményben) 
letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló 
igazolás

A szakmai vizsga vizsgatevékenységei: 
Komplex szakmai vizsga: Írásbeli: Esetleírás 
értelmezése. Gyakorlati: Napi ápolási-gon-
dozási feladatok ellátása. Szóbeli: A bentla-
kásos szociális intézményben ellátott napi 
ápolási-gondozási feladatok értelmezése, 
indoklása.

Megjegyzés: A tanfolyam sikeres elvég-
zése után a hallgatók államilag elismert 
SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ szakmai 
végzettséget tanúsító bizonyítványt kap-
nak. Nemzetközi bizonyítvány (EUROPASS) 
igényelhető.


