GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Székhely: 9024 Győr, Nádor tér 4.
Postázási cím: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: + 36 96 319 244/119 mellék
Mobil: +36 20 425 1310
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001418/2016
OM azonosító: 203038

Képzési tájékoztató
Családellátó (21 814 01)
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-001418/2016/A023

Bemeneti feltételek
- Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
- Egészségügyi alkalmasság: szükséges
A képzés tervezett időtartama
Óraszáma: 320
Elmélet/gyakorlat aránya: 20%-80% (64/256)

A képzés tervezett létszáma (fő): minimum 12

A képzés felépítése
Modulok és vizsgák
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

Család és háztartásellátás

11033-12

Az élelmiszerek főbb csoportjainak, táplálkozásélettani
szerepének,
szakszerű
vásárlásának,
tárolásának megismerése. Terítés, tálalás, felszolgálás
alapjainak megismerése. Szakszerű házvezetés
ismereteinek elsajátítása. Szakszerű otthonteremtés,
otthon rendben tartásának követelményeit, háztartási
munka-, tűz és környezetvédelmi előírásait
megismerik. Egészségügyi alapismereteket, házi
betegápolás,
elsősegélynyújtás
és
közösségi
családsegítési ismereteket tartalmaz.

gyakorlati, szóbeli

A komplex szakmai vizsga részei:
1. Gyakorlati vizsgatevékenység: Család- és háztartásellátás feladatai
A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a
napi munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit, főételt készít, megterít, majd leszedi az
asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és
eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást,
vasal, tisztít. Segédkezik a gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik,
játszik, felolvas, verset, éneket tanít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a
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gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.
A vizsga időtartama: 120 perc
A vizsgafaladat aránya: 70%
2. Szóbeli vizsgatevékenység: Család- és háztartásellátás
A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó
számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.
A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudás mérése, Képzés hatékonyságának növelése,
Munkavállalás elősegítése
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet:
E-mail: info@gyszszc.hu

Veled építjük a jövőd!

