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
Szociális gondozó és ápoló (34 762 01)
Képzési program nyilvántartási száma: E-00141/2016/A006
Bemeneti feltételek
- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
A képzés tervezett időtartama
Óraszáma: 1300
Összes oktatási napok száma: 204
Elmélet/gyakorlat aránya: 60%/40% (780/520)
A képzés tervezett létszáma (fő): minimum 12
A képzés felépítése
Modulok és vizsgák
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

Gondozási-ápolási alapfeladatok

10569-12

A résztvevők felkészítése az egyéni tanulási stratégiák
kialakítására, hogy képesek legyenek a szociális képzés
eredményes elvégzésére. A segítő kapcsolat létesítéséhez és
működtetéséhez szükséges készségek és a személyiség
fejlesztése. A reális énkép kialakítása, a viselkedés
kontrollálása. A szakmai önismeret fejlesztése és annak
tudatosítása, hogy a szociális szakember számára a
személyiség munkaeszköz. A nyílt és kongruens
kommunikáció alkalmazása. A saját kommunikáció
kontrollálása, a kommunikáció fejlesztésének módszereinek,
eszközeinek bővítése.

gyakorlati, írásbeli

A szükségletek felmérése
10570-12

A társadalomban és a szűkebb környezetben érvényesülő
társadalmi törvényszerűségek felismerésének segítése, a
társadalmi folyamatok értelmezése, az egyenlőtlenségek, a
szegénység kialakulásának területi és társadalmi okai,
jellemzői, és csökkentésük eszközeinek értelmezése az
előítéletek keletkezésének okaival való szembenézés.

gyakorlati

Sajátos gondozási feladatok

10571-12

Átfogó ismeretek nyújtása a szociális munka sajátosságairól,
a segítő foglalkozásokban érvényesülő elméleti irányzatokról,
értékekről és etikai követelményekről. A mindennapi
szakmai munka során használható tudás kialakítása a
szociális munka formáiról, módszereiről, eszközeiről.
Ismeretek közvetítése a közvetett és közvetlen szociális
munkáról. Felkészíteni a tanulókat az egyéni esetkezelés, a
családokkal, csoportokkal történő szociális munkára.
Integrált tudás nyújtása, hogy a szociális asszisztens és a
rehabilitációs nevelő, segítő megfelelő segítséget tudjon
nyújtani a klienseknek problémáik megoldásában.

Veled építjük a jövőd!

gyakorlati
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Gondozási-ápolási adminisztráció

10572-12

A résztvevő ismerje meg az intézményekhez tartozó
adminisztrációs feladatokat és dokumentumokat. Részt
tudjon venni a pályázatok megírásában, munkája során tudja
alkalmazni a számítástechnikai és technikai eszközöket.
Ismerje meg az internet használat és az elektronikus
ügyintézés alapjait, azokat a programokat, amelyek segítik
napi munkáját.

gyakorlati

Foglalkoztatás I.
11497-12

A résztvevők legyenek képesek személyes és szakmai vonatkozást
is beleértve bemutatkozni idegen nyelven, egyszerű alapadatokat
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni, továbbá idegen nyelvű
szakmai irányítás mellett legyenek képesek eredményesen végezni
a munkájukat.

írásbeli

Foglalkoztatás II.
11499-12

A résztvevők felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira,
valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez
szükséges alapismeretek elsajátítására.

írásbeli

Munkahelyi egészség és biztonság
11500-12

A résztvevők általános felkészítése az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a biztonságos
munkavállalói
magatartáshoz
szükséges
kompetenciák
elsajátíttatása.

írásbeli

A komplex szakmai vizsga részei:
1. Gyakorlati vizsgatevékenység: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása. Napi ápolásigondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális vagy egészségügyi intézményben, amely
során egy-egy vizsgázó egy-egy ellátott mellett tevékenykedik, de a vizsgázók párhuzamosan
vizsgázhatnak a megosztott vizsgabizottság egy tagjának és a tereptanár jelenlétében.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: Esetleírás értelmezése. A szociális gondozás dilemmáinak
értelmezése egy esetleírás alapján
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
3. Szóbeli vizsgatevékenység : A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolásigondozási feladatok értelmezése, indoklása. Gondozási-ápolási tevékenység folyamatának
bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudás mérése
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet:
E-mail: info@gyszszc.hu

Veled építjük a jövőd!

