
SZAKMAI TARTALOM:
Főbb tantárgyak: szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek / pszichológiai alapismeretek / egészségügyi 
alapismeretek / ápolási, gondozási alapismeretek / egészségügyi ismeretek / társadalomismeret gondozá-
si-ápolási feladatok / vezetési, szervezési ismeretek / gazdálkodási alapismeretek / klinikai ismeretek / 
egészségügyi alapismeretek / pszichológiai alapismeretek
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális ágazat a Te területed, ha szívesen 
foglalkozol kisgyerme-kekkel, felnőtt emberekkel, és együttérző vagy. A felsorolt szakmák egyikét elvégző 
képes a gyermekek vagy az idősek intézményi és intézményen kívüli ellátására egyaránt. Munkája ered-
ményessége érdekében az ügyfelekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együtt-
működik. Felméri a gyermekek vagy az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási tervnek, 
programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy 
hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. Bölcsődék, gyermekvédelmi -, nappali vagy 
bennlakásos szociális intézmények, de az egészségügy is várja a szociális területen felkészült szakembere-
ket.  A legkeresettebb és biztos elhelyezkedést nyújtó szakképesítéseink egyike. 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni, 
-elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni,
-felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz,
-a szociális veszélyhelyzeteket a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakma értékeit képviselni,
-gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni,
-segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában, háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban,
-részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában, saját gondozási munkáját dokumentálni,
-az egészségügyi alapellátás, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni,
-a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani.
-információk gyűjteni, információforrásokat kezelni,
-konfliktust megoldani, konszenzusokat keresni,
-klienseit és munkatársait motiválni,
-általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
-a szociális problémákat felismerni, a problémákat feltárni,
-infokommunikációs eszközöket és számítógépet használni,
-rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni,
-felmérni a közvetlen életveszélyt,
-elsősegélyt nyújtani heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, sebészeti beavatkozást igénylő 
balesetek esetén,
-az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket használni,
-orvosi utasítás alapján alapápolási feladatokat ellátni,
-megszervezni és segítséget nyújtania mindennapi életvitel és tevékenység elvégzésében,
-saját gondozási munkáját dokumentálni,
-különböző rendezvényeket, akciókat szervezni.
Szükséges kompetenciák: empátia, tolerancia, segítőkészség, felelősségtudat, elhivatottság, 
rendszerszemlélet, precizitás, pontosság

SZOCIÁLIS TECHNIKUM

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK KÖRNYÉKÜNKÖN:
Különböző szociális intézményekben pl. kórházban, szanatóriumban, családsegítő intézetben, 
fogyatékosok intézetében, csecsemő és gyermekotthonban, idősek otthonában.

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE: Szociális

KÉPZÉSI IDŐ:
5 év, illetve érettségi bizonyítvány esetén: 2 év

KÉPZÉSI HELYSZÍN:
9. évfolyamon ágazati alapozó képzés történik az iskolai kabinetben, majd 10-11. évfolyamokon 
a tanuló és/vagy szülő által megkeresett külső gyakorlati képzőhelyen.

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK:
egészségügyi orvosi alkalmasság (= egészségügyi kiskönyv)

BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK:
nappali és intézményi gondozó / házi szociális gondozó / fogyatékosok gondozója / bölcsődei és oktatási 
intézményi gondozó / fogyatékosok gondozója / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szen-
vedélybeteg-gondozó / szociális és mentálhigiénés munkatárs

RÁÉPÜLŐ SZAKMÁK /A TOVÁBBTANULÁS LEHETŐSÉGEI:
a technikusi bizonyítvány megszerzése után megegyező szakirányú felsőoktatási intézményben
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