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A vizsgára bocsátás feltételei 
 

• A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított ta-

núsítvány. 

 

 

Írásbeli vizsgatevékenység 

 
A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 
 

A demencia gondozás alapismeretei. 
 
A VIZSGATEVÉKENYSÉG, VAGY RÉSZEINEK LEÍRÁSA: 

 
Az írásbeli vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap). 

Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irá-
nyul: 

● az interprofesszionális együttműködés (meghatározása, jellemzői, kulcskompetenciái, 

együttműködés), 

● a demencia neurológiai, pszichiátriai alapjainak, patológiájának ismeretei (a demencia 

fogalma, oka; a kognitív tünetek, lebenytünetek, a beteg vizsgálata, a demencia 

stádiumai, a BPSD tünetek), 

● a demenciával élő személy speciális ápolásának ismeretei (prehospitális 

beavatkozások), 

● a gondozási környezet kialakítása, 

● a demenciával élő személlyel történő kommunikáció, 

● a demenciával élő személy gondozásának irányelvei, módszerei, 

● a demenciával élő személyt érhető abúzus formái, előfordulási lehetőségei, 

● a spiritualitást segítő tényezők, lehetőségek, módszerek, 
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● az idősödő társadalomban fellépő szükségletek, különös tekintettel a demencia 

gondozásra, mint társadalmi kihívásra, 

● a személyközpontú gondozás módszerei /Legjobb Barát modell alapján az Alzheimer 

betegek jogai és az én-támogató hozzáállás/, 

● demenciával élők foglalkoztatási módszerei, 

● a biztonságos otthoni és intézményi környezet kritériumai, 

● a haldokló és a hozzátartozója pszichés támogatása,17/21 

● a gyászfeldolgozás szakaszai, 

● a demenciával élő személy érdekképviseletének lehetőségei, 

A  vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre   álló   időtartam:      
 

120 perc  
 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  
 

40 % 
 
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 

51%-át elérte. 
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Projektfeladat vizsgatevékenység 
 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 
 

Gyakorlati vizsgamunka értékelése 
 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG, VAGY RÉSZEINEK LEÍRÁSA: 
 

Záródolgozat bemutatása (prezentáció). 
 

1.) Záródolgozat bemutatása  
2.)  Szóbeli prezentáció  

A záródolgozat főbb fejezetei:  

A.) A gyakorló intézmény bemutatása: általános ismertető az SZMSZ alapján, szemé-

lyi és tárgyi jellemzők bemutatása, maximum 1 oldal terjedelemben.  

B.) A gyakorló intézményben a demens ellátás protokolljának bemutatása, maximum 

2 oldal terjedelemben.  

C.) Egy kiválasztott demenciával élő személy és a körülötte végzett gondozási tevé-

kenység bemutatása. A kiválasztott demenciával élő személy szükségletei listájának 

feltérképezése ápolási és gondozási szemszögből, gondozási- és foglalkoztatási terv 

készítés maximum 7 oldal terjedelemben.  

A tartalmi részben szabadon marad a témakiírás és a választás szabadságának lehető-

sége, ami azt jelenti, hogy a képzésben részt vevő maga választja ki, hogy a demens 

ellátáson belül melyik protokollt mutatja be, milyen gondozási tevékenységeket emel 

ki, milyen stádiumban lévő demenciával élő személyt gondozásának bemutatását vá-

lasztja.  

Formai követelmények: minimum 5 A4-es oldal, maximum 10 oldal terjedelemmel, 

Times New Roman 12-es betűméret, 1,5 sortávolsággal. 19/21  

A záródolgozat mellékletét kell, hogy képezze az összefüggő 80 órás szakmai gyakor-

lat naplója és az arról szóló igazolás.  
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Leadási határidő: a záródolgozatot és az ahhoz készített, minimum 5, maximum 10 di-

ából álló prezentációt az írásbeli vizsga előtt legkésőbb 10 nappal, 1 példányban a 

vizsgabizottság elnökének kell eljuttatnia a vizsgára jelentkezőnek.  

A záródolgozat bírálata során megfogalmazódott kérdéseket (2-4 db) a vizsgázó a zá-

ródolgozat bemutatása során megválaszolja.  

Prezentáció tartalmi követelményei: 

 - Megegyezik a záródolgozat főbb fejezeteinek szakmai tartalmával.  

Prezentáció formai követelménye:  

- A záródolgozathoz készített prezentáció minimum 5, maximum 10 diából álljon.  

- A vizsgázó a prezentációt a vizsga során személyesen, a vizsgabizottság előtt bemu-

tatja, legfeljebb 30 percben. A vizsgabizottság, értékelése kialakításához, a prezentáció 

bemutatása előtt feltett kérdésekre kapott válaszokat is értékeli, melyekre a vizsgázó 

legfeljebb 10 percben válaszol.  

- Elvárás, hogy fotódokumentáció, szkennelt dokumentum csak abban az esetben sze-

repeljen, ha az releváns és szükséges az előadás szempontjából. Nem a vizsgázóról ké-

szült fénykép, személy(ek)et ábrázoló fotó, szerzői jog, szabadalom, védjegy alatt álló 

művek esetén a forrás, illetve hozzájárulás megjelölése szükséges.  

- A prezentáció elsődlegesen a vizsgázók személyes érdeklődését, attitűdjét, kommu-

nikációs készségét, képességét hivatott bemutatni. A vizsgázónak a vizsgabizottsággal 

folytatott szakmai kommunikációja egészíti ki a gyakorlati vizsgatevékenységet. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:     
 

20 perc  
 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 
 

60% (1. vizsgarész: 50%, 2. vizsgarész: 50%) 
 
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 

51%-át elérte. 
 


