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Segédgondozó 
képzés 

Részszakképesítés azonosító száma: 4 0923 22 03 

A Szociális ápoló és gondozó szakképesítés részszakképesítése. Ha a Segédgondozó képzést 

választod, alapgondozási feladatokat fogsz tanulni, hogy segíteni tudj azoknak, akik minden-

napi életvitelükben akadályozottak. Fiziológiai szükségletek felmérése után, széles körű felada-

tokat láthat el a segédgondozó, a személyes higiénében segítéstől a bevásárláson át, a gyógy-

szerbeadáson keresztül a hivatalos ügyek intézéséig. Olyan gyakorlati segítő lehet, aki a képzést 

elvégzésével valós segítséget nyújt az arra rászoruló embernek. 

OKTATÓ 

MOLNÁR  MARGIT 

Szociálpedagógus, szociális munkás, esetmenedzser, szaktanár és két gyermek édesanyja 

vagyok. Egészségügyi szakközépiskolai tanulmányaimat követően, gyógypedagógiai asz-

szisztens oklevelet, majd szociálpedagógus diplomát szereztem. 25 évet töltöttem szociális 

területen, a fogyatékkal élők foglalkoztatásától, jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson 

keresztül az idősellátásig, de ismereteket szereztem a szociális munka más területein is. 

Jelenleg egy integrált szociális intézmény igazgatója vagyok. 20 éve tevékenykedem te-

reptanárként, és oktatóként. Eddigi munkám során gyakorló szakemberként igyekszem 

átadni ismereteimet, a szakma iránti elkötelezettségemet, megismertetni a jövő szakem-

bereit a szakma iránti alázattal, odaadással. 

A KÉPZÉS HOSSZA ÉS KÖLTSÉGE 

Ütemezés 

Hagyományos: Szombatonként vagy kéthetente szombat vasárnap 

Hibrid: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Online: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Képzés időtartama 6 hónap 

Képzési díj 160.000 Ft 

MIT TARTALMAZ AZ ÁR? 

• az előzetes tudásmérés díját 

• az oktatói jegyzeteket  

• az oktatás díját 

• személyre szabott internetes felület biztosítását 

• a gyakorlat helyszínének biztosítását 

• a tananyagegységeket záró vizsga díját 
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MI SZÜKSÉGES A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ? 

• Alapfokú iskolai végzettség 

• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

• Pályaalkalmassági vizsgálat  

MIT JELENT AZ ELŐZETES TUDÁSMÉRÉS? 

• Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk. 

• Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk. 

• Az előzetes tudásméréssel számot adott ismereteid alapján felmentést kaphatsz a képzés 

egy része alól. Ezt írásbeli tesztekkel és oktatói elbeszélgetéssel mérjük fel. 

MI TÖRTÉNIK, HA KÉRDÉSED VAN, KIHEZ FORDULHATSZ? 

• Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja. 

• Ennek a tanfolyamnak a felelőse Császár Anett, aki szintén melletted áll a képzés ideje 

alatt, telefonon és email-ben elérhető. 

MILYEN KOMPETENCIÁKAT SZEREZHETSZ MEG A SEGÉDGONDOZÓ KÉPZÉS SORÁN? 

• Ismeri az alapszintű gondozás i, ápolási feladatok elvégzésének módját. 

• Azonosítja a szükséglet nem megfelelő kielégítéséből adódó deficiteket, problémákat. 

• Felismeri a kapcsolatokban kialakuló nehézségeket, problémákat, segíti azok megoldá-

sát 

• Felismeri a kapcsolatokban kialakuló nehézségeket, problémákat, segíti azok megoldá-

sát 

• Tudja és ismeri az ellátott személy normál paramétereit és összehasonlítja az aktuális 

eredményekkel. 

KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI KÉSZSÉGEK: 

• Alkalmazza és tovább fejleszti a gyakorlat során a gondozásban szerzett tapasztalatait 

az alapszükségletek kielégítése során. 

• Feltérképezi és megfogalmazza a rábízott egyén személyes szükségleteit, segíti azok 

kielégítésében a gondozási szükséglet arányának mértékéig. 

• Jó kapcsolatot működtet és kiegyensúlyozottságot teremt az ellátásba vont személy csa-

ládtagjaival/társas kapcsolataival 

• A protokolloknak megfelelően használja a gondozási munkája ellátása során alkalma-

zott dokumentációkat. 

• Biztonsággal és szakszerűen használja a rendelkezésére álló ápolási, gondozási eszkö-

zöket (vérnyomásmérő, vércukormérő stb.). 
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ELVÁRT VISELKEDÉSMÓDOK, ATTITŰDÖK: 

• Elfogadja a szakgondozó, gondozó, ápoló iránymutatásait, együtt tevékenykedik a cso-

porttagokkal. 

• Empatikus a segítséget kérő személlyel, feladatát a személy intimitásának tiszteletben 

tartásával végzi 

• Kész a közös munkára a családtagokkal, ápolókkal, egészségügyi szakszemélyzettel 

• Törekszik a valósághű, közérthető és alapos dokumentációra. 

• Empatikus a normáltól eltérő eredmények következtében kialakuló panaszok kapcsán 

MILYEN TARTALMAT FOGLAL MAGÁBA A SEGÉDGONDOZÓ TANFOLYAM? 

1. Szakmai személyiségfejlesztés 

2. Elsősegélynyújtási alapok 

3. Társadalomismeret 

4. Gondozási alapismeretek 

5. Gondozási szükségletek felmérése 

6. Gondozás az alapellátásban 

7. Gondozás a szakosított ellátásban 

8. Szociális gondozás adminisztrációja 

9. Akadályozottság és segédeszközök 

10. Ápolási alapismeretek 

11. Betegmegfigyelés 

12. Ápolási adminisztráció 

MIÉRT MINKET VÁLASSZ SEGÉDGONDOZÓ VÉGZETTSÉGED MEGSZERZÉSÉHEZ? 

• Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szak-

májukban, ezáltal az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani. 

• A képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az életedbe 

leginkább beilleszthető megoldásra. 

• Nálunk nem számít hány éves vagy, csoportjainkban mindenféle korosztály megtalál-

ható. 

• Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz! 

• Kislétszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat. 

• A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a 

lelkesedésünk ragadós :-)! 

A KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE 

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

núsítvány. 
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HOGYAN ZAJLIK A SZAKMAI VIZSGA? 

SZAKMAI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 

PROJEKTFELADAT 

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati demonstrációs vizsga 

A vizsgatevékenység leírása: Gyakorlati tételsor alapján történő gyakorlati vizsga az adott 

szolgáltatást igénybe vevő személy mellett. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100% 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte. 

 

Eredményes tanulást kívánunk! 

A Klasszis Csapat 


