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BEVEZETŐ 
 

 

Az 1997-ben létrejött iskolát az alapításkor az alapító és fenntartó tanár-egyesület nevelésközpontú 

gimnáziumként határozta meg; azaz olyan, érettségire és felsőfokú tanulmányok folytatására 

felkészítő, általános műveltséget nyújtó és elmélyítő iskolaként, mely legfőbb többletét a 

nevelésben nyújtja. Ezt a célkitűzést a következő meggondolások támasztják alá: 

 Mind a nyilvánosságban, mind magánbeszélgetésekben a mentális eldurvulás, agresszivitás, 

polarizálódás, a hittől való eltávolodás, az elfogultságra és gyűlölködésre való hajlam növekedése 

állandó beszédtéma. Mégis a magyar társadalom nagy többségének alapvető közös tapasztalata az, 

hogy mindezen problémákon sem az ország régóta várt politikai függetlensége, sem a sokáig 

nélkülözött és most valóban birtokolt egyéni szabadságjogok és demokratikus intézmények nem 

segítettek, és nem segítenek; és nem fog segíteni a bekövetkező gazdasági javulás felzárkózás sem. 

Annál kevésbé, mert nemcsak térségünk, hanem Nyugat-Európa, sőt az egész világ is válsággal 

küzd. 

 Ebben a helyzetben, amelyben a megoldásra sehol sem kínálkoznak kipróbált és bevált 

receptek, megnőtt az egyes ember helytállásának, eligazodni tudásának és személyes – elsősorban 

lelki-szellemi – teherbírásának jelentősége; és Magyarország ezen a területen mutatja talán a 

legrosszabb képet. De éppen ezért megnőtt a nevelés és közösségépítés jelentősége is, amelyet 

iskolánk centrális fontosságú feladatnak tekint. Ezért célja segítséget nyújtani a fiataloknak abban, 

hogy eligazodjanak saját életük, nemzetük és a világ alapvető kérdéseiben, s e hazában találják meg 

feladatukat, a tisztesség, felelősség és a szolgálat útján járva. 

Iskolánk célja, hogy segítséget adjon az életbe induló fiataloknak. De a lelki-szellemi 

állóképesség nem jön létre tananyagok puszta elsajátításával, a személyes teherbírás nem fejlődik 

értelmetlen vagy irreális terhelés alatt; és a legjobb bizonyítványok, vizsga- és versenyeredmények 

birtokában sem biztos, hogy a „sikeres” fiatal eligazodik az őt körülvevő világ kérdéseiben. Ezért 

abban az életsegítségben, amelyet iskolánk ad, a keresztyén hitnek nem csupán értékrend-

meghatározó szerepe van. Azt szeretnénk elérni, hogy diákjaink számára a személyesen megélt hit 

személyes erőforrást jelentsen; értékrend-meghatározóként pedig ne csupán receptként szolgáljon, 

hanem az önálló, felelős gondolkodással összekapcsolódva minden helyzetben képessé tegye őket a 

jó és rossz, az igaz és a hamis közötti különbségtételre, s az ebből következő konzekvenciák 

levonására. Az iskola tehát keresztyén szellemiségű nevelést és ennek keretében korszerű képzést és 

műveltséget kíván nyújtani; pedagógiájának teológiai alapvetésében a bibliai alapokra és a 

reformátori tanításra támaszkodik, s a magyar protestantizmus hagyományából merít, azaz 

"világnézetileg elkötelezett" iskola. 

Az iskola tehát elsősorban olyan diákokat vár, akik érdeklődéssel fordulnak a keresztyén hit és 

értékrend, valamint a protestáns hagyományok és felfogás felé; de felekezeti hovatartozástól 

függetlenül nyitott mindenki számára. Minden diákot szeretne bevonni a láthatatlan egyház 

közösségébe; és azokat a diákokat, akik valamely látható egyház (felekezet) tagjai, arra nevelni, 

hogy mint önállóan és felelősen gondolkodó keresztények (Krisztus-követők), más egyházak 

ismerete és megbecsülése mellett saját felekezetük iránti hűségben találják meg helyüket és 

feladatukat. 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

Az eredeti Alapító Okirat hatályba lépett 2012. augusztus 1-jén 

A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, mint fenntartó - a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.§-ának (2) bekezdésében, továbbá a lelkiismereti 

és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12. (1) bekezdésének jogkörével élve - a rendelkezésre 

álló dokumentumok alapján - a korábbi alapító okirat módosításával a Protestáns Gimnázium 

Egyesület által 1997-ben Sylvester János Protestáns Gimnázium néven létesített intézmény — új 

nevén Sylvester János Református Gimnázium — alapító okiratát a következők szerint határozza 

meg: 

Alapelvek 

A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási 

intézmény célja és feladata, hogy 

o tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a 

magyar nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor 

készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani, 

közvetíteni és továbbadni, református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, 

o nem református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett - saját 

felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje. 

 

1. Az intézmény neve, címe és rövidített neve: 

1.1. Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1.2. 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. 

1.3. Sylvester János Református Gimnázium és Oktatási Központ 

 

2. Az intézmény típusa, részegységei: 

2.1. Többcélú, közös igazgatású: négy, öt és hat évfolyamos gimnázium, technikum 

 

3. Az intézmény alapítójának és fenntartójának neve és címe: 

3.1. Alapító: Protestáns Gimnázium Egyesület 

Címe: 1024 Margit körút 7. 111/7A 

 

3.2. Fenntartó: A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete 

Címe: 1092 Budapest, Ráday utca 28. 

 

4. Az intézmény OM azonosító száma: 101138 
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5. Az intézmény felügyeleti szervei, a fenntartói ellenőrzés rendje: 

5.1. Szakmai és törvényességi felügyelet: a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki 

Egyházkerületének elnöksége, tanácsa és közgyűlése 

5.2. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: Budapest Főváros Kormányhivatala, 

Oktatási Főosztály, 1056 Budapest, Váci utca 62-64. 

5.3. Gazdálkodási felügyelet: az iskolafenntartó Dunamelléki Református Egyházkerület 

elnöksége, illetve gazdasági bizottsága, valamint az iskolafenntartó érdekeit képviselő 

Igazgatótanács 

5.4. Az ellenőrzések rendje: az iskolafenntartó évenkénti beszámolók bekérése és eseti 

látogatások útján ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét, szabályosságát és 

szakmai minőségét; a gazdálkodás rendjét rendszeresen ellenőrzi az egyházkerület 

gazdasági bizottsága, az éves intézményi költségvetést és záró beszámolót pedig az 

elnökség és a közgyűlés hagyja jóvá. 

 

6. Az intézmény jogállása: 

6.1. Az intézmény önálló jogi személy 

6.2. Az intézmény az egész ország területéről fogad növendékeket, országos beiskolázású 

 

7.  Az intézmény típusa: 

7.1. Gimnázium 

7.2. Technikum 

 

8. Az intézmény munkarendje: 

8.1. Gimnázium: nappali 

8.2. Technikum: nappali, esti, tanfolyami képzés 

 

9. Az intézmény alapfeladatai: 

9.1. Gimnáziumi nevelés-oktatás, érettségi vizsgára és felsófokú iskolai tanulmányok 

folytatására felkészítés négy, öt és hat évfolyamon 

9.2. Technikumi szakmai oktatás 

9.3. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása 

9.4. Felnőttoktatás 

10. Az intézmény alaptevékenységei az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatás keretein belül 

(TEÁOR- szám szerinti besorolással) 
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10.1. Hat évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás: nappali rendszerű középfokú nevelés - 

oktatás, gimnáziumi nevelés-oktatás, érettségi vizsgára való felkészítés, érettségi 

vizsgáztatás (TEÁOR: 85.31) 

10.2. Négy, öt évfolyamos gimnáziumi nevelés — oktatás, nappali rendszerű gimnáziumi 

nevelésoktatás, érettségi vizsgára való felkészítés (TEÁOR: 85.31) 

10.2.1. nyelvi előkészítő évfolyam szervezése 

10.3. Technikumi oktatás (TEÁOR: 8532) 

A technikumi oktatásban az egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági feltételek a 

kerettantervek szerint szükségesek. 

A fenntartó által engedélyezett - az egészségügyért, az oktatásért, a gyermek- és 

ifjúságvédelemért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a kultúráért, a sportpolitikáért, a 

számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó - OKJ-s képzések: 

10.3.1. Kifutó képzések 

OKJszám FEORszám A szakképesítés 
megnevezése 

Szakma- 
csoport 

Ágazat 
képzés 
ideje 

Évfolyam  Munkarend 

54 723 

03 

3311 Gyakorló csecsemő-
és gyermekápoló 

1 I. 2 év 1/ 9.-12. 

2/13. vagy 

1./ 13. 

14. 

évfolyam 

nappali, esti 

54 762 

02 

3511 Szociális asszisztens 2 III. 2 év 1/ 9.-12. 

2/13. vagy 
1/13. 1/14. 

évfolyam 

nappali, esti 

10.3.2. 2020 szeptemberétől induló képzések 

Ágazat Magyar Képesítési 
Keretrendszer szint 

Képzési 
terület 

Ágazati 
besorolás 

Szakma- 
sorszám 

megnevezése szakmairánya alapfokú iskolai 
végzettséggel 

érettségi 
végzett- 

séggel 

Egészségügy 5 0913 03 04  

Gyakorló 

ápoló 

Csecsemő- és 

gyermekápoló 

Felnőttbeteg- 

ápoló  

5 év 2 év 

Szociális 5 0923 22 04 Szociális és 

gyermek-

védelmi 

szak-

asszisztens 

 5 év 2 év 

10.3.3. Iskolarendszeren kívüli felnőtt oktatás 

Ágazat Magyar Képesítési 

Keretrendszer szint 

Képzési 

terület 

Ágazati 

besorolás 

Szakma- 

sorszám 

megnevezése szakmairánya érettségi végzett- 

séggel 

Szociális 5 0923 22 06 Szociális és 

rehabilitá-

ciós 

szakgondozó 

 2 év 
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Szociális 5 0923 22 04 Szociális és 

gyermek-

védelmi 

szak-

asszisztens 

 2 év 

Szociális 5 0923 22 05 Szociális és 

mentálhi-

giénés 

szakgondozó 

 3 év 

 

10.4. Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi, technikumi nappali rendszerű integrált 

nevelése, oktatása;  

10.5. A technikumban egészségügyi alkalmassági, és pályaalkalmassági feltételek a 

kerettantervek szerint szükségesek. 

10.5.1. Mozgássérült tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs ellátása, preventív foglalkoztatása; 

10.5.2. Beszédfogyatékos tanulók integrált nevelése-oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs ellátása; 

10.5.3. Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy 

magatartásszabályozási zavarral, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) küzdó tanulók 

integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs 

ellátása. 

10.5.4. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos egyéb pszichés fejlődési 

zavarával — rendellenességével - küzdő gyermekek, tanulók integrált nevelése-oktatása 

és pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő 

foglalkoztatása (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási képességek kevert zavara, 

kevert specifikus fejlődési zavar, aktivitás és figyelemzavar, tanulási zavar 

veszélyeztetettség, mutizmus). 

10.5.5. Autizmus - spektrumzavarral küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása és pedagógiai, 

egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása. 

 

11. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiegészítő tevékenységei: 

11.1. kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok 7-13. évfolyamon 

11.2. diáksporttal kapcsolatos feladatok 7-13. évfolyamon 

11.3. intézményben szervezett étkeztetés 7-13. évfolyamon 

11.4. tankönyvellátás 7-13. évfolyamon 

11.5. minőségfejlesztési feladatok 

11.6. szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 7-13. évfolyamon 

11.7. gyógytestnevelés 7-13. évfolyamon 

11.8. tehetséggondozás 7-12. évfolyamon (Sylvester-forgók) 

11.9. iskolapszichológiai ellátás 

11.10. pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele 7-13. évfolyamon 
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Egyéb: 

11.11. munkahelyi étkeztetés (TEÁOR: 56.29) 

11.12. az intézményi vagyon kezelése (TEÁOR: 70.10) 

11.13. egyéb, máshová nem sorolt oktatás, vizsgáztatás 

11.14. járóbeteg-ellátás - az iskola dolgozóinak, tanárainak és diákjainak egészségügyi ellátása 

(TEÁOR: 86.21) 

11.15. egyéb egészségügyi szolgáltatás - az iskola felnőtt dolgozóinak egészségügyi felügyelete, 

a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzése, fogászati és egyéb szűrővizsgálata 

(TEÁOR: 86.90) 

11.16. iskolai könyvtári szolgáltatás (TEÁOR 91.01) 

11.17. sporttevékenység — sportpálya működtetése, sportrendezvények szervezése, 

lebonyolítása 

(TEÁOR: 85. 51; 93.11; 93.12; 93.19) 

11.18. egyéb szabadidős tevékenység — művészeti szakkörök szervezése, működtetése 

(TEÁOR: 93.29) 

11.19. tanórán kívüli rendszeres foglalkozások szervezése és lebonyolítása (TEÁOR: 93.29) 

12. Alaptevékenységgel összefüggő, szabad kapacitás terhére végzett kisegítő, kiegészítő 

tevékenységek: 

12.1. közétkeztetés (TEÁOR: 56.21•, 56.29) 

12.2. lakóingatlan bérbeadás (TEÁOR: 68.20) 

12.3. oktatási és sportlétesítmények bérbe adása (TEÁOR: 68.20) 

12.4. egyéb építmény, önálló rendeltetési egység bérbe adása (TEÁOR: 68.20) 

12.5. fogyasztási cikk kölcsönzése (TEÁOR: 77.21•, 77.29•, 77.33; 77.39; 77.40) 

12.6. máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatás (TEÁOR: 94.91; 94.99; 

96.09) 

12.7. bemutató- (kiállítási, oktatási) és szemléltetőeszköz-, szemléltetőkészülék- és -

modellkészítés (TEÁOR: 94.91; 94.99•, 96.09) 329912 

12.8. egyéb információ-technológiai szolgáltatás (TEÁOR: 6209) 

12.9. oktatást szolgáló szemléltetőóeszköz és bemutató taneszköz kölcsönzése (TEÁOR: 

772904) 

12.10. korrepetálás (TEÁOR: 804217) 

12.11. máshova nem sorolható egyéb oktatás szakkör keretében (TEÁOR: 855901) 

12.12. tanórán kívüli oktatás (TEÁOR: 855905) 

 

13. Igényjogosultságot megalapozó létszámok 

13.1. .Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma: 420 fő 
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13.1.1. SNI-s tanulók maximális létszáma: 30 fő 

13.1.2.1. SNI-s tanulók a gimnáziumi oktatásban 7-8 évfolyamon: 4 fő 

13.1.2.2. SNI-s tanulók a gimnáziumi oktatásban 9-12: 14 fő  

nyelvi előkészítő 9/ny: 2 fő 

12.1.3. SNI-s tanulók a szakgimnáziumi és technikumi oktatásban: 10 fő 

13.1.4. Tanulói létszám SNI nélkül: 390 fő 

13.2.1 gimnáziumi oktatás a 7-8 évfolyamon: 62 fő 

13.2.2 gimnáziumi oktatás a 9-12. évfolyamon: 212 fő 

13.2.3 nyelvi előkészítő: 9/ny + 9-12.: 32 fő 

13.2.4 Technikumi szakmai oktatás  9-13. évfolyamon: 114 fő 

13.2. Felnőtt oktatás (esti, levelező) 13-15.évfolyamon: 75 

 

14. Az intézmény működésének alapjai: 

14.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;  

14.2. A 2015. évi LXVI. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 

módosításáról 

14.3. 100/1997. OM rendelet 

14.4. 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, valamint 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

14.5. A Magyarországi Református Egyház 1995. évi I. törvénye a közoktatásról 

14.6. A szakmai munka tartalmi követelményeit meghatározó további törvények, rendeletek és 

tantervi előírások 

 

14.7. A többször módosított és legutóbbi formájában az intézmény fenntartója által jóváhagyott 

Pedagógiai program 

 

15. A feladatellátást szolgáló vagyon és annak kezelése: 

15.1. A feladatok ellátásához szükséges tárgyi vagyon 2096-ig szóló használati joga: Budapest 

31911/20 helyrajzi szám alatti telek, iskolaépület valamint tornaterem, konyha, szolgálati 

lakás és az ezek működéséhez szükséges kiszolgáló helyiségek és felszerelések. 

15.2. A 15.1. pontban felsorolt vagyon rendelkezésre állását Budapest Főváros Önkormányzatának 

121/2012.(1.25.) Főv.Kgy. határozata valamint Zugló Önkormányzatának 1430/2011. 

(12.15.) számú határozata biztosítja. 

15.3. A vagyon feletti rendelkezés jogát az iskolafenntartó, illetve az általa létrehozott és 

érdekeit képviselő igazgatótanács gyakorolja, amely jóváhagyja az intézmény éves 

költségvetését, illetve záró gazdálkodási beszámolóját, és rendszeresen ellenőrzi az 
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iskola gazdálkodását. Az intézmény igazgatója a vagyont elidegeníteni nem jogosult, 

megterhelni kizárólag a fenntartó írásos hozzájárulása esetén jogosult. 

15.4. Az intézmény önállóan gazdálkodik mint egyházi közoktatási intézmény. 

15.5. Az intézmény elsősorban az állami költségvetésből járó normatív, kiegészítő normatív, 

illetve kiegészítő állami támogatásból, továbbá egyéb bevételeiből éves költségvetés 

alapján gazdálkodik. Az éves költségvetés határozza meg a feladatellátáshoz szükséges 

pénzeszközök felhasználásának módját, valamint a támogatások, illetve a saját bevételek 

típusait és arányait. 

15.6. Az intézmény működésének fő pénzügyi forrásai: normatív és kiegészítő normatív 

állami támogatás kiegészítő állami támogatás az iskolafenntartó egyházkerület 

támogatása 

 az iskolát támogató alapítványok támogatása 

 egyéb támogatások és adományok 

  az intézmény kapacitás-kihasználását segítő tevékenységekből származó bevételek 

 iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tanfolyami díjak 

 

 

16. Az intézmény vezetése: 

Az iskola szakmai munkájának és egész működésének felelős irányítása az igazgató feladata. 

Az intézményt a fenntartó által meghatározott időre megbízott igazgató képviseli. Vezetői 

tevékenységének felügyeletét a vonatkozó állami és egyházi törvények figyelembe vételével a 

fenntartó egyházkerület látja el. 

Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a fenntartó egyházkerület elnöksége gyakorolja. Az 

intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja a mindenkor hatályos 

állami és egyházi jogszabályok szerint. Az intézmény vezetőségének az igazgató mellett működő 

tagjai az igazgatóhelyettesek, szakmai vezető, gyakorlati oktatásvezető, szakterületenként 

szakmacsoportos képzésvezetők, a vezető vallástanár és a gazdasági vezető. 

17. Záró rendelkezések: 

A módosított alapító okirat az iskolafenntartó határozata után a működési engedély kiadásával 

lép hatályba, egyidejűleg érvényét veszti az intézmény előző alapító okirata. 

Az alapító okirat felülvizsgálatát, módosítását az iskolafenntartó kezdeményezheti. 

Az intézmény működési rendjét szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzatot, illetve 

annak módosítását az iskola igazgatója készíti el és — a vonatkozó törvényekben 

megfogalmazott egyeztetések után — terjeszti jóváhagyásra az iskolafenntartót képviselő 

igazgatótanács elé. 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre nézve Magyarország illetve a Magyarországi 

Református Egyház közoktatási/köznevelési törvényében foglaltak az irányadók. 

 

Budapest, 2020. május 20. 

 

       Veres Sándor                                                  Dr. Szabó István 

        főgondnok                                                              püspök 
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NEVELÉSI PROGRAM 
 

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, 

És az az ember, aki értelmet kap. 

Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, 

És nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” 

                                           (Péld 3, 13-14) 

 

I. A Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeinek közös nevelési 

célkitűzései 

A Magyarországi Református Egyház- Jézus Krisztus missziói parancsának 

engedelmeskedve, az évszázados gyakorlat folytatásaként, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a 

Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, 

valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján- közoktatási 

intézményeket tart fenn.  

Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a 

jogszabályokkal, amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási 

intézményre vonatkoznak, ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival. 

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A 

kereszteléskor tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a 

református közoktatási intézmény, amely a gyereket Krisztusban testvérnek fogadja el. 

Jézus Krisztus missziói parancsa: „… tegyetek tanítványokká minden népet…”(Mt 28,19) nem 

csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak, az iskolának is. A református iskola jó lehetőség 

arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezetet abban, hogy valóra válthassák a gyermek 

keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt, hogy ha majd felnő, a 

konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a 

gyülekezet előtt”. 
 A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) 

pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, 

minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. 

 A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos, hitvalló 

magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. 

* Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik életének zsinórmértéke a Szentírás, 

elfogadják ősi hitvallásaikat, a Heidelbergi kátét és a II. Helvét hitvallást; s akik tudják, 

hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Szent Lélek alkalmassá teszi 

őket feladataik elvégzésére. 

* Olyan magyar reformátusokat, akik a magyar kultúrát — elsősorban rendkívül gazdag 

anyanyelvünket és népi kultúránkat — megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és 

továbbadni kívánják; ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre 

szorult magyarok múltját, jelenét, értékeit, szívesen vallják magukat magyarnak, s 

családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek. 

* Öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat, akik tudják, hogy Kiben és miért hisznek; 

képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni. Törekednek önmaguk és környezetük 

megismerésére, megóvására, jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó 

és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére. 

Törekednek a valódi értékek felismerésére és tiszteletére, a különböző tudományterületeken 

és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére, testi-lelki-szellemi harmóniában történő 

életvitelre, embertársaik segítségére, a hit ajándékának elfogadásához szükséges ismeretek, 

élmények, tapasztalatok megszerzésére és a felelős helytállásra. 
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A Magyarországi Református Egyház, iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos 

magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-felekezetük 

hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. 

 A református iskola úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy megismerteti növendékeit a 

Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival:  

 a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja 

 hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít 

 növendékeiben felkelti a tudásvágyat és megalapozza a magas szintű önművelés igényét 

 növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és 

megőrzésének fontosságára 

 a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre 

 a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás 

és a felelős cselekvés képességét 

 gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat 

 megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, 

kultúrájukon keresztül vezet az út 

 rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat 

és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé. 

 

 A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház iskoláinak az a 

feladata, hogy imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák 

hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai 

eredményeknek-eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző 

kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel 

tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől. 

 

Hitvallásaink tézisei alapján az alábbiakban határozzuk meg identitásunkat: 

 

Sola scriptura 

 

Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy Istent nem lehet másképp megismerni, csak a 

kijelentésből. Annyit tudunk róla, amennyit önmagáról kijelentett. Ennek a kijelentésnek írott 

dokumentuma a teljes Szentírás, melyben az isteni kijelentés olvasható. Ebben az értelemben 

mondhatjuk, hogy hitünk és életünk zsinórmértéke a Biblia. A református iskolát, tehát oktató 

tevékenységünket a Bibliához való igazodás határozza meg.  

Nem csupán arról van szó, hogy a hittanórákon és az istentiszteleti alkalmakon beszélünk a 

Bibliáról, hanem mindig és mindenütt. Így elkerülhető az a veszély, hogy elválik egymástól a hit és 

a tudás. Ezt a következő formában kívánjuk kivitelezni: 

 

 a tanítási hetek áhítattal kezdődnek 

 a kötelező hittan- és egyházzenei óra beépül az órarendbe 

 megemlékezünk iskolai keretben vagy gyülekezeti közösségben az egyházi ünnepekről 

 a tanév folyamán csendesnapot tartunk 

 komoly odafigyeléssel választjuk meg a tankönyveket a Református Pedagógiai Intézet 

    ajánlásaira tekintettel 

 a tantárgyak közül a magyar, a történelem, az ének tantervekben a bibliai ismeretek átadása is 

    helyet kap 

 minden oktatandó tananyagot a Biblia mérlegére állítunk. 
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Sola gratia 

 

Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy életünk, üdvösségünk egyedül Isten Krisztusban 

nyújtott kegyelmének köszönhető. A magunk erejéből Őt meg nem ismerhetjük, életünk, munkánk 

neki köszönhető. Ilyen módon mindannyian kegyelemben részesülünk. Ez a tény iskolánk 

légkörének a meghatározója. A kegyelem azt is jelenti, hogy nem rászolgáltunk, mert akkor nem 

lenne kegyelem. Kegyelemre azért szorulunk, mert bűnösök vagyunk, s ebből az állapotból 

másképp nem szabadulhatunk (Róma 3,10-12). Ezért iskolánk légkörére az alábbiak lesznek 

jellemzőek: 

 szeretetteljes emberi kapcsolatok megvalósítására törekszünk tanár és diák, diák és diák, tanár 

    és szülők, tanár és tanár tekintetében 

 a fegyelmezés dolgaiban tudni kell a megbocsátással is élni, mert mindannyian bocsánatból 

    élünk 

 a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk, mert ők is Isten kegyelmének részesei, 

 diákjaink előre megismerik a velük szemben áhított követelményeket, 

 a tanulókat bevonjuk az iskolai élet szervezésébe az őket érintő területeken, 

 a tanulók egymás közötti kapcsolatában hangsúlyozzuk és felügyeljük az Isten előtti 

 egyenlőséget. 

 

Sola fide 

 

Reformátor atyáinkkal együtt valljuk, hogy Isten Krisztusban felkínált kegyelme csak hit 

által lehet a miénk. A keresztyén hit Isten igéjének meghallásából fakad (Róma 10,17). 

Tudjuk, hogy a hit nem tanítható, egyedül Isten ajándéka. Munkánkat az alábbiak szerint végezzük: 

 a nevelők magatartásukkal református keresztyénhez illő módon élnek és dolgoznak, 

 beszédünkből Krisztus lelkülete árad, 

 az istentiszteleti alkalmak látogatása a nevelők számára legyen magától értetődő, 

 református tanulóink esetében arra törekszünk, hogy egyházunk hitvalló tagjaivá lehessenek, 

 nem református tanulóinkat saját vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett református 

egyházunk értékeinek megbecsülésére neveljük. 

 

Solus Christus 

 

Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy Jézus Krisztus Isten egyetlen Igéje. Róla szól a 

Biblia, mint írott ige, róla beszélnek a sákramentumok. Ő az egyház feje és a világ Ura. Övé minden 

hatalom mennyen és földön (Mt 28,18). Általa juthatunk csak el Istenhez (Jn 14,6). 

Iskolai tevékenységünkben a dicsőséges Úrhoz fordulhatunk. Református iskolánk feladata egyetlen 

mondatban összefoglalható: Krisztus követésére odaszánjuk magunkat. 

 

Soli Deo Gloria 

 

Hitvallásaink szerint minden Isten munkája, amiről eddig számot adtunk. Ezáltal 

iskolánkban: 

 magunkat hálából szánjuk Krisztus követésére 

 mivel Isten minden megtett értünk, mi is mindent megteszünk érte 

 munkánkat nem a „kell” kényszere, hanem a „lehet” szabadsága határozza meg 

 elért eredményeinkért Istent dicsőítjük. 
 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

16 

 

 

II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 

       II.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink 

 

             A református iskola a hagyományt, az értékeket, az értékrendet védi, ezzel magát az 

      embert védi. 

- Olyan feltételeket igyekszünk teremteni, és olyan munkát végezni, hogy tanulóink 

testileg-lelkileg egészséges, felelős közösségi emberként tudjanak élni a 

mindennapokban.  

- Kiemelt feladatnak tekintjük a tanulókra való személyes odafigyelést, a személyre 

szabott foglalkozást mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás terén.  

- Arra törekszünk, hogy iskolánkban jó hangulatban, szép környezetben tanuljanak a 

gyerekek. Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük, melyet a társadalmi és a partneri 

igényeknek megfelelően szeretetteljes, keresztyén légkörben végzünk. 

- Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az egészséges életmód megismert elemei épüljenek 

tanulóink személyiségébe. 

- Célunk: a szilárd alapkészségek kialakítása mellett megtartani, keresni a szépet, a jót, az 

érdekeset, a hasznosat; kedvvel, örömmel szerezni az ismereteket; s kitartással eljutni a 

kitűzött célig. 

- Azért dolgozunk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában 

boldogulni tudó emberekké váljanak. Olyanokká, akik a megszerzett tudást értéknek 

tekintik és használják. Akik egyéni értéknek tekintik boldogulásukat, a családjukat, a 

nemzetüket, a keresztyén egyházat és az emberiséget szolgálva tudják elérni, önmagukat 

és környezetüket mindig fejlesztve, jobbítva. 

- Arra törekszünk, hogy ápoljuk, továbbvigyük hagyományainkat, a családi tradíciókat, a 

felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság, a keresztyén értékek, a 

munka szeretetét. 

 

      II.2. Célok, feladatok 
 

 Korszerű, keresztyén természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép 

kialakítása, melyet tanulóink eszközként használnak a valóság viszonyrendszerének 

megértéséhez, és alkalmaznak különböző cselekvés-formákban. 

 Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok 

nevelése. 

 Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén Az intézmény az esélyegyenlőség elve 

szerint saját keretein belül lehetőséget teremt a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára 

is. 

 A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az egész életen 

át tartó tanulás lehetőségének megalapozása. Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, 

a kommunikációs képességek fejlesztése.  

 Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában 

legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a 

testi-lelki higiéné fontosságával.  

 Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. 

Tartalomalapú nyelvoktatás. 

 Az IKT-eszközök alkalmazásának folyamatos bevezetése /Internet, e-tananyagok, 

projektmunkák/. 
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Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elérését, és a 

célok megvalósítását elősegítse. Ezt szolgálják tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, 

valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó rendszeres és komplex értékelés valamint az iskola 

pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre, közösségfejlesztésre irányuló eljárások, 

nevelési módszerek. Mivel iskolánk nevelő-oktató tevékenysége 7-13 évfolyamig terjed, ez 

fokozottan szükségessé teszi az egységes cél- és feladatrendszer mellett az életkorhoz, a nevelő-

oktató munka négy szakaszához alkalmazkodó eszközök, eljárások kialakítását, alkalmazását. 

 

        II.3. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszköz-és eljárásrendszere 
 

       II.3.1. A célok megvalósulását szolgáló módszerek, szervezési módok, tanulás-szervezési 

eljárások 

 

Legfontosabb pedagógiai eljárásunk a nevelésben a dialógus, a diákokkal és a szülőkkel 

való együttműködés és párbeszéd, valamint a példamutatás, amelynek meggyőző ereje egyedül a 

hitelességen alapulhat, s amelynek érzékeny egyensúlyban kell lennie a diákok irányában a szabad 

és személyes választás lehetőségének megadásával, személyiségük tiszteletével, a pedagógus értő 

irányítása, útmutatása mellett.  

 A nevelő-oktató munka legfőbb "eszköze" ugyanis a tanár személye, pontosabban 

személyisége; az igazi, a jó tanár egész személyiségével nevel, s ez a nevelő hatás a diák egész 

személyiségére hat, függetlenül attól, hogy kettőjük kapcsolata rövidebb vagy hosszabb ideig tart-e, 

s csak egy-egy tantárgyra terjed-e ki, vagy más területekre is. 

 Elsősorban ebből a tényből következik, hogy a nevelő munka két legfontosabb "eljárásának" 

a tanárok részéről a személyes példamutatás tudatos vállalását, illetve a tanár – diák - szülő 

kapcsolat állandó és tudatos fenntartását, azaz a párbeszédet, a dialógust tartjuk. Ez azt is jelenti, 

hogy a tanár-diák, illetve a szülő-gyermek kapcsolatban a két fél, mint önálló személyiség, emberi 

méltóságában egyenrangú, de mint a nevelési viszony két pólusa nem. Ebben a viszonyban ugyanis 

a tanár (illetve a szülő) feladata egészen más és felelőssége lényegesen több, mint a diáké; a viszony 

tehát aszimmetrikus, s ezt a tanárnak (és a szülőnek is) vállalnia kell. (Ezért nem kerülhető meg a 

tekintély problémája sem, amelyet a modern pedagógiai iskolák egy része kiiktat azzal, hogy a 

diákot "egyenrangú partnernek" tekinti.) 

 Az elmondottak mutatis mutandis érvényesek a tantestület és a diákság kapcsolatára is: 

valódi kapcsolat esetén a tanárok egész közössége hat a diákság egészére; s ebben a kapcsolatban is 

a példamutatást és a dialogikus viszony gyakorlását tartjuk a pedagógiai munka legfontosabb 

eljárásának. 

Az oktatás területén pedagógiai munkánk eszközei és eljárásai a kipróbált, bevált, szolid 

módszerek széles skáláján helyezkednek el, és csupán a szélsőségesen és divatosan modern, 

valamint a kizárólag és öncélúan hagyományos módszereket kerüljük. Ezen a skálán az ismeretek 

elsajátításához szükséges hagyományos tanári előadás és az utóbbi évtizedben teret nyerő, erősen 

képességfejlesztő projekt-módszer éppúgy elfér, mint a számonkérés és ellenőrzés hagyományos és 

újabb formái. Éppen nem öncélú, hanem hagyományosan fontos eljárás a gyerekek munkájának 

értékelése a tanár által. Ez legyen folyamatos, áttekinthető, alapuljon lehetőleg minél többféle 

megközelítésen (szóbeli, írásbeli felelet, felmérés, órai munka, házi dolgozat stb.), és feleljen meg a 

törvényi előírásoknak. 

 A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében az integrált nevelést segítő sérülés- 

specifikus fejlesztés, egyéni továbbhaladás, értékelés biztosítása. 

A nevelési-oktatási feladatok aktuális eljárásrendjét minden tanév elején a munkatervben 

határozzuk meg. 

 

 

         II.3.2. Céljaink és feladataink eredményes teljesítése érdekében fontos számunkra 
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 A NAT szabályozásának megfelelően a kulcskompetenciák fejlesztése 

 A kompetenciamérések tapasztalataiból kiindulva a tanulói különbözőségek idejében történő 

felismerésével, a szervezeti keretek biztosította lehetőségek függvényében, egyénre 

szabott haladási ütem biztosítása 

 A tanítási órákon differenciált tevékenységi formák szervezése, a rendelkezésre álló éves 

órakeret racionális felhasználásával csoportbontásos oktatás, korszerű taneszközök, 

hatékony, változatos tanítási módszerek alkalmazása, a tanulás tanítása, sikeres új 

pedagógiai eljárások, módszerek kipróbálása, „honosítása”, elterjesztése, a tanulói 

tevékenykedtetés előtérbe helyezése  

 IKT eszközök használata, digitális készségek fejlesztése, azaz a digitális tartalmak, 

taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése  

 A hátrányos helyzetű és a különleges bánásmódot igénylő tanulók esélyegyenlőségének 

javítása, a diákok integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az 

elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása, a szegregációmentes 

együttnevelési környezet kialakítása 

 Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, az iskolánk 

sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, 

kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja, "jó 

gyakorlatok” átvétele, alkalmazása és terjesztése 

 Az intézmény saját innovációinak megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, az 

egyéni fejlesztéseket, a nevelés-oktatás eredményességének fokozását, az 

esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató 

oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozását, 

azok gyakorlati megvalósítását szolgálja  

 Átfogó intézményfejlesztés megvalósítása, a fejlesztések eredményeinek az intézmény 

mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő 

tevékenységek megvalósítása, ezen belül az intézmény pedagógiai dokumentumainak 

módosítása, oly módon, hogy az iskola pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát 

biztosítsa  

 Az iskola pedagógiai programjának és informatikai stratégiai tervének összehangolása az 

IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival 

 Következetes, fokozatosan nehezedő követelménytámasztás, és a tanulói teljesítmények 

változatos formájú, személyre szóló folyamatos ellenőrzése, értékelése 

 Tehetséges tanulók korai felismerése, differenciált foglalkoztatásuk, fejlesztésük biztosítása 

és „menedzselése”, a kimagasló teljesítmény elismerése, jutalmazása 

 Iskolai szintű rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések, projektzáró rendezvények 

szervezése, változatos programkínálat biztosítása, valamint a szabadidő hasznos 

eltöltésének változatos módon történő segítése 

 A diákönkormányzat hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információk, személyi és 

tárgyi feltételek biztosítása. 

 

III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a diákokban határozott értékrend alakuljon ki, s az önálló 

kritikus gondolkodásnak, az erkölcsi ítélőképességnek és az ízlésnek (az emberi élet minden 

területére kiterjedő, az értékek és főleg az esztétikum iránti érzékenységen alapuló helyzetfelismerő 

képességnek) azonos - keresztyén - alapokon való kiművelése folyjék az iskolában. Jeleztük már, 

hogy tudatában vagyunk annak: mindez csak akkor lehet eredményes, ha a diákok részéről önkéntes 

és tudatos szabad választás alapján történik. 
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Fontos az is, hogy a diákok képesek legyenek megállni és talpon maradni a mai erősen 

teljesítmény-centrikus világban; de csakis úgy, hogy önmagukra és másokra nézve is tudatosan 

elfogadják azt, hogy az ember értéke nem azonos a teljesítményeivel, a pontszámokkal, 

osztályzatokkal. (Ugyanezen felfogás alapján utasítjuk el azt a nézetet, amely szerint pedagógiai 

munkánk, illetve programunk kizárólag a mérhető sikerkritériumok alapján volna értékelhető.) Meg 

kell szüntetnünk továbbá - legalábbis diákjaink gondolkodásában - azt a teljesen torz felfogást is, 

amely a kétkezi munkás és a diplomás, a szegény és a gazdag között emberi érték és társadalmi 

hasznosság tekintetében a bizonyítvány, a végzettség, a vagyoni helyzet alapján tesz különbséget. 

Ebből következik az, hogy a mai magyar társadalomban sokhelyütt élő téves és torz „elit”-

felfogással szemben - amely legtöbbször csak rang- és fölénytudattal párosult csoport- vagy réteg-

öntudat - , a valódi elit feladatát és felelősségét is tudatosítanunk kell minden diákunkban. Ezzel 

párhuzamosan azt is, hogy a társadalom számára végzett tevékenységüket szolgálatnak tekintsék, és 

annak értékét ne bizonyítványuk vagy diplomájuk „rangjában”, fizetésük mértékében, hanem 

elvégzett munkájuk minőségében lássák. 

A személyiségfejlesztés feladatait a következő területekre bontva adjuk meg, összhangban a 

pedagógiai program alapelveivel, cél- és feladatrendszerével, valamint a NAT-ban képviselt 

értékekkel és a helyi sajátosságokkal: 

- Az értelem művelése 

- Segítő életmódra nevelés 

- Egészséges és kulturált életmódra nevelés 

Az egyes területekhez a következő konkrét feladatok elvégzését látjuk fontosnak: 

 

- Az értelem művelésénél fontos a megismerési vágy, a felfedezési vágy, a játékszeretet és az 

alkotásvágy fejlesztése. Ezzel egyidejűleg fejlesztenünk kell a tanulási képességeket is: a 

kognitív műveleteket, a megismerést, a gondolkodást, a kommunikációt, valamint a tapasztalati 

és értelmező tanulást, mindezt a következetes kompetencia alapú oktatáson keresztül. 

 

- A segítő életmódra nevelés a keresztyén értékrend megismerését, ennek elfogadását, e szerinti 

viselkedés kialakítását, valamint a viselkedéshez szükséges képességek kiépülését jelenti. Az 

igazon, a jón, a szépen nyugszik, példát maga Jézus adott: "Példát adtam nektek: amint én 

tettem veletek, ti is úgy tegyetek."/Jn. 13, 15/ 

 

Jézus példájának megismerése és elfogadása fokozatosan történik. Először a gyerekeknek el 

kell sajátítaniuk a keresztyén viselkedés alapvető szabályait, meg kell érteniük a szabálytudat, a 

döntési szabadság és felelősség szerepét. Olyan iskolai életrendet kell kialakítanunk, amely a 

hétköznapi életben elősegíti, hogy a tanuló megtapasztalhassa a kölcsönös megértés, együttérzés, 

segítőkészség előnyeit, hiányuk következményeit. A közvetlen megtapasztalás mellett nagy 

szerepük van a közvetett hatásoknak, élményeknek is (élő és történelmi személyek; a szentírás 

alakjai, példázatai, eseményei; irodalmi hősök, csoportok). 

Ahhoz, hogy a jézusi ember szokásait ki tudjuk alakítani, szükséges olyan légkörnek a 

megteremtése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok 

átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvártak. Fontos az 

élményszerű, pozitív minták felkínálása személyes példamutatással, irodalmi, bibliai, történelmi 

szereplők tetteinek, magatartásainak átélési lehetőségével; a negatív, antiszociális minták 

hatásának a csökkentése. 

Meghatározó a pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a 

tantestületben, az iskolában, amelyben úgy a tanulók, mint a pedagógusok biztonságban és jól 

érzik magukat. 

A segítőképesség fejlesztéséhez az iskolának fel kell kínálni a segítés sokféle lehetőségét és 

módját 

Az együttműködési képesség fejlesztéséhez a pedagógusnak rendszeresen kell élnie a segítő 
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együttműködés formáival, (együtt cselekvés, közös kirándulás, közös feladatmegoldás). Az 

iskolának úgy kell szerveznie a tevékenységeit, hogy az osztályok legalább havonta egyszer 

részt vehessenek olyan tevékenységben, amely a segítő együttműködés által valósul meg. 

   Egészséges és kulturált életmódra nevelés: a református iskola a teljes ember nevelésére 

hivatott. A teljes ember kifejezés magába foglalja azt, hogy az ember testből és lélekből áll. 

Feladatunk tehát úgy nevelni a ránk bízottakat, hogy testileg-lelkileg egészségesek legyenek. 

Közvetve vagy közvetlenül, minden tevékenységünkkel ezt kell elősegíteni. 

Mindezt a közösségben, a közösség által kívánjuk elérni. Ezért célunk az iskolai formális 

közösségek fejlesztése: 

 

Ennek érdekében feladatunk, hogy: 

- minden tevékenységünket – az oktatás és a nevelés területén egyaránt – a diákok szeretete  

hassa át, 

- meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük a tanulóink személyiségében rejlő értékeket, 

- a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezzen olyan kommunikációs képességeket is, amelyek  

segítségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani tudja, 

- tanítsuk meg őket az egyéni és csoportos versenyzésre, 

- elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket, 

- lehetőségeink szerint a diákok számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének 

  megfelelő változatos programokat, tevékenységi formákat, 

- kiemelten hangsúlyt fektessünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, 

- jól együttműködjünk a térség iskoláival, 

- a szülőkkel olyan szemléletben tudjunk együttműködni, hogy az iskola és a szülő egyaránt 

  érezze: közösek a céljaink.  

 

 

IV. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok (Egészségnevelési, egészségfejlesztési 

program) 

          IV.1. Alapfogalmak 

  Mi az egészség?  

 Testi, lelki, szociális jól-lét állapota, nem a betegség hiánya 

 Alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz 

 Összhang a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségek közt.  

 Kiteljesedése az egyén társadalmi integrációjától is függ (család, iskola, más 

közösségek) 

  Egészségnevelés: 

A tanulók egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg olyan tevékenység 

kialakítása, amely az ismereteket aktív magatartássá formálja. 

   Egészségfejlesztés:  

Magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, mentálhigiéné, az 

önsegítés feladatait, módszereit. 

      IV.2. Az egészségnevelés célja 
Az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során 

növekedjen a tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, hogy 

megtanítsuk diákjainkat az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a 

szűrővizsgálatokon való rendszeres és önkéntes részvételre. 

Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a sport 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a mindennapi 

testedzés megvalósítására szolgáló programot is. 
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     IV.3. Az egészségnevelés alapelvei  
 a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni 

 tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység 

 kiterjed minden tanulóra 

 résztvevője az iskola minden dolgozója 

 helyes cselekedésre serkentő 

 segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását  

 személyiség megerősítése  

 csoportfelelősség területét szélesíti, bővíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport) 

 

    IV.4. Egészségnevelés, fejlesztés területei 
         IV.4.1. Testi nevelés: 

 személyi higiéné 

 környezethigiéné 

 környezetvédelem 

 testnevelés- és sport – több mozgás 

 egészséges táplálkozás 

 balesetek megelőzése 

 elsősegélynyújtás 

 időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok 

 megelőzésre nevelés 

 biztonság igénye 

 szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség) 

 életkorral járó biológiai sajátosságok 

 

        IV.4.2. Pszichohigiénés nevelés: 

 

   IV.4.2.1. Egészséges életvezetés 

 napi és heti életritmus 

 alvás, tanulás, munka, játék  

 ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak 

 fogyasztói szokások 

 pozitív értékrend kialakítása 

 a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása – belső 

harmónia 

 

IV.4.2.2. Stresszelhárítás 

 apróbb sikertelenség elviselése 

 konfliktusok megoldása, problémamegoldás 

 önismeret, én-tudat kialakítása 

 dönteni tudás 

 

IV.4.2.3. Deviancia megelőzése 

 szenvedélybetegségek megelőzése 

 dohányzás-, alkohol-, drogtagadás 

 társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései 

 

   IV.4.2.4. Érzelmi nevelés 

 az életkorral járó pszichohigiénés életmódi tennivalók 

 érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket kezelni 
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 empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő fejlesztése 

 

       IV.4.3. Szociális higiénés nevelés: kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása 

 

 barátságok kialakítása 

 kommunikáció fejlesztése 

 kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása 

 etika, érték szabályok kialakítása, korlátokat felállítani és elfogadni (házirend) 

 szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése 

 társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek) 

 társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség…) fontossága, előnyei 

IV.5. Az egészségnevelés színterei 
    IV.5.1. Tanítási órákon 

 

Minden tanár, tanító képes arra, hogy szaktárgyában megtalálja az egészség propagálásának 

lehetőségeit és ezeket építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a tantárgyak 

tartalmi részében. A biológia, kémia, életvitel, földrajz, fizika, rajz, irodalom tantárgyak pedig 

különösen alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását segíteni. Az iskolában dolgozó minden 

pedagógus és alkalmazott személyes példamutatása is hirdesse az egészségnevelés fontosságát.  

 

  IV.5.2. Egészségnevelés a testnevelési órákon 

 A választott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés tantárgy 

oktatásának anyaga: gimnasztika, atlétika, torna, két szabadon választott labdajáték, 

küzdősportok, úszás, szabadidős sportok, testnevelés-stresszoldó módszerek 

 Az életmód és a tartási rendellenességek gyakorisága miatt órák elején tartásjavító 

gerinctorna bevezetése 

 A tanulók általános fizikai teherbíró képességének fejlesztése és mérése (NETFIT)  

 Az iskolaorvos és védőnő vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy 

felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról 

 A sportjátékok során egyénileg fejleszthető a szabályok betartása, a gyors döntéshozatal, 

nagy szerepe van a közösségi élet szempontjából kiemelt fontosságú együttműködési és 

segítő képesség fejlesztésében; mintát adnak a csapaton belüli szerepekből adódó 

feszültségek kezelésével. 

 

       IV.5.3. Egészségnevelés az osztályfőnöki órákon 

 

Az osztályfőnök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó 

ismereteit és az életvezetés tudatosságára nevel. Ilyenek pl. a táplálkozási szokások, a szükségtelen 

„túlcsomagolás”. Az osztályfőnöki órák egészségneveléssel foglalkozó témaköreibe minden 

évfolyamon beépítjük a stressz- és konfliktuskezelés technikáinak tanítását.  

Az olyan káros szenvedélyek megelőzésére, mint a drog, alkohol és a dohányzás, a 7-8. 

évfolyamon beépítjük a felvilágosító programokat. Ezeket az osztályfőnöki órákat az iskolaorvos, 

illetve a védőnő szükség szerinti bevonásával, esetleg mentálhigiénés szakember felkérésével 

tartjuk meg. Értelemszerűen a DADA-programot a rendőrség szakembere tartja. 

 

   IV.5.4. "Diakónia-gondozástan”- élménypedagógiai program 

A személyiség- és közösségfejlesztésben fontos szerepe van az iskolánk egyik tanári 

közössége által kidolgozott "Diakónia-ápolástan" c. egyedileg 2003-ban akkreditált, választható 

tantárgynak, fakultációnak, amely egyúttal pályaorientációs előkészítést is jelent azoknak, akik a 

szociális, vagy egészségügyi munkát választják hivatásuknak. 2015-től, speciális fejlesztő-kutató 
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programmá alakul át a fakultáció, melyben igyekszünk minél mélyebb kapcsolatot találni a 

Bethesda Gyermekkórház mentálhigiénés és rehabilitációs osztályával. E program keretében a 9-10-

11-12. osztályosok gyermekkórházi, gyermekotthoni, fogyatékkal élőket ellátó és idősotthoni 

gyakorlaton is részt vehetnek, elsősegélynyújtást, házi gondozást, babysitteri feladatok ellátását 

tanulják, és így olyan ismeretekre, képességekre tesznek szert, amelyeket a maguk szűkebb 

környezetében egész életükben kamatoztatni tudnak, olyan élményeket élnek át, melyek egész 

életükre hatással lesznek. 

 

Összesen 264 óra: heti 2 óra + havi 8 óra + 40 óra nyári gyakorlat 

 

 I. évfolyam II. évfolyam Összesen 

Gyermekápolás-tan,  

gondozástan elmélet,  

gyakorlat 

40  40 

Gyermekgyógyászat alapok 10  10 

Gyermek egészségtan 17  17 

Geriátria  4 4 

Felnőttek, idősek egészségtana-

szociális segítségnyújtás 

 20 20 

Idősápolás, gondozás elmélet, 

gyakorlat 

 16 16 

Elsősegélynyújtás 20  20 

Lelkigondozás 37 30 67 

Önismereti játékok 20 10 30 

Összesen: 144 80 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

A diakónia-gondozástan élménypedagógiai program keretében készülünk a tanulókkal a 

Magyar Vöröskereszt babysitter és házi gondozói vizsgáira.  A gyakorlati óraszámok a törvényi 

keretek szerint közösségi szolgálatra is beírhatók. A program végeztével a tanulóknak oklevelet 

adunk ki az óraszám és a gyakorlati terepek megjelölésével. 

 

IV.5.4.1. Gyermekgondozás, ápolás  

A beteg környezete; kommunikáció; kényelem , mozgatás; mosakodás, fürdés, ruházkodás; 

táplálkozás, étel-és italfogyasztás,  gyógyszerek; kiválasztás; légzés, légzési nehézségek, keringés; 

immunitás; a hőmérséklet ellenőrzése, érzékszervek; rehabilitáció, tanulás, és újra tanulás, pihenés, 

és alvás, aktív pihenés;  csecsemőkor, kisdedkor, óvodáskor, iskoláskor. 

Egyéb ápolási, gondozási feladatok: a fertőzés, és a leggyakrabban előforduló fertőző 

betegségek, és megelőzésük, védőoltások, ápolási feladatok bőrjelenségekkel járó betegségek 

esetén; a leggyakoribb problémát okozó bőrelváltozások, csecsemők, és kisgyermekek leggyakoribb 

betegségei, sürgősségi esetek. 

 

IV.5.4.2. Idősgondozás, ápolás  

A beteg környezete; kommunikáció; kényelem, mozgatás; mosakodás, fürdés, ruházkodás; 

táplálkozás, étel-és ital fogyasztás, gyógyszerek; kiválasztás; légzés, légzési nehézségek, keringés; 

immunitás; a hőmérséklet ellenőrzése, érzékszervek; rehabilitáció, tanulás, és újra tanulás, pihenés, 

és alvás, aktív pihenés; a haldokló ember. 
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            IV.5.4.3. Elsősegélynyújtás  

A baleseti helyszín, tájékozódás a baleset helyszínén, a mentőhívás, a balesetet szenvedett 

kimentése, az eszköz nélküli egyszerű betegvizsgáló eljárások, újraélesztés elmélete,és gyakorlata,     

 az eszméletlen, jól légző beteg légutainak szabadon tartása, a sérülések elsősegélye, a 

vérzéscsillapítás, a sebek ideiglenes ellátása, az égés elsősegélye, a marószer okozta sérülés, a 

csontok és ízületek sérülései, a sokk, idegen test a légútban, a mérgezések, gyakoribb rosszullétek, 

és elsősegélyük, a tömeges baleset,  baleset-megelőzési tanácsok, járművezetők figyelmébe. 

 IV.5.4.4. Gyermekgyógyászati alapok – gyermek egészségtan  

Egészség, betegség, egészséges környezet, egyedfejlődés; családtervezés- a szaporodás 

szervrendszere; mozgás szervrendszere- és egészségtana; légzés szervrendszere- és egészségtana; 

táplálkozás szervrendszere, táplálkozás élettan- és egészségtana, keringési szervrendszer- és 

egészségtana; immunrendszer- fertőző megbetegedések; idegrendszer- és egészségtana, az alvás, 

érzékszervek és egészségtana; a szenvedélybetegségek, és megelőzésük, a mozgássérültség okai, 

A látássérültség okai, hallássérültség okai, a vakok sztereotípiái, az értelmi fogyatékosság okai, a 

beszéd kialakulás, és az értelmi fejlettség, a halmozottan sérültek. 

 

IV.5.4.5. Geriátria – idősek egészségtana – szociális segítségnyújtás 

Egészséges felnőtt; egészséges idős ember; a szűrésekről, az öregedés hatása a szív-és 

érrendszerre, leggyakoribb szív, és keringési betegségek felnőtt, és idős korban, az öregedés hatása 

a tüdőre, az orr, fül gége területén,  a légzőrendszer betegségei, az öregedés hatása a tápcsatornára, 

az emésztőszervek betegségei, az öregedés hatása a vizeletelválasztó rendszerre, a vizelet 

kiválasztás és elvezetés szerveinek betegségei, az öregedés hatása a vérképző rendszerre, öregedés 

hatása a mozgásszervekre, a mozgásszervek betegségei,  az öregedés hatása az anyagcserére, és a 

hormonháztartásra, cukorbetegség, a zsír anyagcsere zavarai, az öregedés hatása a szervezet 

védekezőképességére, az öregedés hatása az idegrendszerre, az öregedés hatása a psychére, 

psychiatriai betegségek, az agyi keringés zavarai, az öregedés hatása a bőrre, az öregedés hatása a 

szemre, az érzékszervek betegségei, öregedés hatása a szexualitásra,  az időskori rákbetegségek, 

epidemiológiai és szociális kérdések, a haldokló ember ellátása, euthanázia, rehabilitáció, szociális 

segítségnyújtás. 

 

IV.5.4.6. Poimenika, lelkigondozás 

1. Bevezetés a lelkigondozásba; személyiség-lélektani alapok; szociálpszichológiai alapfogalmak; 

    kommunikáció; krízislélektani bevezetés; krízisintervenció; lelkigondozói beszélgetés; 

2. Fejlődéslélektani alapok; család; abortusz; 

3. Betegség, szenvedés; pszichés betegségek; szenvedélybetegségek; 

4. Az idős kor; eutanázia; halál, gyász; 

5. Erkölcsi dilemmák a gondozó, és beteg között; betegjogok; a segítő személye; 

                    

 

IV.6. Egészségnevelés tanórán kívül 

 

        IV.6.1. Szakmai szervezetekkel való együttműködés 

 Védőnői ügyelet biztosítása;  

 Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallás vizsgálat, stb.);  

 Egészségügyi felvilágosító előadások; 
 

      IV.6.2. Versenyekre való felkészítés 

 Sport: röplabda, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, atlétika 

 Nyári edzőtáborok  
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 Egészségvédelem: elsősegélynyújtó, drogprevenciós-nap 

A tanulók igényei szerint más sportágakban, egészség-és környezetvédelmi témákban is 

szervezünk, biztosítunk felkészülési lehetőséget. A foglalkozások az iskola tornatermében, udvarán 

és szaktermeiben zajlanak délutánonként. 

 

       IV.6.3. Részvétel megyei, vagy országos akciókban és programokon 

Rendszeresen részt veszünk a megyei, illetve országos sport, egészség- témájú 

programokban, pályázatokon. A nyert összegeket a tanórai és tanórákon kívüli programok 

színvonalas megvalósítására fordítjuk. 

A helyi Vöröskereszttel ápolt jó kapcsolatok révén részt veszünk a Véradások 

szervezésében, a mozgósításban.  

 

       IV.6.4. Helyi kezdeményezések 

Témanapok: olyan témanapokat kívánunk meghonosítani, amikor a diákok érdeklődésüknek 

megfelelő szervezett programokon vehetnek részt. Meghívott előadókkal, szervezetekkel vesszük 

fel a kapcsolatot.  

Ilyen témanapok a következők: 

 Diáksport-nap: egész napos rendezvény, sport, egészség, baleset-megelőzés 

 A továbbiakban újabb témákban hívjuk fel diákjaink figyelmét: 2-3 jeles nap (pl. 

Egészségügyi Világnap, Föld Napja) kapcsán a témák fontosságára.  

Ennek lehetséges módjai: 

 helyi rajzverseny és kiállítás (diákok által szervezetten) 

 faliújság 

 vers-, illetve novellapályázat 

 felkért előadó  

 helyi vetélkedő 

 futóverseny stb. 

 

IV.7. Komplex egészségnevelő és drogprevenciós program 

7.1. Az iskolában dolgozó pedagógusok mentális egészségének megőrzése, valamint a nevelők 

       pszichológiai érzékenységének fejlesztése. 

 Szervezeti keretek: 

 tanév kezdetén 2-3 napos együttlét 

 tanári bibliaórák 

 kiégés elleni tréningek 

 helyi szakmai, módszertani továbbképzések 

 közös éneklés 

 

7.2. Az iskolában tanuló diákok mentális egészségének megőrzése, személyiségük fejlesztése 

 Szervezeti keretek: 

 Gólyatábor 

 Sylvester-forgó (tehetséggondozás, filmklub, népszokások, énekkar, kézművesség, 

képzőművészet stb.) 

 

7.3 Drogprevenciós programunk 

 

 

Általános célok, alapelvek 

Az iskola tantestülete által elfogadott dokumentum a pedagógiai programunk egészségnevelés 

témakörét egészíti ki. 
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A drogfogyasztás és -terjesztés veszélye nem kerüli el az egyházi iskolákat sem. Ezért éreztük 

szükségét egy olyan stratégia kidolgozására, amely tantestület, szülők és diákok számára egyaránt 

összegzi, milyen munkát végez az iskola a drogprevenció területén. 

 

1. Alapdokumentumok 

 

1.1 Iskolánk Pedagógiai Programjának néhány gondolata elsősorban a fiatalok drogfogyasztásának 

megelőzésével kapcsolatban kívánkozik ide: „megnőtt a nevelés és közösségépítés jelentősége is, 

amelyet iskolánk centrális fontosságú feladatnak tekint. Ezért célja segítséget nyújtani a fiataloknak 

abban, hogy eligazodjanak saját életük, nemzetük és a világ alapvető kérdéseiben, s e hazában 

találják meg feladatukat, a tisztesség, felelősség és a szolgálat útján járva....”.  

1.2 A program a Magyarországi Református Egyház Köznevelési Törvényének megfelelő 

paragrafusait idézi: 

 „40.§  

Minden növendék joga, hogy a krisztusi szeretet jegyében személyére szóló, színvonalas szellemi-

lelki-testi gondozást kapjon, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák. 

41.§  

A tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa egyháza, hazája és iskolája törvényeit, hagyományait, 

ünnepeit, és mindenkor azokhoz méltóan 

viselkedjék; tiszteletben tartsa tanárai és diáktársai emberi méltóságát.  

44.§  

A pedagógus kötelessége, hogy hivatásához és fogadalmához híven a lehető leghatékonyabban 

segítse a reá bízott növendékek szellemi-lelki-testi fejlődését.” 

 

1.3 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény definiálja a kábítószer fogalmát, 

valamint a használat és terjesztés jogi következményeit. 

 

Iskolánk a tanulók testi-mentális egészségének megőrzését ugyanúgy fontosnak tartja, mint szilárd 

erkölcsi alapokon nyugvó értékrendjük kialakítását, megerősítését. Célunk, hogy legyen bátorságuk 

nemet mondani a droghasználat felkínált lehetőségeire. Abban, hogy a diák - az önkorlátozó 

portestáns magatartást tartva szem előtt - még a kipróbálásig se jusson el, nagy szerepe van az 

iskola által nyújtott minőségi programoknak, odafigyelésnek, szakmai képzéseknek. A 

dokumentumot egy 2016 szeptemberétől működő ún. drog team hozta létre, amely működését 

továbbra is folytatja mint diákokat és tantestületet támogató csoport. 

  

2. Az iskola prevenciós feladatai: 

 a tanulók attitűdjének megismerése a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban 
 korrekt tájékoztatás: a kellemes érzések és egészségügyi károk együttes ismertetése, a jogi 

következmények ismertetése 
 minél több iskolai dolgozó, külsős szakemberek és a diákönkormányzat bevonása a 

drogprevenciós munkába 

 prevenciós szemléletmód kialakítása a tantestületen belül 
 folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel 

 

2.1. A nevelőtestület feltérképezése 

A tanárok feladata, hogy bővítsék a tanulók ismeretszintjét a drogmegelőzés érdekében, 

foglalkozzanak a legális és illegális drogok hatásaival, a droghasználat következményeivel, 

veszélyeivel. Megismertetik a tanulókat a problémamegoldás különböző módjaival (a tantestület 

részt vett resztoratív konfliktuskezelési tréningen).   
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Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője részt vett a Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Központ 

tanári továbbképzésén. Ennek következtében készített egy prevenciós osztályfoglalkozás sorozatot 

az érdeklődő osztályfőnökök közreműködésével, ami minden osztály számára elérhető. 

A tanárok attitűdjének rendszeres időközönként történő felmérését követően a Tiszta Jövőért 

Alapítvány előadást / interaktív foglalkozást tart a tantestületnek. 

 

2.2 Drog-koordinátor 
Az iskolavezetés megbízásából a következő feladatokat végzi: 

 az iskolai kábítószer-ellenes stratégia koordinálása, a megfelelő információ biztosítása a 

tanárok, a diákok, és a szülők felé 
 az iskolai drogprevenció folyamatos átdolgozása az aktuális helyzetnek megfelelően 
 egységes prevenciós szemlélet kialakítása 
 együttműködés az osztályfőnökökkel, az iskolaorvossal, a védőnővel, tartja a kapcsolatot az 

iskolán kívüli segítő szervezetekkel 
A drog-koordinátornak támaszkodni kell az osztályfőnökök jelzéseire, segítségére, a szaktanárok és 

munkaközösség-vezetők munkájára.  

 

2.3 Diákönkormányzatot segítő tanár 
A diákönkormányzatnak fontos szerepe van a drogprevencióban, hiszen a diákok attitűdjének 

formálásában semmi nem lehet olyan hatékony, mint a sokszínű diákélet, és ha a diákok úgy érzik, 

hogy egy olyan megtartó közösségnek a tagjai, ahol szeretik és támogatják őket. 

 

2.4 Egyéb segítők az iskolán belül: 
 

Iskolánk családias jellegéből adódóan a tantestület szoros együttműködést tud kialakítani az 

iskolapszichológussal, iskolatitkárral, fejlesztő pedagógusokkal és a portaszolgálat dolgozóival is.  

 

2.5 A szülői munkaközösség 
Fontos, hogy a szülők lehetőségükhöz képesti minden területen segítsék az megelőzést, és hogy 

tudják, probléma esetén milyen szakszolgálatokhoz fordulhatnak. Lehetséges fórumok: Szülőtanács 

tevékenysége, szülői értekezletek, fogadóórák.  

2.6 Külső fórumok 
Kapcsolatban állunk a zuglói Gyermekjóléti Szolgálattal, a Nevelési Tanácsadókkal, rendszeresen 

küldünk tanulókat szakvéleményért. A Magyarországi Református Egyház Válaszút 

Drogkonzultációs Iroda képzésében részesült az egyik 10. évfolyamos osztályunk, ezt a kapcsolatot 

is szeretnénk megtartani. Néhány diákunk részt vett a zuglói Kortárs Segítő képzésen, a kortárs 

segítés szerepét szeretnénk erősíteni. 

 

3. Drogprevenció az iskolai programokban 

 

3.1. A tanulók attitűdjének felmérése 

Év elején kérdőíves felmérés készül a 9. évfolyamosok drogfogyasztási ismereteiről, 

szokásairól és attitűdjéről. Az iskolába való beiratkozás a pedagógiai program elfogadását, 

egyben e felméréshez való hozzájárulást is jelenti a szülő/gondviselő részéről. 

 

3.2.A helyi tanterv alapján a tanmenetekbe illeszthető programok 

 osztályfőnöki órákon prevenciós osztályfoglalkozások 

 tanulásmódszertan órák: az egyénre szabott hatékony tanulási technikák segítenek 
elkerülni a tanulási kudarcokat (9. osztályban heti egy óra) 

 A szakórák drogokhoz kapcsolódó témakörei 
10. évfolyamon szerves kémia 
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11. évfolyamon sejtbiológia, hittan  

12.  évfolyamon biológia, életvitel, történelem (társadalomismereti tanulmányok) tantárgyakból 

  A szakgimnáziumi képzésben a szakmai tárgyak keretében (egészségügy, szociális 

ismeretek ágazatok) és a szakmai gyakorlatokon találkoznak a témával a tanulók. 

  testnevelés órák (mindennapos testedzés program), sportkörök 
 fejlesztő órák SNI-s és BTM-es tanulók számára 
 Sylvester-forgó: tehetséggondozás heti egy órában 

3.3 Tanórákon kívüli programok – „flow-élmény” biztosítása: 
  az iskola egészét/több osztályát átfogó előre tervezett programok, meghívott előadókkal 
 sportrendezvények 
 színjátszás 
 kreativitásfejlesztés 
 egészségnap, általában a természettudományos hét keretein belül 
 filmvetítések, interaktív megemlékezések, DÖK- programok 
 a 10. évfolyam osztályai kiscsoportos programban való részvétele a Tiszta Jövőért 

Alapítvány szervezésében, külső helyszínen 
 

4. Droghasználat vagy drogterjesztés következményei 

 

Amennyiben iskolánk egy diákja bizonyítottan drogot használ vagy terjeszt, akkor is számíthat 

fegyelmi eljárásra és eltávolítható az iskolából, ha az iskola területén kívül használt vagy terjesztett 

drogot. Hogy mi számít drognak, és milyen jogi következményekkel jár a használata illetve 

terjesztése, arra nézve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény ad további 

felvilágosítást. Különösen súlyos következményei azért is lennének a diákok droghasználatának, 

mert példájukkal más tanulók egészségét, valamint iskolánk hírnevét is veszélyeztetnék. 

 

Az iskolai drogprevenciós programot a tantestület a tanévzáró értekezleten elfogadta. 

 

Budapest, 2017. június 29. 

 

Kocsis Imre Antal 

igazgató 

 

 

IV.8. Iskolai étkeztetés 

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az átlagos 

magyar étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos – egyre több az alultáplált fiatal. Az 

iskolai étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A kulturált 

étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti. 

Az iskola megfelelően felszerelt ebédlőkkel és melegítő konyhákkal rendelkezik. Az 

étkeztetés szervezésével igyekszünk biztosítani a kellő időt az ebéd elfogyasztására. Az ételt szállító 

konyha javarészt gyermekétkeztetést lát el, ezért kiemelt szempont az egészséges táplálkozásra való 

törekvés (az alapanyagoknak és az adalékanyagoknak az egészséges táplálkozás követelményeit 

szem előtt tartó megválasztása).  

Intézményünk hiányosságai közé tartozik, hogy nem tudunk diétás ételt biztosítani a 

rászoruló (lisztérzékeny, diabetes betegségben szenvedő) gyermekeknek.  

IV.9. Mindennapos testmozgás 
Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálható 

valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az általános iskolában 

kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, célirányos 

gimnasztikával megelőzhetőek lennének. Az elváltozások gyakorisága nem igazolja a testnevelési 
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órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, 

hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi testmozgásra.  

 

      IV.9.1. Célok, alapelvek 

 Minden tanuló minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban. 

 Testnevelés órán megfelelő terhelést kapjon 

 Minden testnevelés órán legyen gimnasztika a helyes testtartást, helyes légzést kialakítása 

érdekében 

 Gyógytorna gyakorlatok 

 Minden testnevelés óra – testmozgás örömöt és sikerélményt jelentsen még az eltérő 

adottságú tanulóknak is 

 Érvényesüljön a testnevelés személyiségfejlesztő hatása 

 Tanítsunk olyan sportokat is, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása 

érdekében (szabadidő sportok, játékok, aerobik) 

 A tanulók testi-biológiai fejlődése csak rendszeres, napi testneveléssel és sporttal 

(testmozgással és testedzéssel) biztosítható. Ez a feladat sem előbbre, sem későbbre nem 

hozható és semmiféle más tevékenységgel nem helyettesíthető. 

 

       IV.9.2. A mindennapos testedzés formái  

 

IV.9.2.1. A 2013/2014 tanévtől kezdődően - felmenő rendszerben – heti 5 órarendi 

testnevelés óra kerül bevezetésre, melyből heti 2 óra jellemzően délután van. Ezeket 

az adott tanév elei igényfelmérés alapján szervezzük. 

Lehetőségeink: röplabda 

                 lány és fiú labdarúgás 

                 testépítés 

      pilates 

              kézilabda 

              gyógytestnevelés 

              küzdősportok 

              túrakör 

              tánc 

 

           IV.9.2.2. Szabadidő kibővítése 

 a tornaterem használatának további lehetősége időbeosztás szerint 

 udvari sportpályák használata 

 túrakör stb. 

 

IV.10. Segítő kapcsolatok, partnerek  

 szülők, család 

 iskolai szülői munkaközösség, 

 iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

 gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők 

 rendvédelmi szervek ifjúságvédelmi munkatársai (DADA program) 

 Magyar Vöröskereszt helyi csoportja 

 ANTSZ  

 nevelési tanácsadók 
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 EGYMI-k (a sérülés-specifikus ellátás érdekében, pl. Mozgásjavító) 

 Magyarországi Református Egyház Bethesda Kórháza 

 a Református Szeretetszolgálat szociális intézményei 

 a Máltai Szeretetszolgálat intézményei 

 állami gyermekotthonok, fogyatékkal élőket ellátó intézmények, idősek otthonai 

 Hársfa egyesület 

 

V. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

     V.1. Alapvetés 

Az ember társas lény, közösségre van szüksége, az Istenhez is csak a közösségen keresztül jut el. Az 

iskolára - hiszen a gyerek ideje nagy részét ott tölti - óriási szerep hárul, amelyet nem lehetne 

elhibázni: közösségi embert formálni az egyénből és egyben olyan közösséget formálni a 

csoportból, amely a közösség erejét a keresztyén értékrend szerint, pozitív célok eléréséért, 

használja fel. 

 Ahogy a személyiség fejlesztésnél a jézusi ember az eszményi, úgy a közösségformálásnál a 

jézusi közösség a cél. Alaptörvény: a szeretet - igazi értelmében véve. "Arról ismerje meg mindenki, 

hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt." /Jn. 13, 35/ 

 A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. Fontos a tanórán kívüli 

foglalkozásokon (kirándulás, tábor, szakkörök…) törekedni a közösség formálására. Aki ezt a 

folyamatot irányítja, az a pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy megjelenésével, viselkedésével, 

beszédstílusával példaként áll a diákok előtt; s csak akkor tud sikeresen közösséget formálni, ha ő is 

közösségi ember. Ezért fontos, hogy a tantestület is közösséggé váljon. 

 

Feladataink: 

 A tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

 A közösségben találja meg az igazi helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, alkalmazkodni, ha 

vezetésre termett, ezt szolgálatnak tekintse. 

 Tudjon és merjen a konfliktusokról beszélni - a felnőttekkel is -, tapasztalja meg, hogy ezek 

természetesek, s hogy van rájuk megoldás. Tanítsuk meg a konfliktusok kezelésére, 

megoldására. 

 Tanítsuk meg, hogy társát tisztelje, szeresse. Tanítsuk meg arra, hogy felismerje: szeretve van 

Isten által és az emberek által; segítsük, hogy a ráirányuló szeretetet el is tudja fogadni. 

Segítsük, hogy tudjon bízni a társaiban, az emberekben; hogy megtapasztalja, hogy igazi 

biztonságot az Istenbe vetett bizalom ad.   

 Tapasztalja meg, és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van a 

személyisége formálódásában. 

 Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy közösség, annál 

nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb közösségek irányában is (iskola, 

egyház). 

 Fejlesszük a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 

 Alapozzuk meg a nemzettudatot, mélyítsük el a lakóhely, a közvetlen és tágabb környezet 

megismerését; a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet. 

 Ösztönözzük a hagyományok (családi, iskolai, népi) feltárására, ápolására, késztessük az 

ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre. 

 Alakítsuk ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartás legyen életvitelüket meghatározó erkölcsi alapelv. 
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     V.2. A közösségfejlesztés tanórán kívüli színterei  

V.2.1. Hagyományőrző tevékenységek 

 Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: 1849. október 6-a, 1956. október 23-a, a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja - február 25-e, 1848. március 15-e évfordulóján, karácsonykor, 

húsvétkor, a holokauszt áldozatainak emléknapja - április 16-a, a Nemzeti Összetartozás Napján 

(június 4-e), pünkösdkor, illetve a ballagáskor. Iskolánk református, egyházi jellegéből adódóan 

a tanévnyitó- és tanévzáró istentisztelet, valamint a Reformáció emléknapja (október 31.) is 

iskolai ünnepnap. 

V.2.2. Diákönkormányzat  

  A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat (mely az 7-12. évfolyamok küldötteiből áll) munkáját a 

megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat 

tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

V.2.3. Iskolai sportkör  

 Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai 

testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók 

felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

V.2.4. Szakkörök 

 A különféle szakkörök működése a tanulók képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – 

a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója 

 

V.2.5. Versenyek, vetélkedők, bemutatók.  

 A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. 

A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a 

nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

V.2.6. Tanulmányi kirándulások.  

 Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a 

nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számra évente egy alkalommal tanulmányi 

kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. A szülők által finanszírozott tanulmányi kirándulás nem 

kötelező a tanulók számára. Ezeket a programokat azért lehet a tanítási napok terhére 

megszervezni, mivel részei a Pedagógiai programnak. 

 

V.2.7. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 

csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – 

önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

V.2.8. Szabadidős foglalkozások 

  A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat 
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azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

V.2.9. Iskolai könyvtár 

  A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai 

könyvtár segíti. 

 

V.2.10. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

  A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az 

iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

V.2.11. Hitéleti alkalmak 

 Ilyenek például: hétkezdő áhítatok, csendes napok, istentiszteleti alkalmak, 

egyházi ünnepek, napkezdő igék és énekek, napzáró imádságok. 

 

 

VI. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

 

VI.1. A pedagógusok feladatai 

 A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében végzi 

munkáját. A nevelő-oktató munka általános és az intézmény pedagógiai programja 

alapján módszereinek szabad megválasztásával tevékenykedik.  

 Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a köznevelési törvény, pedagógiai 

és szaktárgyi útmutatók, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, a 

Szervezeti és működési szabályzat, a szaktanácsadó/szakértő ajánlásai és az igazgató 

útmutatásai alkotják.  

 Hivatásából eredő kötelessége, hogy végezze pedagógiai munkáját, fejlessze 

szaktárgyi és általános műveltségét. Ennek érdekében használja fel az önképzés és 

szervezett továbbképzés alkalmait. Tanártársaival, a szülőkkel és a tanulókkal való 

kapcsolattartása során érvényesüljenek a kulturált, pedagógiai hivatást tükröző 

érintkezési szabályok.  

 Egész tanévi munkáját megtervezi. Ezen tervezet kiegészítéssel, javítással több 

tanéven át is használható. Tanmenete alapján halad szaktárgyának tanításában.  

 Ellátja a nevelő-oktató munkával szoros kapcsolatban lévő feladatokat, különösen az 

alábbiakat: a tanítás előkészítése, írásbeli dolgozatok, feladatlapok, munkafüzetek 

javítása, ellenőrzése, szemléltető-, kísérleti- és munkaeszközök tanításra való 

előkészítése.  

 Köteles tanítványai munkáját folyamatosan ellenőrizni. A félévi és év végi 

értékeléshez kellő számú, időben arányos eloszlású, különböző ellenőrzési 

módszereken alapuló érdemjeggyel értékelni, az érdemjegyeket az e-napló rendjének 

megfelelően beírni.  

 A tanulók magatartásáról, neveltségi állapotáról folyamatosan tájékoztatja az 

osztályfőnököt.  

 Ellátja a pedagógusi munkakörrel járó adminisztrációs munkát (e-napló, haladási-, 

szakköri-, fejlesztési napló vezetése, stb.).  

 A munkatervnek megfelelően végzi a felzárkóztató, fejlesztő feladatokat, valamint a 
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tehetséggondozást.  

 Részt vesz a szaktárgyának megfelelő munkaközösség és a nevelőtestület 

munkájában. E közösségek munkáját arányos, egyéni feladatok megoldásával segíti.  

 Szaktárgyával kapcsolatban fogadó órákon és szülői értekezleteken információt ad a 

szülőknek. A tanulókkal kapcsolatos tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja az 

osztályfőnököket, rendkívüli esetben az igazgatót.  

 Tevékenysége egészével elősegíti a nevelés-oktatás általános és helyi 

követelményeinek teljesítését.  

 Szaktárgyától függetlenül kötelessége a hivatástudatra, a helyes magyar beszédre és 

írásra, és általában a kifejezőkészség javítására nevelés.  

 Tartsa tiszteletben a tanulók emberi méltóságát.  

 Követelje meg magától, munkatársaitól, tanulóitól a pontos, fegyelmezett munkát és 

magatartást.  

 Kötelessége, hogy a tanulók kérdéseire, felvetéseire legjobb tudása, pedagógiai 

elhivatottsága alapján tárgyszerű, eligazító választ adjon.  

 Köteles megjelenni az iskolai ünnepélyeken és a munkatervben rögzített, egész 

iskolát érintő rendezvényeken.  

 Beosztás szerint ellátja az ügyeleti szolgálatot, helyettesítéseket és felügyeleteket.  

 Munkája során köteles ügyelni szűkebb környezete (folyosó, tanterem, gyakorlóhely) 

rendjére, tisztaságára, a tulajdon védelmére.  

 Óvja tanítványai testi épségét, tevékenyen segítse az egészséges életmódra nevelést. 

Lássa el a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban előírt kötelezettségeit!  

 

VI.2. Az osztályfőnöki munka tartalma 

 

VI.2.1. Az osztályfőnöki munka feladatkörei  

 

 Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása  

 Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása  

 Közvetlen nevelőmunka 

 

VI.2.2. Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma  

 

 Helyzetelemzés, célok, feladatok  

 Tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése  

 Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok  

 Pályaválasztás   

 Tanulmányi helyzet: tanulmányaiban lemaradó, (diszfunkciót mutató) és kiemelten 

 tehetséges tanulók támogatása 

 SNI tanulók figyelemmel kísérése: mozgásfogyatékos, beszédfogyatékos, autista, 

beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdők    

 Gyermekvédelem: 

- egészségi helyzet: túlkoros, fáradékony, szétszórt figyelmű, hiperaktív, 

                               beszédhibás, gyenge látású, betegségre hajlamos , túl fejlett, testileg 

                               elmaradott a fejlődésben  

- családdal való kapcsolatok, felmérések: család helyzete, szerkezete, elvált 

             szülők, csonka család, nagycsaládos, veszélyeztetett , 

             munkanélküliséggel kapcsolatos problémák, szülői értekezletek,  

            fogadóórák  
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- tervezett osztályprogramok  

- feladatok, felelősi rendszer  

 

 

       VI.3. Az osztályfőnök feladatai 

 Az osztályfőnök feladata, hogy céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, alaposan 

megismerje a tanítványai személyiségét.  

 Tanév elején elkészíti osztályfőnöki éves nevelési tervét/munkatervét, és így biztosítja 

nevelőmunkája tervszerűségét.  

 Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében irányító szerepet tölt be, 

együttműködve az osztály-diákönkormányzattal.  

 Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, szoros kapcsolatot tart az osztályban tanító 

tanárokkal, konzultál az iskolapszichológussal.  

 A fogadóórákat, szülői értekezleteket és lehetséges családlátogatásokat is kihasználva szoros 

kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, eleget tesz a rendeletekben foglalt értesítési és 

ellenőrzési kötelezettségeinek /érdemjegyek, hiányzások, fegyelmik, meghívók, értesítő/.  

 Kellő információval rendelkezik ahhoz, hogy a szükséges esetekben alapos értékelést tudjon 

készíteni a tanulókról.  

 Mind a félévi, mind az év végi magatartás és szorgalom osztályzatok megállapításához 

elemzi feljegyzéseit, kikéri az osztályban tanító tanárok, tanulók véleményét és ezek alapján 

kollégáival együtt értékel.  

 Segíti az osztály szülői munkaközösségének munkáját. Szülői értekezleten beszámol az 

osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, pedagógiai tanácsokat ad, törekszik az iskola 

és a család nevelőmunkájának összehangolására.  

 Határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki adminisztrációs teendőket 

/mulasztás, e-napló, törzslap, stb./.  

 Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán kívüli és - a 

meghatározott esetben - iskolán kívüli elfoglaltságait.  

 A szülő kérésére egy-egy - de évente összesen három napra távolmaradást engedélyezhet 

tanulóinak.  

 Évente, tanévkezdéskor megismerteti tanulóival az iskolai élettel kapcsolatos baleset- és 

tűzvédelmi előírásokat és a Házirendet.  

 A Házirendben meghatározott módon jutalmazhatja, elmarasztalhatja tanulóit.  
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VII. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 

 

       VII.1. A különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése-oktatása 

 
               VII.1.2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

                                a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló, 

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

                                b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint  

                                    hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

 

   VII.1.3. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján annak minősül. Csoportjukból az 

iskola Alapító okiratában rögzítettek szerint integrált oktatásban részesülnek: 

• mozgásszervi,  

• beszédfogyatékos,  

• autizmus spektrum zavarral  

• vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók. 

VII.1.4. Az iskola fejlesztő tevékenységének jellege:  

 órai differenciált foglalkozás,  

 komplex képességfejlesztés,  

 gyógytestnevelés,  

 pedagógiai, gyógypedagógiai célú fejlesztő foglalkozások (egyéni fejlesztési terv 

szerint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

szakértői véleménye alapján.)  

 szakirányú végzettségű gyógypedagógiai ellátás (beszédfogyatékosság.,  

mozgásszervi fogyatékosság, autizmus spektrum zavar): utazó gyógypedagógus 

 korrepetálás, felzárkóztatás 

 

         VII.1.5. Az együttnevelés szubjektív tényezői  
A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél sokkal nagyobb 

jelentőséggel bírnak a szubjektív tényezők. Biztosítani kell:  

 a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését és együtthaladását a többi 

tanulóval, ez segíti a nyitottabb személyiség formálását,  

 a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által adott 

javaslatok beépítését az egyéni fejlesztési tervekbe,  

 a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését,  

 a fejlesztő szemlélet érvényesítését, dysfunkció-specifikus módszerek alkalmazását, 

folyamatos értékelést, együttműködést a szakemberekkel.  

 

            VII.1.6. Tanárok módszertani tudásának eszköztára 

 a tanárok szerepfelfogása  

 tanárok módszertani tudása 

 a tanárok felkészülése 

 tanulásszervezési eljárások alkalmazása 
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 a pedagógusok nyitottsága 

 továbbképzések, képzések megjelenése 

 együttműködések 

 tanári attitűdök 

 mérés-értékelés kultúrája, alkalmazott értékelési módok 

 a pedagógiai fejlesztésben résztvevő partnerek együttműködése az értékelés során 

 az értékelés formája 

 a fejlesztő értékelés megjelenése 

 

           VII.1.7. A tanulók fejlesztése és a fejlesztés eszközei (a tanulási folyamat egyéniesítése) 

 egyéni fejlesztési terv 

 tanulói eszközök és segédeszközök használata, fejlesztése 

 tanári segédeszközök használata, fejlesztése 

 tanulási környezet 

 munkaközösségek szerveződése 

 multidiszciplináris tanári teamek működése 

 szakmaközi együttműködések  

 

           VII.1.8. A sajátos nevelési igényű tanuló helyzete 

 az SNI-s tanuló az osztályteremben  

 akadálymentesítés  

 felkészítés a befogadásra 

 az együttnevelés támogatottsága 

 

          VII.1.9. Az intézmény stratégiája a befogadásra 

 a különböző tanácsadói szolgáltatásokra épülő kooperáció megszervezése 

 az együttműködő intézmények koordinálása 

 az iskola értékei, módszerei, személyi és tárgyi feltételei  

 a gyógypedagógussal való együttműködés 

 az egy osztályban tanítók együttműködése 

 a fejlesztő team együttműködése az igazgatósággal, a tanárokkal  

 

A szülők szerepe, befolyásoló hatása is jelentős a fejlesztés hatékonysága szempontjából. 

Elsősorban az egyéni igényekhez szabott, optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. Nagy 

szerepet játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az 

osztálytanítóval és a fejlesztő pedagógussal.  

Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: a 

szülő és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen, 

érezzék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják 

gyermekük egyediségét, érezzék, hogy ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak.  

A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép (nem különleges 

bánásmódot igénylő) gyermekek szüleit sem, empátiás készséget kell kialakítani bennük, mert 

fontos, hogy a szülők támogassák gyermeküket a sajátos nevelési igényű tanulók elfogadásában. A 

pedagógusok feladata, hogy ismertessék az osztálytársakkal a dysfunkció mibenlétét, a 

segítségnyújtás lehetőségeit, a különbözőség fogalmát, a miben vagyok erős, miben vagyok 

gyengébb nézőpontjából. Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a különleges bánásmódot igénylő 

tanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire szüksége van: se többet, se kevesebbet.  

Együttműködés a szakemberekkel: az iskolánk a sajátos nevelési igénynek, létszámnak 

megfelelő szakembereket biztosít. 
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      VII.2. A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének-oktatásának kiemelt fontosságú feladatai  

 

VII.2.1. Általában 

 a környezetről való tapasztalatszerzésben mutatkozó, az elsődleges és másodlagos 

            sérülésekből, az eltérő életvitelből, beszűkült élettérből fakadó hiányok pótlása 

 a közvetlen tapasztalás, élmények, hatások tudatos és rendszeres biztosítása 

 a környezet aktív befogadására és befolyásolására, alakítására való motiváltság 

fejlesztése 

 az önkifejezési módok és a környezettel való sokoldalú kommunikációs lehetőségek 

            elsajátíttatása 

 a figyelemorientáció fejlesztése 

 a manipuláció, finommotorika, eszközhasználat fejlesztése 

 

  Mindezek jelentősen befolyásolják a személyiség alakulását, a kognitív fejlődést, az 

önkiszolgálást, az eligazodást, a beilleszkedést az őket körülvevő világba. Az ismeretek, 

jártasságok, készségek kialakítása, a képességek fejlesztése sok esetben sajátos módszerekkel, 

differenciálással, speciális eszközrendszerrel és hosszabb időtartamban történik. 

 

VII.2.2. A legfontosabb fejlesztési feladatok: 

 mozgáskorrekciós feladatok 

 kóros reflexeket gátló helyzetek megtartása 

 finommotorika-fejlesztés 

 pszichomotoros zavarok korrekciója 

 forma- és térlátás 

 látásfigyelem 

 hallásfigyelem 

 síkbeli és téri tájékozódás 

 mentális képességek fejlesztése 

 figyelem 

 emlékezet 

 gondolkozás 

 életpálya-építés  

 kommunikációfejlesztés 

 beszédészlelés-terápiák 

 a nyelvi kifejező készség fejlesztése 

 diszgráfia-reedukáció 

 diszlexia-reedukáció 

 a helyesírás javítása 

 íráskorrekció 

 Olvasható kézírás tanítása 

 Gépi írástanítás számítógéppel azoknak, akik kézírásra nem taníthatók meg kellő 

eredménnyel (valamilyen szintű kézírásra mindig szükség van, a reménytelenebb 

estekben is, például okmányok aláírása miatt) 

 

VII.3. A beszédfogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvében meghatározott kiemelt 

fejlesztési területek 

 

– Énkép, önismeret 
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 Önelfogadás 

 Nyitottság 

 Előítéletek csökkentése, mások elfogadása 

 Szorongás felismerése és csökkentése 

 Kíváncsiság 

 Rugalmasság 

– Információ- és kommunikációs kultúra  

 Toleranciára nevelés 

 Felkészítés a felnőtt szerepekre 

 Szabad véleményalkotás 

 Döntési képesség 

 Aktív felelősségtudat 

 Vitakészség  

 Részvétel a valós folyamatokban 

 Szociális érzékenység 

 Problémamegoldó képesség 

 Konfliktuskezelő képesség 

– Tanulás 

– Testi és lelki egészség 

 

A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a tervezés szerint három 

dimenzió mentén zajlik: énképességek, én-integritás erősítése; a hatékony társas magatartás 

kialakítása; a kognitív szférát érintő elemek hatékonyabbá tétele. Mindhárom dimenzió 

kiépülésének alapja a kommunikáció. 

 

        VII.4. Az autizmussal élő gyermekek esetében különösen hangsúlyos tanítandó tartalmak: 

 

− Viselkedési szabályok, helyes viselkedési minták 

• megszokott rutinok megváltozásának tolerálása 

• spontán megfelelő viselkedésminták 

− Énkép, önismeret 

− Érzelmek kifejezése  

• saját és más személyek metakommunikációs jelzései 

− Önkontroll 

• frusztrációs tolerancia erősítése 

• az ingerek feldolgozásával kapcsolatos zavarok (túlérzékenység pl. zajokkal, 

tapintási ingerekkel, ízekkel szembeni tudatos kontroll 

− Az emberi kapcsolatok rendszere 

• kölcsönösséget igénylő interakciók 

• magány, elkülönülés kerülése 

− Mások tulajdonságai, tevékenységei különféle csoportosításokban, érzelmi reakciók 

    felismerése 

• problémamegoldó stratégiák a különböző élethelyzetekben  

• szociális megértést kívánó tartalmak 

− Az érdeklődésnek és az életkornak megfelelő, funkcionális, örömteli szabadidős készség 

− Részképességek, kognició 

 a szűk körű érdeklődés lehetőségekhez képpesti kiterjesztése 

 elvont tartalmak megértése 

 figyelmi problémák korrekciója 
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 motoros ügyetlenség javítása 

 

 

      VII. 5. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:  

• aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 

jelentősen alulteljesít,  

• társas kapcsolati problémákkal,  

• tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd,  

• közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat,  

• de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelésének-

oktatásának kiemelt fontosságú feladatai: 

• emlékezet 

• figyelem, magatartás  

• beszédértés, szóbeli kifejezés, szókincs 

• összefüggések felismerése 

• problémamegoldás (konkrét, absztrakt) 

• olvasástechnika, szövegértés 

• írástechnika 

• helyesírás 

• műveletvégzés (szóban, konkrét tárgyakkal, szimbólumokkal, számjegyekkel, szöveges 

feladatok) 

• önálló tanulás  

 

 

       VII.5.1. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása 

A beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés. Pontos 

meghatározása nehéz, mert a társadalomban sokféle párhuzamos normatíva és elvárás-rendszer 

létezik. Szoros összefüggés van az adott társadalom helyzete, életszínvonala és a normaszegés 

mértéke, jellege között. 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küzdő tanulókat. Ez a tevékenység csak akkor eredményes, ha ismerjük a 

magatartási zavarok megnyilvánulásának leggyakoribb formáit. 

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanuló beilleszkedési problémái, zavarai a tanuló 

eltérő magatartásában figyelhetők meg. A viselkedészavarok megnyilvánulása változatos: az 

enyhe szorongástól a súlyos neurotikus tünetekig, a csavargástól az erőszakos tettekig, az 

enyhébb kényszerektől a súlyos pszichotikus megnyilvánulásokig terjedhetnek ki. Fel kell 

figyelnünk: 

 az agresszív megnyilvánulásokra, 

 a közönyre és a passzivitásra, 

   az érzelemszegény, apatikus magatartásra,  

 a túlzott félelemre és szorongásra,   

 a kifejezett féltékenységre, irigységre,  

 a beszédzavarra,  

 a hirtelen romló tanulmányi eredményre stb. 
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A problémák, a nem elfogadható viselkedés számbavétele után a viselkedési zavart kiváltó 

pszichológiai, szociális, esetleg biológiai okok feltárása: 

 a családi környezet hatásaiból ered-e (pl. nevelési hibák, a szülők deviáns magatartása), 

   a család és az iskola ellentétéből fakad-e,  

 iskolai ártalmakra vezethető-e vissza (pl. túl magas követelmények, túl szigorú, autokratikus 

magatartás, gúny, megszégyenítés, túlzottan engedékeny, irányítás nélküli nevelés stb.), 

   esetleg a kedvezőtlen társas pozíciók (pl. peremhelyzet) következménye. 

 

Az időben nyújtott szakmai segítség képes a folyamatot megállítani. Ezért az iskola feladatai 

között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő szakemberhez való 

irányítás, speciális csoportba való javasolás. Nagyon fontos az együttműködés az egészségügy, a 

pedagógiai szakszolgálat szakembereivel. 

A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, ill. enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

 békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával, 

 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi, 

hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bizalommal 

fordulhat tanítójához, tanáraihoz, 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával, 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával, 

 a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással), 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással, 

 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával, 

 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával, 

 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásával, 

 következetes - a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával 

(lásd „a tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának rendszerét”), 

 az ifjúságvédelmi felelőssel való együttműködéssel, 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével. 

 

VII.5.2. Tevékenységek a tanulók felzárkóztatásához 

 

 Egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Projekt-módszer  

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

 Individuális tanulás előtérbe helyezése 

 Az alapozó időszak elnyújtása 

 Fejlesztő értékelés alkalmazása 

 A pedagógiai munkát segítő szakemberekből álló team létrehozása – gyógypedagógusok, 

fejlesztő pedagógusok, ifjúságvédelmi szakember, családgondozó 

 A tanulásmódszertan tanítása 

 Kreatív tevékenységek 

 Sporttevékenységek 

 A kommunikáció fejlesztése 

 Önismereti foglalkozások 

 Drámajáték 

 Egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások 
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       VII.6. A siketek, és nagyothalló tanulók ellátása 

 A súlyosan hallássérült és nyelvi kommunikációjukban nagyfokú elmaradást mutató hallássérült 

tanulók, és nagyothalló tanulók pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációja a középiskolában   

( Mihalovics Jenő nyomán, 2007.): 

 

- A feladat jellegéből adódóan a pedagógiai és egészségügyi rehabilitáció döntően individuális 

jellegű, ezért egyéni vagy kiscsoportos keretben valósul meg. 

- Különösen a hallásukat a hangos beszéd kialakulása után elvesztett tanulók esetében – az 

eredményes iskolai oktatás szempontjából – kiemelten fontos a mentálhigiénés gondozás, szükség 

esetén a pszichológushoz irányítás. 

- A siket tanuló nyelvi kommunikációjának egyik összetevője a szájról olvasás, amely a magyar 

nyelv és irodalom, történelem stb. műveltségi területen, mint hangsúlyos egyéni differenciált 

rehabilitációs feladat is megjelenik. 

- Főként a rehabilitációs célú foglalkozásokon jelenik meg a gépírás gyakorlása az írásos 

kommunikáció és az informatikai eszközök használatának elősegítése érdekében. 

- Az egyéni anyanyelvi nevelés megvalósítása a beszéd-, nyelvtanulási (diszfáziás) és egyéb 

tanulási zavar tüneteit mutató tanulók esetében az iskoláztatás végéig szükséges. 

 

       VII.7. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók nevelése 

 

A kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában  magas fokú kreativitással 

rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 

A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyéni 

tehetséggondozással történik. A differenciálás áthatja az iskola egész nevelési folyamatának 

feladatait, tartalmát, követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési 

rendszerét. 

Alapfeladataink: 1. a tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás 

                            - szervezési eljárások alkalmazása:  

• differenciált tanulásszervezés 

• kooperatív technikák 

• projektmódszer 

• tevékenységközpontú pedagógiák 

 

2. Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése. 

 

Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás 

módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék 

kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. 

Ennek érdekében: 

 a tanítási órákon alkalmazzuk a differenciált foglalkozást, 

 a közösségi nevelés mellett nagy figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra, 

 egyéni feladatok adásával igyekszünk kibontakoztatni a gyermek képességeit,  

                     tehetségét 

 a tanulók érdeklődésének, adottságainak megfelelően szakköröket szervezünk a 

tanítási órákba be nem illeszthető ismeretek és készségek elsajátítása érdekében, a  

szakkörök szervezésénél a sokoldalúságra, a változatosságra törekszünk. 

  folyamatosan részt veszünk az iskolák számára kiírt pályázatokon, tanulmányi 

versenyeken, vetélkedőkön; 
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    hagyományainkhoz híven minden évben megrendezzük a vers- és prózamondó 

versenyeket; 

  a központilag meghirdetett versenyeken túl iskolai keretek között folyamatosan 

megrendezzük a helyesírási, nyelvhelyességi versenyeket; 

 lehetővé tesszük tanítványainknak, hogy bekapcsolódjanak az iskolán kívül 

megszervezett tanfolyamokba, tevékenységekbe, ha azok összeegyeztethetőek 

iskolai kötelezettségeikkel; 

 a közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása (múzeum-, 

hangverseny-, és színházlátogatások; könyvtárakban, levéltárakban végzett 

kutatómunka stb.)  

 diák-önkormányzati tevékenység, diákújság szerkesztése, iskolai rendezvények 

szervezése  

 a tananyag lehetőségeinek függvényében projektmódszer alkalmazása. 

 a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés-oktatás minden területén     

VIII. 1.3. Ennek érdekében a következő célokat tűztük ki: 

 az SNI-s, BTM-es tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés 

funkciók terápiás jellegű korrekciójával 

 a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és 

rehabilitációs eljárásokkal 

 az általános műveltség megalapozása a fogyatékosság, életkor és osztályfok 

figyelembe vételével 

 az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló 

életvezetési technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása 

a személyiség gazdagításával, az általános emberi értékek és normák 

elfogadtatásával. 

 

 

VIII. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának pedagógiai programja 

 

    VIII.1. Nevelési program 

 

          VIII. 1.1. A nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

A Sylvester János Református Gimnázium nevelő-oktató munkáját a hagyományos pedagógiai 

elveken túl a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják.  A 

sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása iskolánkban integráltan történik. 

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt arra kell törekedni, hogy az értelmileg akadályozott tanuló 

személyisége a képzés végére minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képes legyen a 

társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeit megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog 

életet élni.  

A tanköteles korú értelmileg akadályozott tanulók képzésének során a legfontosabb figyelembe 

veendő szempontok: 

 az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés megváltozása, 

 sajátos tanulási képességek, 

 egyéni szükségletek, 

 a felnőttkori élet behatárolt lehetőségei. 

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól érzi 

magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló 

teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. 
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      VIII/1.2. Ennek érdekében a következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk: 

 a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel 

 a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az oktatás és 

nevelés folyamatában 

 egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele  

 támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben 

 

 

     VIII.1.4. A nevelés-oktatás fő feladatai: 

 az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, 

osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével, 

 a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás jellegű 

korrekciójával, 

 az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az 

egyének kondícióinak megfelelően, 

 a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása, 

 a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai 

tevékenység kívánalmainak megfelelően, 

 a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő és diagnosztikus eljárások kidolgozása. 

 

     VIII.1.5. A pedagógiai célkitűzések, feladatok eszközei és eljárásai. 

           Az oktatás-nevelés területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat és a tanításon kívüli 

órákat a közös és a részletes követelmények érvényesítésére. 

                 VIII.1.5.1. Közös követelmények a tanítási órákon 

A SNI tanulókra vonatkozó helyi tantervben megvalósításra kerülő közös követelményeket 

az iskolai pedagógiai programban megfogalmazott követelményekre építettük, összhangot teremtve 

az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók fejleszthetőségével, s az Irányelvekben 

megfogalmazottakkal. A közös követelmények megvalósítását valamennyi tantárgyra és pedagógiai 

szakaszra átfogó gyógypedagógiai feladatként értelmezzük. 

 

             VIII.1.5.2. A közös követelmények területei 

 

 társadalmi beilleszkedés 

 a gondolkodás, a megismerés  

 hon és népismeret 

 kapcsolódás Európához 

 környezeti nevelés 

 kommunikációs kultúra 

 testi és lelki egészség 

 tanulás 

 pályaorientáció (énkép és én-tudat) 

              VIII.1.5.3. Részletes követelmények 

Törvényi kereteit az Irányelvekben megfogalmazott, évfolyamokra bontott követelmények 

tükrében kívánjuk megvalósítani, szükség szerint kihasználva az évfolyamok és osztályok közötti 

átjárhatóság lehetőségét. 

A nevelési funkciók viszonylatában - kiegészítve az oktatás területét- a személyiség 

diagnosztikus eljárásokkal történő szűrését célozzuk meg. Ennek jelentőségét a sokoldalú 

információszerzésben látjuk.  
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VIII.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A tanulók legmagasabb szintű képzése mellett a sajátos nevelési igénynek megfelelő 

személyiségfejlesztést is meg kell valósítanunk. Ennek érdekében: 

 fontos a tervszerű nevelő és oktató munka során a tanulók alapkészségeit fejleszteni és 

számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget 

nyújtani; 

 az iskola olyan - az emberre, társadalomra, művészetekre, a természetre, a tudományokra, a 

technikára vonatkozó - ismereteket közöl, amelyek megalapozzák a tanulók műveltségét, 

világszemléletét, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb 

környezetükben; 

 az iskola oktató és nevelő tevékenységének célja a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztése; 

 fontosnak tartjuk, hogy a diákok elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit; 

 fontos, hogy a tanulók között a szorgalom, a tudás, és a munka nyerjen nagyobb becsületet; 

 törekedni kell a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre; 

 segíteni kell a diákoknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat; 

 törekedni kell az emberek közötti érintkezés elfogadott normáinak és helyes formáinak 

kialakítására; 

 megismertetjük tanulóinkat a nemzeti kultúra és történelem fontos eseményeivel. 

 

 

 

 Az empatikus, tevékeny társadalomszemlélet az iskolai diakóniai és önkéntes 

tevékenységeken keresztül nyilvánuljon meg felnőtté válásuk utáni életvitelükben. 

 Ismerjék fel és tudják értelmezni, hogy vannak egyéni és közösségi érdekek, 

érdekütköztetések és léteznek kompromisszumos megoldások. Ítéljék el a testi erővel, a 

hatalommal, a tekintéllyel való visszaélést.  

 Tudjanak azonosulni az emberszerető, toleráns magatartással.  

 Tevékenységeik, cselekedeteik során mutatkozzon meg az együttműködés, az önzetlen 

segítés, az egészséges versenyszellem a játékban, az alkotásban, a sportban. 

 Iskolánk kapcsolatait tágabb társadalmi szférára is kiterjesztjük a közösségfejlesztés 

érdekeinek megfelelően.  

 

VIII.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

 Az emberi, a gyermeki természetet figyelembe véve elvárható az alapiskolázás során, hogy a 

tanulók a mindennapi együttélésben a társadalom által elfogadott értékeknek, normáknak 

megfelelő magatartási szokásokat sajátítsanak el. 

 A fiatalkorúak életkori sajátságait figyelembe véve elvárható, hogy középiskolai 

tanulmányaik során szert tegyenek, akár tovább képezhető, általános műveltségre, ezen 

alapuló társadalmi szokásrendre, és ennek birtokában a társadalom normáit elfogadó, 

felelősen gondolkodó, aktív állampolgárrá váljanak. 

 Az őket körülvevő személyek, valamint az elődök - irodalmi, történelmi hősök - 

cselekedetei magatartási mintaként épüljenek be, amelyek közül egyéniségüknek 

megfelelően tudnak választani. 

 Társadalomtudományi, esztétikai és hittani tanulmányaik során helyes értékítéletre, 

mintakövető magatartásra és kreatív életvitelre jussanak. 

 A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti 
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konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

 A magatartási normák, minták megismerése nyomán jussanak el a szabálytudatig, az 

elfogadásig, a szabályazonosulásig. 

 

 

VIII. 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő sajátos pedagógiai tevékenység 

 

 Az enyhe fokban értelmileg sérült tanulók esetében a következő pedagógiai eljárásokra és 

tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt. 

 Produktív együttműködés és kapcsolatkiépítés a nevelési tanácsadókkal és a 

társintézményekkel. 

 Az egyéni haladási ütemre építkező, s az ahhoz igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

 A sérülés specifikus felzárkóztatási lehetőség biztosítása a habilitációs és rehabilitációs órák 

keretében. 

 Az életviteli gondok, nevelési nehézségek segítése a családok és a szülők vonatkozásában. 

 

VIII.5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

 

 Az SNI és BTM tanulók képességei fogyatékosságuk és mentális sérüléseik tekintetében is 

nagyon eltérőek. Nevelőközösségünk azt a célt tűzte ki e tekintetben maga elé, hogy a korlátok és 

lehetőségek szinkronjának megteremtésével hozzásegítse a tanulókat egyéniségük 

kibontakoztatásához, személyiségük teljessé tételéhez. Jellemző rájuk a szórt képesség- profil. A 

károsodás által nem érintett területeken akár kiemelkedő teljesítményt, vagy aktivitást is 

kifejthetnek. Részletes lehetőségeket a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek fejezetésnél 

ismertetünk. 

 

 

VIII.6. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 Pedagógiai programunkban kiemelkedő szerepet szánunk a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos feladatoknak.  

 A beszűkült környezetben élő szülők, de gyerekeik is vágynak egy stabil kapcsolatra. Egyre 

több a szorongó, a bizonytalanság érzésével küzdő, szeretetre, védettségre vágyó gyermek. Épp 

ezért az iskolának kell vállalnia, hogy színtere lehessen a szülőtársakkal, pedagógusokkal, 

intézményvezetőkkel történő találkozásnak, és adjon lehetőséget a nyomasztó gondok 

megosztására.  

 Feladatainkat a következőkben határozzuk meg: 

 a család és a gyermek közvetlen környezetének megismerése 

 a gyermek kapcsolatainak feltárása, /kortársközösség, tágabb környezet/s ennek ismeretében 

a veszélyeztető faktorok kiszűrése 

 tartalmas iskolai programok szervezése annak érdekében, hogy a gyermek idejének nagy 

részét szervezett és ellenőrzött keretek között töltse 

 a helyi lehetőségek kihasználásával a szabadidő hasznos eltöltésére törekvés /kirándulások, 

üzem, múzeumlátogatások, vetélkedők, stb./ 

 szükség esetén napi kapcsolatteremtés a családsegítőkkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a 

rendőrséggel, a gyermekorvossal, védőnőkkel, a gyámügyi feladatokat ellátó kollégával, az 

iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősével, amely feladatokat a mindenkori 

osztályfőnökök látják el.  

 

VIII.7. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 Fokozott figyelmet fordít a tanulási kudarcnak kitett tanulókra. Nem könnyű enyhíteni 
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azokat a kudarcokat, amelyek a gyermekeket érték. Sokszor nagyon kell ügyelnünk, hogy az 

elsődleges tüneteket ne kövessék a másodlagos tünetek megjelenése (magatartási problémák, 

önértékelési zavar, alacsony toleranciaszint stb.). 

  Ezeknek a problémáknak a megelőzése érdekében a hozzánk kerülő tanulóknál mindig 

megkeressük azt a fejlődési szintet, amelyre még építhetjük munkánkat. Kis lépésekkel haladunk 

előre, ügyelve arra, hogy minél több sikerélmény érje a tanulót. Ezt a pedagógiai megsegítést az 

iskolai pedagógusi team (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, szaktanár, osztályfőnök) 

bevonásával végezzük. 

 

VIII.8. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység, az etnikai tanulók felzárkóztatása 

 A tanulók családjai különféle szociális, egészségügyi, családi és nevelési problémával 

küzdenek, melyek enyhítéséhez, vagy kompenzálásához, esetleg megoldásához pedagógusaink 

szakmai kompetenciájuk és humánus attitűdjük mozgósításával járulnak hozzá. 

 A következő eljárásokkal igyekszünk enyhíteni tanulóink szociális hátrányain:  

 segítség a taneszközök vásárlásához; 

 felzárkóztató foglalkozások szervezése; 

 a nevelők segítő szándékú odafordulása a gyermekek felé; 

 családlátogatások; 

o a szülők nevelési gondjainak segítése, felvilágosító munka a szociális juttatásokról a              

szülői értekezleteken; 

 jogosultság és szükség szerinti segélyre javasolás; 

 drog- és bűnmegelőzési programok szervezése az egészségügyben és a rendőrségen 

               dolgozók segítségével; 

 pályaorientációs tevékenység. 

 

VIII.9. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 

 

 Az együttműködés színterei: iskola, szabadidős tevékenységek, az iskolai ünnepségek, 

osztálydélutánok. További fejleszthetőségük aktualitások által determinált. Néhány példa a 

lehetséges formákból: 

  szülői értekezlet 

  fogadó óra előzetes egyeztetéssel 

  fogadónap 

  nyílt nap 

  kirándulás 

  osztályfőnöki óra 

  iskolai ünnepségek, szalagavató 

  tanévnyitó, tanévzáró, ballagási istentisztelet 

 Az együttműködés formáinak tervezésében a fő irányvonalakat jelöltük meg. Lehetőségként 

szem előtt tartjuk a napi aktualitásokat, a mindennapok által lehetőségként felkínált vonatkozásokat. 

 

VIII.10.  Iskolai egészség-nevelési feladatok végrehajtása 

Az egészség alapértékként való felfogása az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál is 

komplex fogalmat jelent. Az iskolai egészségfejlesztés feladatai közül a mindennapos testedzésre a 

kötelező óraszámban megtalálható heti 3 testnevelés tanóra és a sportkörök (2 óra) működése ad 

lehetőséget.  

A testedzés jelentőségét fokozza, hogy a gyermekeknek a munkaerőpiacon - majdani 

munkavállalóként - szükségük lesz fizikai erőnlétükre és állóképességükre. Ezt pedig csak 

rendszeres testneveléssel, testedzéssel érhetjük el.  

A test folyamatos fejlesztése és karbantartása feszültség levezető és fegyelmező hatású is. 
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Az egészséges életmódra és egészséges táplálkozásra nevelés, a helyes szokások kialakítása, a 

betegségek megelőzése, a gyógykezelések, az egészséget károsító hatások, káros szenvedélyek 

kivédése, baleset-megelőzés témakörei minden tantárgy tanítása során meg kell, hogy jelenjenek. 

Minden pedagógiai helyzetet fel kell használni ezen ismeretek átadására. 

Az egészséges táplálkozásra nevelés szempontjait figyelembe véve szükséges az iskolai 

étkezés kínálatát irányítani, figyelembe véve a tanulók szociális hátrányait is. 

A gyógypedagógia olyan oktatási rendszer, amelynek tantervében a lelki egészség 

kialakításának feladatára külön tantervi programegység fogalmazódott meg. 

A tanulási és magatartási zavarokkal küzdő speciális nevelési szükségletű tanulók 

személyiségének, magatartásának fejlesztésére, szocializációs, rehabilitációs és mentálhigiénés 

felkészítésére szolgál a „Komplex személyiség- és magatartásfejlesztő” tantervi egység. 

 

VIII.11. A környezeti nevelési program szerepe  

A környezeti nevelés célja az intézményes keretek között megtervezni és tudatos pedagógiai 

folyamatban kialakítani és elősegíteni az ember környezettudatos magatartását, életvitelét. A 

környezeti nevelés a személyiségre komplex módon hat.  

A környezeti nevelés minden tanuló számára – a későbbi életvitel kialakítása érdekében – 

igen hangsúlyos. A fogyatékosság okozta megismerési gátak megkívánják – mind a természeti, 

mind a társadalmi környezet vonatkozásában –, hogy e nevelési terület is a helyes egyéni stratégiák 

kialakítását és következetes véghezvitelét biztosítsa.  

A környezeti nevelésben a tanulás tág, teljes körű értelmezése fontos elem. Ez azt jelenti, 

hogy nemcsak ismeretközlő, információs, tudományos, tényszerű anyagok megtanítása a cél, hanem 

a szerepek, magatartási módok megtanulása, életviteli stratégiák kialakítása és gyakoroltatása, 

attitűdformálás, érzelmi viszonyulások és értékek közvetítése is része a teljes folyamatnak. A 

környezettudatos magatartás kialakításának elengedhetetlen feltétele az iskolai és otthoni, valamint 

távolabbi környezet megfeleltetése, vagy legalább közelítése a célkitűzésekhez.  

A fogyatékos tanulók és fiatalok nevelésében/oktatásában – éppen a teljesebb társadalmi 

szocializáció érdekében – szükséges a környezeti nevelés kiszélesített értelmezésének alkalmazása. 

Nem csak a természeti környezetünk problémái öltöttek aggasztó méreteket, hanem az emberi 

társadalmak is kedvezőtlen irányba „fejlődnek” (fogyasztási szokások, zaj és baleseti kockázatok, 

víz- és talajszennyezés, agresszió, tömegmanipuláció, népességfogyás/túlnépesedés stb.).  

 

 

IX. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje 
IX.1. A diákkörök 

 

 A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában 

működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy 

képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

IX.2. Az iskolai diákönkormányzat 

  

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott 

tisztségviselői érvényesítik.  

 Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik.  

 Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó 
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tanulóközösség fogadja el, a nevelőtestületnek egyetértési joga van. 

 A diákönkormányzatnak egyetértési joga van a következő kérdésekben: 

 az SZMSZ tanulókat érintő rendelkezéseinek elfogadása és módosítása; 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elvei eldöntésekor; 

 a házirend kialakításakor; 

 minden tanulókat érintő kérdésben. 

  Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

 a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 

 Az iskolai diákönkormányzat munkáját, segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 

javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.  

 

IX.3. Az iskolagyűlés 

 

Az iskolagyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni, amelyen az intézmény 

igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az intézményi élet egészéről, az 

intézményi munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az intézményi házirendben 

meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  

     Az évi rendes iskolagyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév 

helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli iskolagyűlés összehívását az iskolai 

diákönkormányzat vezetője vagy az intézmény igazgatója kezdeményezheti. 

     Az évi rendes iskolagyűlésen a diákönkormányzat és az intézmény képviselője beszámol az 

előző iskolagyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói 

jogok helyzetéről és érvényesüléséről. A iskolagyűlésen a tanulók az intézmény életét érintő 

ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az intézmény vezetéséhez. A 

iskolagyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. 

    A iskolagyűlés összehívásáért az igazgató felelős. 

    Az iskolai diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések 

használata stb.) az intézmény vezetése (ill. fenntartója) teljes körűen térítésmentesen biztosítja. 

Az iskolai diákönkormányzat működését az intézmény saját költségvetéséből teljes körűen 

finanszírozza.  A diákönkormányzat egyéb bevételeinek felhasználásáról maga dönt. 
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X. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 
Az eredményes nevelő-oktató munka, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház, a tanulói és a pedagógus közösség koordinált, aktív 

együttműködése. A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai nevelés-tanítás-tanulás folyamatának 

három egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés 

alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom féltől. 

Az együttműködés fontos feltétele, hogy a partnerek ismerjék alaposan az iskola nevelési 

programját, különösen annak első szakaszát, amely az itt folyó nevelő-oktató munka alapelveit, 

céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait határozza meg. Ez adhatja meg a tartalmát az 

együttműködésnek. 

A szülők megnyerése, szemléletformálása az együttműködés növelése érdekében a 

kooperatív technikák alkalmazása folyamatos feladat. Sokszorosan igaz ez az SNI tanulókkal és 

szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartásra.  

 

       X.1. A szülő és az iskola együttműködésének formái 

 

Az együttműködés során először azokat a kérdéseket kell rendezni, hogy milyen módon 

működhet közre, segítheti a szülő az iskolában folyó nevelőmunkát, illetve az iskola milyen módon 

és formában nyújthat segítséget a szülőnek gyermeke helyes neveléséhez. 

 

            X.1.1. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat 

                         várjuk el: 

 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken 

 őszinte véleménynyilvánítást 

 együttműködő magatartást 

 aktív közreműködést a partneri igények, elégedettség és 

       elégedetlenség mérésében 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését 

 érdeklődő-segítő hozzáállást 

 szponzori segítségnyújtást 

 

           X.1.2. Iskolánk a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat  

                    kínálja: 

 osztály szülői értekezletek, (évente két szülői értekezletet tartunk: 

szeptemberben és februárban) 

 fogadóórák,  

 fogadónapok (évente két fogadónapot tartunk a tanárokkal való találkozás 

céljából, ősszel és tavasszal) 

 rendkívüli megbeszélések 

 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról 

 az új és a végzős osztályok negyedévenkénti értékelése 
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Jól segíthetik az együttműködést az iskolánkban kialakult hagyományok közös ápolása, 

fejlesztése, az iskolai ünnepségek egyéb rendezvények is:  

 tanévnyitó istentisztelet 

 iskolai versenyek 

 szalagavató bál 

 karácsonyi műsor 

 farsangi rendezvények 

 ballagási ünnepség 

 tanévzáró istentisztelet 

 

A felsorolt események alkalmat teremtenek az iskola számára, hogy bemutathassa a nevelő-

oktató munka folyamatát, annak eredményeit és nehézségeit a szülők számára. A szülők közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetnek gyermekeik fejlődésével, haladásával kapcsolatosan. A programok 

lehetőséget adnak a szülők aktív részvételére, az együttműködésre is. 

 

     X.2. A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, lehetőségei 

 kötelező tanítási órák 

 nem kötelező iskolai alkalmak 

 szakköri foglalkozások 

 énekkari órák 

 közös kirándulások 

 közösen végzett hasznos munkák 

 sportversenyek, vetélkedők 

 személyes megbeszélések 

 felzárkóztató foglalkozások 

 fejlesztő foglalkozások 

 iskolapszichológusi foglalkozások 

 Sylvester-forgó különleges alkalmai 

 

A szülők közösségének képviseleti szerve a Szülőtanács (Szülői Szervezet). A Szülőtanács 

ülésein meghívottként részt vesz az igazgató. A tanévnyitó és tanévzáró értekezletre a Szülőtanács 

tagjai, ill. elnöke meghívást kapnak, és megfogalmazzák javaslataikat, tanácsaikat és kéréseiket, 

amelyeket beépítünk az oktató-nevelő munka gyakorlatába. 

A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik. A diákönkormányzatot 

megbízott pedagógus segíti munkája végzésében. 
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XI. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 

A tanuló – beleértve az egyéni tanrenddel rendelkező tanulót is – az iskolával tanulói 

jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az 

átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt az 

osztályfőnök és az adott osztályban tanító szaktanárok véleményének meghallgatásával. A tanulói 

jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi 

időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását 

az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt 

létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, 

átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó 

tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola igazgatója a felvételi, 

átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a mulasztás elbírására 

és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel 

kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a 

kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a 

gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a 

gyermeket az iskolába nem íratták be. 

Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, 

akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény 

székhelyén van. 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. 

Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve az egyéni tanrendűt is – az iskola tartja 

nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a 

tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő 

iskola feladata. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait 

külföldön folytatja. Az iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya 

kérelmére a tankötelezettség megszűnését követően megszűnik. 

Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának 

időpontját az iskola igazgatója állapítja meg. 

 

XII. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 
 

XII.1. Elsősegélynyújtást oktató pedagógusok továbbképzése 

 

A továbbképzés célja: hogy az oktatási intézményekben legyenek olyan pedagógusok, akik az 

elsősegély-nyújtási és/vagy baleset-megelőzési ismereteket oktatják, a veszélyhelyzeteket 

felismerik, illetve ellátják. További célok közt szerepel az elsősegély-ismeretek fontosságának 

bemutatása, annak népszerűsítése, illetve az, hogy minél több oktatási intézménybe lehetőség 

legyen a téma akár tanórai, akár szakköri oktatására. 

A továbbképzés célcsoportja: bármely pedagógus. A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi 

követelmények: 

      1. A továbbképzés végére a résztvevők sajátítsák el: 

 az ember létfenntartó szerveivel kapcsolatos ismereteket; 

 az elsősegélynyújtás alapjait, valamint az elsősegély-oktatás életkori sajátosságait; 

 a segélynyújtás és a biztonsági előírások jogi vonatkozásait.  

      2. A továbbképzés végére a résztvevők legyenek képesek  
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 a baleseti helyzetek felismerésére, azok ellátására, segélyhívásra; 

 társszervezetekkel kapcsolat felvételre;  

 baleseti szimulációk megrendezésére;  

 pedagógiai eszköztárukat bővíteni a megismert lehetőségekkel, valamint ismereteiket 

önállóan fejleszteni. 

 

Elérendő célkitűzésünk, hogy a biológia szakos tanárokkal együtt 5 elsősegélynyújtást oktató 

pedagógus legyen intézményünkben. 

 

XII.2. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek oktatásának megvalósítása 

intézményünkben 

 

         XII.2.1. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tantárgyak rendszerében 

 

 

EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGI TERÜLET 
 

BIOLÓGIA (7–8. évfolyam) 
6. Az ember megismerése és egészsége 

Egészség. 

Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek. 

(9–12. évfolyam) 
6. Az ember megismerése és egészsége. 

Alapfokú elsősegély-nyújtási és újraélesztési ismeretek. 

 

FIZIKA (7–8. évfolyam) 
6. Az ember megismerése és egészsége 

Az elektromos áram hatása az élő szervezetre.  

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek. 

 

KÉMIA (7–8. évfolyam) 
6. Az ember megismerése és egészsége 

Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban. 

(9–12. évfolyam 
6. Az ember megismerése és egészsége 

Veszélyjelek, biztonsági előírások szerepe, értelme, teendők egyes mérgezések 

esetén.) 

 

           

XII.2.2. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tanórán kívüli oktatásban- 

                      nevelésben 

 

1. Az intézmény Házirendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a 

Munkavédelmi- és Tűzvédelmi Szabályzataiban foglaltak szerint baleset-megelőzési 

oktatás a tanév kezdetén, az osztályfőnöki órákon, s szükség szerint pl. kirándulások, 

üzemlátogatások alkalmával, az egészségnapon, a diakónia-ápolástan programban, 

illetve fokozott figyelemmel a testnevelés, technika, életvitel, a fizika, a kémia, az 

informatika tantárgyak tanításakor. 
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XII.2.3. Tematika 

 

- vészhelyzetek felismerése 

- helyszínbiztosítás 

- általános betegvizsgálat 

- vérzéscsillapítás, végtagsérülések felismerése és ellátása 

- komplex újraélesztés és félautomata defibrillátor használata 

- égési és marási sérülések 

- mérgezések 

- stroke, infarktus, angina 

- görcsrohamok 

- egyéb belgyógyászati esetek 
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HELYI TANTERV 
I. A választott kerettanterv megnevezése 

Intézményünk helyi tantervét a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

EMMI rendelet figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I.1.Gimnázium - 7-12. évfolyam 

 

    I.1.1. A kötelező tantárgyak esetében: 

 

 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 I. IDEGEN NYELV 

 Idegen nyelv 

 Függelék: angol és német nyelvi specifikáció (1. rész) 

 Függelék: angol és német nyelvi specifikáció (2. rész) 

 II. IDEGEN NYELV 
 Idegen nyelv (9-12. évfolyam) 
 Idegen nyelv (7-12. évfolyam) 
 Latin nyelv - választható második idegen nyelv 

 MATEMATIKA 

 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 ERKÖLCSTAN 

 HITTAN 

 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN: 7-8. A , 10-12. B változat* 

 FIZIKA: B változat* 

 KÉMIA: B változat* 

 FÖLDRAJZ 

 ÉNEK-ZENE: B változat 

 DRÁMA ÉS TÁNC 

 VIZUÁLIS KULTÚRA 

 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

 MŰVÉSZETEK 

 Ének-zene: B változat 

 Dráma és tánc 

 Vizuális kultúra 

 Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 INFORMATIKA 

 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 

I.1.2. Szabadon választható tantárgyak 

 

 SYLVESTER-FORGÓ 

 MŰVÉSZETEK: Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

 TANULÁSMÓDSZERTAN 

 

 

 

I.1.3.Tantárgyi struktúra és óraszámok 
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http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.10.2_kemia_7-10_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.11_foldrajz_7-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.12.2_enek_7-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.13_drama_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.14_vizkult_7-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.15_media_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.16.1.2_enek_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.16.2_muv_drama_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.16.3_muv_vizkult_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.16.4_muv_media_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.17_informat_7-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.18_eletvitel_7-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/4_melleklet_7-12/4.2.19_testnev_7-12.doc
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A) Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 7–12. évfolyamon  

 

A 7-12. osztályok  óraszámai 2020 szeptemberétől 
Heti óraszám/évfolyam 7. 8. NYEK 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 3 3     

Matematika 3 3 2     

Történelem 2 2      

Állampolgári ismeretek  1      

Hittan 2 2      

Első idegen nyelv 3 3 10     

Második idegen nyelv 2 2 8     

Latin        

Fizika 1 2      

Kémia 1 2      

Biológia 2 1      

Földrajz 2 1      

Természettudomány        

Ének-zene 1 1      

Vizuális kultúra 1 1      

Technika és tervezés 1       

Digitális kultúra 1 1 3     

Testnevelés 5 5 5     

Fakultáció        

Hon- és népismeret 1       

Dráma és színház 1       

Osztályfőnöki 1 1 1     

Összesen:        

Kötelező óraszám        

Szabadon tervezhető óra        

Maximális órakeret 30 30 34 34 34 34 34 

 

 

 

B / A kifutó évfolyamok kötelező tantárgyai és minimális óraszámok a 7–12. évfolyamon 

 

 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf.  12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 

II. idegen nyelv   3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 3 

3 

Erkölcstan 1 1     

Etika     1  

Biológia – egészségtan 2 1  2 2 2 

Fizika 2 1 2 2 2  

Kémia 1 2 2 2   
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Földrajz 1 2 2 2   

Ének-zene 1 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra 

és médiaismeret* 
  1   

 

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1 1 1   

Életvitel és gyakorlat  1     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 3 3 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 31 31 35 36 35 35 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal 

tölthet meg. 
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I.2.Gimnázium - 9-12. évfolyam 
 

            I.2.1. A kötelező tantárgyak esetében: 

 

 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 I. IDEGEN NYELV 
 Idegen nyelv 
 Függelék: angol és német nyelvi specifikáció 

 II. IDEGEN NYELV 
 Idegen nyelv 
 Latin nyelv - választható második idegen nyelv 

 MATEMATIKA 
 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 ETIKA 

 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN: 7 -8. A , 10-12. B változat* 

 FIZIKA: B változat* 

 KÉMIA: B változat* 
 FÖLDRAJZ 

 ÉNEK-ZENE: B változat 
 DRÁMA ÉS TÁNC 
 VIZUÁLIS KULTÚRA 
 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

 MŰVÉSZETEK 

 Ének-zene: B változat 
 Dráma és tánc 
 Vizuális kultúra 
 Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 INFORMATIKA 
 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 
 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

 

 

 

            I.2.2.Szabadon választható tantárgyak 

 

 SYLVESTER-FORGÓ 

 MŰVÉSZETEK: Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

 TANULÁSMÓDSZERTAN 

 

 

 

mailto:sylvester@sylvester.hu
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.01_magyar_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.02.1_idnyelv_9-12_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.02.2_fugg_angol_nemet_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.03.1_masodik_idnyelv_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.03.2_latin_9-12_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.04_matemat_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.05_tort_tars_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.06_etika_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.07.2_biologia_9-12_g_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.07.2_biologia_9-12_g_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.08.2_fizika_9-12_g_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.09.2_kemia_9-10_g_b.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.10_foldrajz_9-10_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.11.2_enek_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.12_drama_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.13_vizkult_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.14_media_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.15.1.2_muv_enek_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.15.2_muv_drama_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.15.3_muv_vizkult_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.15.4_muv_media_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.16_informat_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.17_eletvitel_11-12_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.18_testnev_9-12.doc
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I.2.3.Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

A. Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 9–12. évfolyamon  

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 
 

12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 3 

3 

Etika     1  

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2    

Földrajz 2 2    

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1    

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1     

 

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1    

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

2011. CXC tv. 32. § (1) j) értelmében a hittan tantárgy kiváltja az etika tantárgyat 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal 

tölthet meg.
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** A természettudomány tantárgyak a 7–8. évfolyamon diszciplináris bontásban vagy egy 

integrált természettudomány tantárgy moduljaiként is oktathatók. Diszciplináris bontás esetében az 

egyes tantárgyak heti 3-3 órában taníthatók a két évfolyamra vetítve. A fizika, kémia, biológia 

tantárgyak óraszámait a kerettantervek szabályozzák. 
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A négy évfolyamos gimnázium óraterve általános és emelt nyelvi óraszámmal 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyamon az Állampolgári ismeretek tantárgyat integrálva tanítjuk a  

Történelem tantárgy keretein belül. 

2011. CXC tv. 32. § (1) j) értelmében a hittan tantárgy kiváltja az etika tantárgyat 

Művészetek tantárgyon belül dráma és színház tantárgyat oktatjuk. 

11. évfolyamon a választandó órák a fentiekből: érettségi előkészítő: 4 óra bármely érettségi 

tantárgy/2 óra természettudomány tantárgy plusz 2 óra egyéb érettségi tantárgy. 

 

11-12.évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika tantárgyakon kívül a 

következő tárgyakból biztosítunk érettségi előkészítőt: középszint: informatika, földrajz, valamint 

 9. 10 11. 12. 

Tagozat/Tantárgy ált. 
emelt 

ált. 
emelt 

ált. 
emelt 

ált. 
emelt 

Magyar nyelv és irodalom 3 
3 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

1. idegen nyelv 3 3+1 3 3+2 4 4+1 4 4 

2. idegen nyelv 3 3 3 3+1 3 3+1 3 3+1 

Történelem 2 2 2 3 3 3 3+1  3+1 

Matematika 3 3 3 3 3 3 3 3 

Állampolgári ism.         1 1 

Biológia  3 3 2 2     

Fizika 2 2 3 3      

Kémia 1 1 2 2       

Földrajz 2 2 1 1       

Ének 1 1 1 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1       

Művészetek: dráma és 

színház   

 

  

 

1 

1 

1 

1 

Természettudomány     2 2   

Digitális kultúra 2 2 1 1  2 2    

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

összesen 32 33 32 35 28 30 26 28 

Érettségi előkészítő   
 

  
 

2+2 
2+2 

2+2 
2+2 

Összesen 32 33 32 35 30 32 28 30 

szabad órakeret 2 
 

2 
 

4 
 

5  

Egyházi ének 1        

Áhítat 1  1  1  1  

Hittan (szabad) 2  2  2  2  

Egyházi kultúra 1  1  1    

Rendelkezésre álló 

órakeret 34 
 

34 
 

34 
 

34 
 

Összes órarendi óra 

(áhítattal) 36 
 

35 
 

33 
 

33 
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jelentkezők számától függően hittan vagy rajz vagy ének-zene vagy testnevelés vagy kémia vagy 

fizika 

emelt szint: biológia, és kémia vagy fizika (az  

igények szerint) 
 

   

C. A hat évfolyamos gimnázium óraterve 
 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 4 4 

II. idegen nyelv   2 (latin) 3 3 3 3 

Történelem 2 2+1 2 2 3 3+1 

Matematika 3 3 3 3 3 3 

Állampolgári ism.  1    1 

Biológia – egészségtan 2 1 3 2   

Fizika 1 2 2 3   

Kémia 1 2 1 2   

Földrajz 2 1+1 2 1   

Ének-zene 1 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1   

Dráma és színház       1 1 

Természettudomány       2  

Digitális kultúra 1 1 2 1 2  

Technika  1      

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Összesen 27 30 32 32 28 26 

Érettségi előkészítő       2+2 2+2 

Összesen 27 30 32 32 30 26 

Szabad 2 2: latin 2 2 4 5 

Egyházi ének 1   1    

Hittan 2 2 2 2 2 2 

Áhítat 1 1 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló 30 30 34 34 34 34 

Összes órarendi óra 

(áhítattal) 31 33 36 35 33 33 

12. évfolyamon az Állampolgári ismeretek tantárgyat integrálva tanítjuk a  

Történelem tantárgy keretein belül. 

2011. CXC tv. 32. § (1) j) értelmében a hittan tantárgy kiváltja az etika tantárgyat 

Művészetek tantárgyon belül dráma és színház tantárgyat oktatjuk. 

11. évfolyamon a választandó órák a fentiekből: érettségi előkészítő: 4 óra bármely érettségi 

tantárgy/2 óra természettudomány tantárgy plusz 2 óra egyéb érettségi tantárgy. 
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11-12.évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika tantárgyakon kívül a 

következő tárgyakból biztosítunk érettségi előkészítőt: középszint: informatika, földrajz, valamint 

jelentkezők számától függően hittan vagy rajz vagy ének-zene vagy testnevelés vagy kémia vagy 

fizika 

 

emelt szint: biológia, és kémia vagy fizika (az  

igények szerint) 

emelt szint: biológia, kémia vagy fizika (az 

igények szerint) 

 

D. A nyelvi előkészítő évfolyam óraterve  
 

Tantárgyak 9.NY 9.évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 

magyar nyelv és irodalom 2 3 4 4 4 

1. idegen nyelv  10 3 3 4 4 

2. idegen nyelv  8 3 3 3 3 

történelem   3 3 3 3+1 

matematika 2 3 3 3 3 

állampolg. ism.      1 

biológia   3 2   

fizika   2 3   

kémia   1 2   

földrajz   2 1   

ének   1 1   

vizuális kultúra   1 1   

Dráma és színház     1 1 

Természettudomány     2  

Digitális kultúra 3 2 1 2  

Testnevelés 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Tanulásmódszertan 1     

Összesen 32 32 32 28 26 

Érettségi előkészítő    2+2 2+2 

Összesen 32 32 32 30 26 

Szabad 0 2 2 4 5 

Egyházi ének 1     

Hittan 2 2 2 2 2 

Áhítat 1 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló 30-32 34 34 34 34 

Összes órarendi óra (áhítattal) 36  35 35 33 33 
 

 

12. évfolyamon az Állampolgári ismeretek tantárgyat integrálva tanítjuk a  

Történelem tantárgy keretein belül. 
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2011. CXC tv. 32. § (1) j) értelmében a hittan tantárgy kiváltja az etika tantárgyat 

Művészetek tantárgyon belül dráma és színház tantárgyat oktatjuk. 

11. évfolyamon a választandó órák a fentiekből: érettségi előkészítő: 4 óra bármely érettségi 

tantárgy/2 óra természettudomány tantárgy plusz 2 óra egyéb érettségi tantárgy. 

 

 

11-12.évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika tantárgyakon kívül a 

következő tárgyakból biztosítunk érettségi előkészítőt: középszint: informatika, földrajz, valamint 

jelentkezők számától függően hittan vagy rajz vagy ének-zene vagy testnevelés vagy kémia vagy 

fizika 

emelt szint: biológia, és kémia vagy fizika (az 

igények szerint) 

 
 

 
E. Az egészségügy és szociális technikumi osztályok óraterve  

 

Tantárgyak 9. évf. 
10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-13. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 525  0 

Idegen nyelv (első élő idegen nyelv) 4 4 3 3 597 3 

Matematika 4 4 3 3 489  0 

Történelem 3 3 2 2 350  0 

Állampolgári ismeretek - - - 1 31 0 

Digitális kultúra 1 0 0 0 36  0 

Testnevelés 3 3 3 3 504  0 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 

 
3 0 0 0 108 0 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

biológia 

 
0 2 2 1 144 0 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

 
0 1 0 0 36 0 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 175  1 

Érettségire felkészítő tantárgy 

 
0 0 2 2 144 0 

Összes közismereti óraszám 23 22 20 20 3139 4 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 
 

576 
0 

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 1752 24 

Egyházi ének 1     
 

Hittan 2 2 2 2  
 

Áhítat 1 1 1 1  
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Szabadon tervezhető órakeret 

(közismeret)  

 

3 1 1 1 438 6 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34 34 - 34 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 -  31 

Éves összes óraszám 1224 1224 1224 1179 5905 1054 

 

A testnevelés +1 órája: sportkör 

Az állampolgári ismeretek tantárgy integrálva a történelem tantárgyba. 

A komplex természettudományt végzők érettségi vizsgát tehetnek földrajzból, kémiából, fizikából. 

 

11-12.évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika tantárgyakon kívül a 

következő tárgyakból tartunk érettségi előkészítőt: középszint:  informatika, földrajz, egészségügy,  

szociális ágazati szakmai érettségi 

 

emelt szint: biológia,  

                    egészségügy, szociális ágazati  

                    szakmai érettségi (az igények  

                    szerint) 

 

 

II. A kifutó szakgimnáziumi képzés szakmai programja 

 

       II.1. Elvi alapvetés 

                 II.1.1. A szakképzett munkaerő felkészítésének lehetőségei iskolánkban: 

                          - közoktatás részét képező iskolai rendszerű szakképzés 

                          - iskolarendszeren kívüli szakképzés keretei között folyó képzés 

    - az iskola képzési rendszerét az igényes közismereti oktatás mellett a széles körben 

                        megalapozott szakmai előkészítésnek és szakmai képzésnek kell jellemeznie. 

                  II.1.2. A szakképzés tartalmi szempontból: 

                         - állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló 

                        - a Szakképzési Hídprogram keretében rész-szakképesítés megszerzésére irányuló 

                        - munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges 

                          képesítés megszerzésére felkészítő 

                        - szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges 

                          ismeretek elsajátítását biztosító képzés. 

 

    II.2. A szakmai képzés szakaszai 

 

Tagozat Bemeneti  

feltétel 

Évfolyamok 

 száma 

Évfolyamok képzési 

célja 

Képzés közbeni 

kötelezettség 

Szakgimnázium 8. általános 9. Ágazati szakmai 

érettségire, és 

közismereti érettségire 

készülés 

 

 10.  

 11.  

 12. Közismereti, és 

ágazati szakmai 

érettségi vizsga 

Érettségi 13. Középszintű érettségire 

épülő, felső középfokú, 

Felső 

középfokú, vagy 
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vagy emeltszintű 

ágazati OKJ-s szakmai 

vizsgára készülés 

emeltszintű 

ágazati OKJ-s 

szakmai vizsga 

Érettségi + a 

kerettanterv által 

előírt OKJ-s 

végzettség 

14. felső középfokú, vagy 

emeltszintű ágazati 
OKJ-s szakmai 

vizsgára készülés 

Érettségi + + a 

kerettanterv által 

előírt OKJ-s 

végzettség 

15. 

 

  II.2.1. Iskolarendszeren belüli képzések: 

- általános iskolához kötött szakgimnáziumi nappali rendszerben, érettségi vizsgához 

kötött szakképzési évfolyamok, esti képzések. 

 

II.2.2. Iskolarendszeren kívüli képzések:  

- tanfolyami keretben az intézmény profiljához illő szakmai képzést és vizsgáztatás; 

- a felnőttképzés esti munkarend szerint az érvényes OKJ-s jegyzék szerint. 

 

 

II.3. A képzések követelményrendszere 

 

         II.3.1. Az intézménynek a képzési idő alatt a következő követelményeknek kell megfelelni: 

   - a fenntartó elvárásainak, 

- a keresleti oldal elvárásainak (tanulók, szülők), 

- a munkaerő piaci elvárásoknak, 

- a szakmai gyakorlati képző helyek elvárásainak. 

       II.3.2. A fentiek érdekében a szakgimnáziumi oktatásban fel kell készíteni a tanulókat: 

- a kétszintű érettségire (ágazatok) és a továbbtanulásra 

- minden szakon a folyamatos tanulásra, szakmai továbbképzésre és önképzésre 

- a szakgimnáziumi szakmai képzéseink lehetőséget nyújtanak a szakmai elméleti és 

  gyakorlati ismeretek elsajátítására 

- a készségek, képességek fejlesztésére, a pályaválasztási döntésre, illetve a 

  szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére, és az érettségi utáni szakképzés 

  megalapozására. 

       II.3.3. Elvi alapjai  

Az Országos Képzési Jegyzék, azaz az OKJ megújulásával jelentős változások 

következtek be: a változtatás lényege egy, a gazdaság igényeihez alkalmazkodó szakképzési 

rendszer kialakítása, melynek alapját a moduláris jellegű képzés adja, ami a régi OKJ-val 

szemben megteremti a szakképesítések közötti átjárhatóság lehetőségét. 

 A képzés megszervezéséhez központi program áll rendelkezésünkre, az oktatáshoz 

és a vizsgáztatáshoz a szakmai- és vizsgáztatási követelmények (SZ.V.K.) tartalmazzák a 

követelménymodulokat. 

A moduláris képzés bevezetésével új fogalmak kerülnek bevezetésre: az alap- és a 

rész-szakképesítés, az elágazás vagy a ráépülés. 

Az alap szakképesítés a szakmai és vizsgakövetelményekben megtalálható 

modulokból épül fel, és munkakör ellátására jogosítja birtokosát. 

A rész-szakképesítés a modulrendszer része, hiszen ha valaki az alap szakképesítés 

moduljait nem tudja teljes egészében teljesíteni, de a rész-szakképesítés követelményeinek 

megfelel, tanúsítványt kap arról, és az így megszerzett rész-szakképesítésével el is tud 
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helyezkedni – alap szakképesítést értelemszerűen még nem szerez. Ez nagyszerű lehetőséget 

ad a hátrányos helyzetű tanulók képzéséhez. 

A szakmai program keretében ki kell alakítani az egységes követelményrendszert, 

amely megfelel: 

- a központi szakmai programoknak, kerettanterveknek 

- a helyi tanterveknek 

- a szakma elvárásainak 

- a vizsgakövetelményeknek 

 

      II.3.4. A diakóniai szakmák alapvető követelményei: 

- a megfelelő elméleti tudás megszerzése – készség szintjén – valamennyi szakmai tárgyból;  

- a szakmai gyakorlatokon a team-munkában el kell érni, hogy az elméleti ismeretek  

  birtokában alapvető munkaszervezési és technológiai folyamatok mintegy „rutinná”  

  váljanak. 

- a tantárgyak tanításánál kialakítjuk a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi területen 

  szükséges diakóniai megalapozó szemléletet, fejlesztjük a tanulók kreativitását, logikus 

  gondolkodását, célirányos feladatmegoldó képességét, felkeltjük a tanulók érdeklődését a 

  szakterület iránt, bebizonyítjuk számukra annak jelentőségét, megismertetjük fejlődési 

  tendenciáit. 

     

     II.3.5. A képzési idő folyamán a következő számonkérési formákat kell alkalmazni: 

              II.3.5.1. Szakmai elméleti tárgyaknál: 

- szóbeli számonkérés, 

- feladatlap – kisebb, de a végső cél érdekében fontos anyagrészekből, 

- témazáró dolgozat – egy - egy fejezet, témakör befejezésekor, 

- házi dolgozat – a szakmai látókör bővítése érdekében, 

- projekt munka, és annak bemutatása-szakmai látókör bővítése érdekében. 

 

                II.3.5.2. Csoportos gyakorlatoknál: 

- a gyakorlatokon, csoport munkában a tereptanár szakmai véleményét, értékelését az 

  elméleti tárgyak azonos szinten kell figyelembe venni. 

 

      

      II.3.6. A követelmények alkalmazása, értékelés 

- a képzési idő során egységes 

- az írásbeli munkák értékelésekor mindig pontozásos rendszert és a következő 

     százalékos értéktáblázatot kell alkalmazni: 

                                 0 - 40 elégtelen 

    41 - 55 elégséges 

    56 - 70 közepes 

    71 - 85 jó 

86 - 100 jeles 

 

- a tanuló tudásának mérésekor bármilyen formát is alkalmazunk, nem maradhat el az 

egyéni szóbeli vagy írásbeli értékelés, amelynek során fel kell hívni a tanuló 

figyelmét hiányosságaira, hibáira annak érdekében, hogy felismerje az önellenőrzés 

szükségességét, elsajátítsa az ehhez szükséges technikát, megismerje a szakmai 

követelményeket, a megfelelő értékrend fokozatos megismerésével képes legyen 

teljesítményét elemezni és értékelni 

- minden írásbeli munkát az értékelés után a tanulónak át kell adni, hogy hazavihesse 

és szüleinek megmutathassa 
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- minden értékelési forma során szerzett jegy érvényes osztályzat, amelyet be kell 

vezetni az osztálynaplóba, tanuló ellenőrzőjébe vagy E-naplóba (elektronikus 

naplóba)  

 

III. A szakgimnáziumi osztályok 
  

III.1. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló iskolarendszeren belüli nappali vagy esti munkarend  

szerinti képzés 

 

         III.1.1. A szakképesítés alapadatai: 

             A szakképesítés azonosító száma: 54 723 03  

             A szakképesítés FEOR száma: 3212 

             A szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 

                        A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy 

                       Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy 

                       Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

                       Elméleti képzési idő aránya: 50% 

                       Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

 

       III.1.2. A tanulók felvételének feltételei: 

                      A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

                                     Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

                                     Szakmai előképzettség: – 

                                     Előírt gyakorlat: – 

                                    Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges 

                                    Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

 

      III.1.3. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 

Újszülött, csecsemő- és gyermekápolási feladatot végez 

Koraszülöttet lát el, a beteget monitorizálja 

Beavatkozásoknál segédkezik, életmentő beavatkozásokban részt vesz 

Vizsgálatra előkészíti a beteget 

A gyerekekkel koruknak megfelelően foglalkozik 

Gyógyszerel, injekciót ad 

Közreműködik az aneszteziológia előkészítése során 

Transzfuziológiai és dialízis kezeléseknél asszisztál 

Eszközöket vizsgálathoz előkészít 

Értelmi-, érzelmi nevelést folytat 

Kapcsolatot tart a gyermek hozzátartozóival 

Betegellátó team tagjaként dolgozik 

Vért vesz, Stomát kezel 

Katéterezéshez előkészít, leánygyermeket katéterez 

Invazív- és noninvazív vizsgálatoknál közreműködik 

 

     III.1.4. A képzés célja 

 

A csecsemő- és gyermekápoló képzés célja olyan egészségügyi szakemberek 

felkészítése/nevelése, akik magas szintű szakmai kompetenciával rendelkeznek. Személyes, társas 

és módszertani kompetenciák birtokában korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesznek részt 

a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában. Feladatuk az újszülöttek, koraszülöttek és a beteg 

csecsemők, gyermekek ellátása az érvényes egészségügyi szakmai lélektani és pedagógiai elvek 
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alapján. Cél a szakmai szemléletük bővíthetősége, a szakmai tudásvágy felkeltése, a továbbképzés 

igényének kialakítása. 

 

 

III.1.5. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló iskolarendszeren belüli nappali képzés óraterve 

 

                     Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

Évfolyam 

Heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

9. évfolyam 8 óra/hét  

Ögy.   

10. évfolyam 12 óra/hét  

Ögy.   

11. évfolyam 11 óra/hét  

Ögy.   

12. évfolyam 12 óra/hét  

5/13. évfolyam  óra/hét  

Összesen:  

 

 

Javaslatok a szabadsáv felhasználására 
 

A szakgimnázium, a főszakképesítés tanítására biztosított órakereten túli órakeretben, a szakmai 

képzés során legalább két tanulási lehetőséget ajánl fel tanulói számára választás céljából. Az 

intézmény a szakképzési kerettantervben a szakképzési évfolyamon megszerezhető főszakképesítés 

órakerete mellett az alábbi elemekből a helyi tantervében szabadon állíthatja össze a teljes 

órakeretet kitöltő képzést. A tanulónak ajánlott javaslatok között a mellék-szakképesítés 

megszerzésére irányuló képzés választásának lehetőségét biztosítani kell. 

 

a) mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés 

 

b) a tanulóval tanulószerződést kötött gyakorlati képzést folytató szervezet által – az Szt. 42. § 

(2) bekezdésére figyelemmel – összeállított és a gazdasági kamara által elfogadott szakmai 

program alapján folytatott tanulószerződéses gyakorlati képzés 

 

c) ágazati szakmai ismeretekhez közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgy vagy 

tananyagtartalom, szakmai idegennyelvi, szakmai informatikai ismeretek, digitális íráskészség 

erősítése, 

 

d) etikus vállalkozói ismeretek, jogi, közgazdasági és pénzügyi ismeretek megerősítése 

 

e) ágazati szakmai vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti érettségi tárgyra, 

vagy emelt szintű érettségire történő felkészítés 

 

f) az a)–g) pontok mellett fent maradó órakeretben, de legfeljebb a teljes órakeret húsz 

százalékában a tanult tantárgyak körében tudásmegerősítés, gyakorlás 
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g) a főszakképesítés magasabb színvonalon történő elsajátítását elősegítő, ágazati szakmai 

kompetenciákat, készségeket erősítő képzés, például: 

 

 Kiegészítő/kompetenciaerősítő ismeretek alapápolásból  

 Kiegészítő/kompetenciaerősítő ismeretek klinikumi alapismeretekből  

 Kiegészítő/kompetenciaerősítő ismeretek klinikumi szakismeretekből  

 Gyakorlatok a járóbeteg szakellátásban 

 Egészséges életmódra nevelés, Prevenció 

 Szakmai szoftverek használata 

 Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció 

 Együttműködés, asszertivitás, problémamegoldás, konfliktuskezelési technikák 

 Tízujjas vakon gépírás 
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III.1.5.1. A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 
Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5           0,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  

11110-12 

Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 0,5   1   1   1,5   4         

Szakmai 

kommunikáció 1,5         0,5  2     

11221-12 

Alapápolás 

Ápolástan-

gondozástan 1,5   2,5   0,5   0,5  5          

Ápolástan-

gondozástan 

gyakorlat   70   105       4    

11222-12 

Klinikumi ismeretek 

Klinikumi 

ismeretek 1   2,5   2   4  9,5     

Klinikumi 

gyakorlat        3,5 140  3,5  6 160   

11153-12  Diagnosztikai                             4.5   
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Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

ismeretek 

csecsemő- és 

gyermekkorban 

Terápiás ismeretek 

csecsemő- és 

gyermekkorban               4,5  

Diagnosztikus 

beavatkozások 

gyakorlata                5 

Terápiás 

beavatkozások 

gyakorlata                              5 

11154-12 

Egészségfejlesztés 

Egészséggondozás-

fejlesztés                             2,5  

Egészséggondozás-

fejlesztés gyakorlat                2,5 

Habilitáció, 

rehabilitáció a 

csecsemő- és 

gyermekápolásban               2,5  

Habilitáció, 

rehabilitáció a 

gyakorlatban                               2 

összes óra 5  0 
70 

6 0 
105 

 3,5  3,5 
140 

 6,5  3,5  21 10 
160 

16,5 14,5 

összes óra 5 6 7 10 31 31 

 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

.
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III.1.5.2.A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak, 

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés 

összes óraszáma 

9-12. évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

11
50

0
-1

2 
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18           18 18     18 

Munkavédelmi alapismeretek 4           4 4     4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4     4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2           2 2     2 

Munkaeszközök biztonsága 2           2 2     2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 2     2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4           4 4     4 

11
49

9
-1

2 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 

II
. 

Foglalkoztatás II.                16  16 

Munkajogi alapismeretek                4  4 

Munkaviszony létesítése                4  4 

Álláskeresés                4  4 

Munkanélküliség                4  4 

11
49

8
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) 

Foglalkoztatás I.                64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1                8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2                8  8 

Nyelvi készségfejlesztés                24  24 

Munkavállalói szókincs                24  24 
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11
11

0
-1

2 
 

E
g

és
zs

ég
ü

g
y

i 
al

ap
is

m
er

et
ek

 

Egészségügyi alapismeretek 18   36   36   48  138 144     144 

Szakmai jogi és etikai 

ismeretek 
         16  16 18     18 

Szociológia          16  16 18     18 

Pszichológia 18           18 18     18 

Pedagógia    18        18 18     18 

Egészségügyi ellátórendszer    18        18 18     18 

Népegészségügy       18     18 18     18 

Egészségfejlesztés          16  16 18     18 

Környezet-egészségügy       18     18 18     18 

Szakmai kommunikáció 54         16  70 72     72 

Kommunikáció 18           18 18     18 

Orvosi latin 36           36 36     36 

Speciális kommunikáció          16  16 18     18 

11
22

1
-1

2 
 

A
la

p
áp

o
lá

s 

Ápolástan-gondozástan 54   90   18   16  178 180     180 

Egészséges ember gondozása 18           18 18     18 

Akadályozott ember 

gondozása 
      18     18 18     18 

Ápolástudomány     18        18 18     18 

Ápoláslélektan          16  16 18     18 

Csecsemő és 

kisgyermekgondozás 
36           36 36     36 

Betegmegfigyelés    36        36 36     36 

Ápolási beavatkozások    36        36 36     36 

Ápolástan-gondozástan 

gyakorlat 
  70   105      175  144    144 

Egészséges csecsemő és 

gyermek gondozása  
  35   35      70  56    56 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

75 

 

 

Gondozási feladatok 

felnőttkorban 
  35         35  32    32 

Ápolási-gondozási feladatok 

felnőttkorban 
     70      70  56    56 

11
22

2
-1

2 

K
li

n
ik

u
m

i 
is

m
er

et
ek

 

Klinikumi ismeretek 36   90   72   128  326 342     342 

Anatómia-élettan    36   36     72 72     72 

Általános kórtan       18     18 18     18 

Mikrobiológia-járványtan    18        18 18     18 

Gyógyszertani alapismeretek          16  16 18     18 

Belgyógyászat          48  48 54     54 

Sebészet és traumatológia          32  32 36     36 

Gyermekgyógyászat          16  16 18     18 

Diagnosztikai alapismeretek    36        36 36     36 

Terápiás alapismeretek       18   16  34 36     36 

Elsősegélynyújtás – első ellátás  36           36 36     36 

Klinikumi gyakorlat        126 140  112 378  216 160   376 

Belgyógyászati gyakorlat        42 35  56 133  88 40   128 

Sebészeti gyakorlat        42 35  56 133  88 40   128 

Traumatológia         35   35   40   40 

Csecsemő- és 

gyermekosztályos gyakorlat  
       42 35   77  40 40   80 

11
15

3
-1

2 

D
ia

g
n

o
sz

ti
k

u
s 

és
 

te
rá

p
iá

s 

b
ea

v
at

k
o

zá
so

k
 

Diagnosztikai 

ismeretek csecsemő- és 

gyermekkorban 

               112  112 

Diagnosztikai alapozó 

ismeretek 
               28  28 

Mintavételi ismeretek                30  30 

Mindennapos beavatkozások                30  30 
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Eszközös/műszeres 

vizsgálatok és beavatkozások 
               24  24 

Terápiás ismeretek csecsemő- 

és gyermekkorban 
               112  112 

Gyógyszereléssel kapcsolatos 

feladatok csecsemő- és 

gyermekkorban 

               28  28 

Ápolói feladatok terápiás 

beavatkozásoknál 
               30  30 

Dietetika                30  30 

Homeosztázis                24  24 

Diagnosztikus beavatkozások 

gyakorlata 
                224 224 

Eszközös/műszeres 

beavatkozások előkészítése 
                96 96 

Mintavétel a gyakorlatban                 64 64 

Diagnosztikus vizsgálatokkal 

összefüggő feladatok 
                64 64 

Terápiás beavatkozások 

gyakorlata 
                224 224 

 

Mindennapos beavatkozások                 80 80 

Gyógyszerelés a gyakorlatban                 80 80 

Speciális feladatok                 64 64 

11
15

4
-1

2 

E
g

és
zs

ég
fe

jl
es

zt
és

 Egészséggondozás-fejlesztés                48  48 

Egészségmegőrzés, 

egészségnevelés 
               16  16 

Mentálhigiéné                16  16 

Közösségi ápolás                16  16 

Egészséggondozás-fejlesztés 

gyakorlat 
                80 80 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

77 

 

 

Gondozástan                 32 32 

Fejlődés elősegítése                 32 32 

Egészségfejlesztés                 16 16 

Habilitáció, rehabilitáció a 

csecsemő- és 

gyermekápolásban 

               48  48 

Harmadlagos megelőzés                16  16 

Otthonápolás                16  16 

Speciális nevelési igényű 

gyermekek 
               16  16 

Habilitáció, rehabilitáció a 

gyakorlatban 
                64 64 

Oktatás                 32 32 

Rehabilitáció eszközei                 16 16 

Az ápoló szerepe a 

habilitációban/rehabilitációban 
                16 16 

Összesen 180 0 
70 

216 0 
105 

126 126 
140 

208 112   756  360 
160 

400 592   

Összesen 180 216 252 320   1116 992 2268 

Elméleti óraszámok/aránya 1130 óra (49,67%) az öt évfolyamos képzésben, 1156 óra (50,96%) a két évfolyamos képzésben   

Gyakorlati óraszámok/aránya 1145 óra (50,33%) az öt évfolyamos képzésben, 1112 óra (49,03%) a két évfolyamos képzésben   

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat;  
 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik
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III.1.5.3. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló két éves közismeret nélküli nappali képzés 

óraszámai ) 

 

Évfolyam 
Heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 

Összesen: 2268 óra 

 

 

 

 

 

 III.1.6. A gyakorló csecsemő-és gyermekápoló szakképzés szakmai moduljai 

 

Azonosító Követelmény modulok 

11500-12 Munkahelyi egészség biztonság 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

11110-12 Egészségügyi alapismeretek 

11221-12 Alapápolás 

11222-12 Klinikumi ismeretek 

11153-12 Diagnosztikus, és terápiás beavatkozások 

11154-12 Egészségfejlesztés 
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      III.1.6.1. A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló iskolarendszeren belüli, nappali szakképesítés  

          szakmai moduljaihoz rendelt témakörök óraszáma évfolyamonként, közismereti oktatás nélkül 

Követelmény- 

modul 

Témakörök/ tantárgyak a 

helyi tantervben 

13. évfolyam 14.évfolyam 

Elmélet Gyak. Elmélet Gyak. 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

18 - - - 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. - - 16 - 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. - - 64 - 

11110-12  

Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 

144 - - - 

Szakmai kommunikáció  72 - - - 

11221-12  

Alapápolás 

Ápolástan-gondozástan 180 - - - 

Ápolástan-gondozástan 

gyakorlat 

- 144 - - 

11222-12 

Klinikumi ismeretek 

Klinikumi ismeretek 342 - - - 

Klinikumi gyakorlat - 216+160 

ÖGY 

- - 

11153-12 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

Diagnosztikai 

ismeretek csecsemő- és 

gyermekkorban 

- - 112 - 

Terápiás ismeretek 

csecsemő- és 

gyermekkorban 

- - 112 - 

Diagnosztikus 

beavatkozások gyakorlata 

- - - 224 

Terápiás beavatkozások 

gyakorlata 

- - - 224 

11154-12 

Egészségfejlesztés 

Egészséggondozás-

fejlesztés 

- - 48 - 

Egészséggondozás-

fejlesztés gyakorlat 

 

- - - 80 

11154-12 

Egészségfejlesztés 

Habilitáció, rehabilitáció a 

csecsemő- és 

gyermekápolásban 

- - 48 - 

 Habilitáció, rehabilitáció a 

gyakorlatban 

- - - 64 

Összesen: 2268 - 756 360+160 

ÖGY 

400 592 
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 III.1.6.2. A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló iskolarendszeren belüli, esti szakképesítés 

szakmai moduljaihoz rendelt témakörök óraszáma évfolyamonként, közismereti oktatás nélkül 

 

Követelmény- 

modul 

 

Témakörök/ 

tantárgyak a helyi 

tantervben 

1. évfolyam 2.évfolyam 

Elmélet Gyak. Elmélet Gyak. 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

9 - - - 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. - - 8 - 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. - - 32 - 

11110-12  

Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 

72 - - - 

Szakmai 

kommunikáció  

36 - - - 

11221-12  

Alapápolás 

Ápolástan-

gondozástan 

90 - - - 

Ápolástan-

gondozástan 

gyakorlat 

- 73 - - 

11222-12 

Klinikumi ismeretek 

Klinikumi 

ismeretek 

160 - - - 

Klinikumi 

gyakorlat 

- 100+96 

ÖGY 

- - 

11153-12 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

Diagnosztikai 

ismeretek 

csecsemő- és 

gyermekkorban 

- - 56 - 

Terápiás 

ismeretek 

csecsemő- és 

gyermekkorban 

- - 56 - 

Diagnosztikus 

beavatkozások 

gyakorlata 

- - - 105 

Terápiás 

beavatkozások 

gyakorlata 

- - - 105 

11154-12 

Egészségfejlesztés 

Egészséggondozás

-fejlesztés 

- - 24 - 

Egészséggondozás - - - 48 
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-fejlesztés 

gyakorlat 

 

11154-12 

Egészségfejlesztés 

Habilitáció, 

rehabilitáció a 

csecsemő- és 

gyermekápolásban 

- - 24 - 

 Habilitáció, 

rehabilitáció a 

gyakorlatban 

- - - 40 

Összesen: 1134 - 367 173+96 

ÖGY 

200 298 

 

  

     III.2. Csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű iskolarendszeren belüli szakképesítés- 

                                    ráépülés nappali vagy esti munkarendben 

 

             III.2.1. Alapadatok 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 02 

   A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Csecsemő- és gyermekápoló 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 

   Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: - 

 

 III.2.2. A képzés megkezdésének feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: 52 723 02 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 

szakképesítés 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

   Elméleti képzési idő aránya: 50 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % 

Szintvizsga: - 

   Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

 

III.2.3. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

A Csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma 

képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. 

Kompetencia szintjének megfelelően részt tudjon venni a megelőző, gyógyító, gondozó és 

rehabilitációs folyamatokban. 

Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, 

gondozásában.  

Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával, az ápolási folyamatnak 

megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget. 

Szakápolást végez, előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz, közreműködik a 

beavatkozások, vizsgálatok során, sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál. 

Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő 

tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.  
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Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott 

előírások szerint. 

 

III.2.4. A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

 az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek 

figyelembevételével végezni 

 munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és 

értékelni szakmai tevékenységeit 

 szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg 

gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul 

 a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni 

 segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség 

lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket 

 munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni 

 a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról 

dönteni 

 a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani 

 munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek 

alapján végezni. 

 

III.2.5. Csecsemő- és gyermekápoló iskolarendszeren belüli szakképzés 

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A szakképesítés-ráépülés szakmai 

követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló kormányrendelet szerinti 

 azonosító száma megnevezése 

 11121-12 Szakápolás csecsemő és gyermek betegek esetén 

 11122-12 Kompetencia bővítő ismeretek a csecsemő és 

gyermekápolásban 

 

 

 

III.2.6. Csecsemő- és gyermekápoló iskolarendszeren belüli, nappali képzés szakmai 

követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

 

Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Elméleti  

heti óraszám 

Gyakorlati heti 

óraszám 

11121-12 Szakápolás 

csecsemő és gyermek 

betegek esetén  

Neonatológia 1,5    

Gyermekgyógyászat, 

klinikumi ismeretek és 

szakápolástan 7  

Gyermeksebészet, 

klinikumi ismeretek és 

szakápolástan  2   

Sürgősségi ellátás 

csecsemő  és 

gyermekkorban és 1,5  
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szakápolástan  

A szakápolástan 

gyakorlata csecsemő és 

gyermekkorban   14 

11122-12 

Kompetenciabővítő 

ismeretek a csecsemő és 

gyermekápolásban 

Invazív beavatkozások  1,5    

Fájdalomterápia 0,5  

Táplálásterápia 1  

Sebkezelés 0,5  

Az Invazív 

beavatkozások 

gyakorlata   1,5 

A táplálásterápia 

gyakorlata  0,5 

Összes óra 15,5  16 

Összes óra 31,5  

 

 

III.2.7. A csecsemő- és gyermekápoló iskolarendszeren belüli, nappali képzés szakmai 

követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

 

Szakmai 

követelménymodul 
Témakörök 

Elméleti órák 

száma 
Gyakorlati órák száma 

11121-12 Szakápolás 

csecsemő és gyermek 

betegek esetén 

Neonatológia 48  

 

Gyermekgyógyászat, 

klinikumi ismeretek és 

szakápolástan 

224  

 

Gyermeksebészet, 

klinikumi ismeretek és 

szakápolástan 

64   

 

Sürgősségi ellátás 

csecsemő és 

gyermekkorban és 

szakápolástan 

48  

 

A szakápolástan 

gyakorlata csecsemő és 

gyermekkorban  

  448  

11122-12  

Kompetenciabővítő 

ismeretek a csecsemő 

és gyermekápolásban 

Invazív beavatkozások  48   

 Fájdalomterápia 16   

 Táplálásterápia 32   

 Sebkezelés 16   

11122-12  

Kompetenciabővítő 

ismeretek a csecsemő 

és gyermekápolásban 

Az invazív 

beavatkozások 

gyakorlata 

  48 
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A táplálásterápia 

gyakorlata 
  16 

 Összesen: 496 512 

Összes órák száma:  1008  

Elméleti/gyakorlati 

óraszámok %-os 

aránya: 

  49,20 %  50,79 % 

 

 

 

III.2.8. A csecsemő- és gyermekápoló iskolarendszeren belüli, esti képzés szakmai 

követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

 

Szakmai 

követelménymodul 
Témakörök 

Elméleti órák 

száma 
Gyakorlati órák száma 

11121-12 Szakápolás 

csecsemő és gyermek 

betegek esetén 

Neonatológia 24  

 

Gyermekgyógyászat, 

klinikumi ismeretek és 

szakápolástan 

112  

 

Gyermeksebészet, 

klinikumi ismeretek és 

szakápolástan 

32  

 

Sürgősségi ellátás 

csecsemő és 

gyermekkorban és 

szakápolástan 

24  

 

A szakápolástan 

gyakorlata csecsemő és 

gyermekkorban  

  220 

11122-12  

Kompetenciabővítő 

ismeretek a csecsemő 

és gyermekápolásban 

Invazív beavatkozások  24   

 Fájdalomterápia 12   

 Táplálásterápia 16   

 Sebkezelés 8   

11122-12  

Kompetenciabővítő 

ismeretek a csecsemő 

és gyermekápolásban 

Az invazív 

beavatkozások 

gyakorlata 

  22 

 
A táplálásterápia 

gyakorlata 
  10 

 Összesen: 252 252 

Összes órák száma:  504  

Elméleti/gyakorlati 

óraszámok %-os 

aránya: 

  50 %  50 % 
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III.3. Gyakorló ápoló iskolarendszeren belüli szakképesítés nappali vagy esti munkarendben 

 

        III.3.1. A szakképesítés-ráépülés alapadatai 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 54 723 02 

A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyakorló ápoló 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  I. Egészségügy 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

 

      III.3.2. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

      III.3.3. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 

 kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával 

 dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a 

            gyógyszerelést 

 előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és asszisztál a beavatkozásoknál 

 gyógyszerelő tevékenységet folytat 

 közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok előkészítése során 

 transzfuziológiai- és dialízis kezeléseknél asszisztál 

 ápolja, gondozza, segíti a beteget, szakápolást végez 

 prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, rehabilitációban team tagjaként  

             közreműködik 

 sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál 

 

      III.3.4. A képzés célja 

 

A képzés célja az ápoló szakképesítés munkaterületéhez tartozó kompetenciák 

elsajátíttatása. Cél a megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és gyakorlati képességekkel, 

készségekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szakmai ismeretek birtoklása mellett olyan 

magatartási, etikai és esztétikai értékekkel rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket a segítő szakma 

művelésére. Ismerniük kell a szakma gyakorlásához kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, és 

munkavégzésük során érvényesíteniük kell azokat. Mindig a rájuk bízottak védelmét tekintsék 

elsődlegesnek; az élet és az emberi méltóság tiszteletben tartásával lássák el feladatukat. 

Az ápolóképzés célja olyan holisztikus szemléletű, a tudomány mindenkori szintjének 

megfelelő szakemberek képzése, akik maradéktalanul elvégzik az ápolási/gondozási feladatokat, 

segítik a különböző életkorú betegek és egészséges emberek szükségleteinek kielégítését 

rászorultságuk mértékében. 

A képzésben résztvevőket fel kell készíteni arra, hogy aktívan vegyenek részt a saját, és 

mások egészségtudatos magatartásának kialakításában. Legyenek felkészültek a prevenció 

lehetőségeit illetően, és segítsék a rehabilitációra szorulókat. 
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Cél, hogy a jól felkészült ápolók a gyógyító team tagjaként képesek legyenek a különböző 

szervrendszerek betegségeiben szenvedők szakápolását felelősséggel elvégezni. 

Tudjanak kapcsolatot kezdeményezni és tartani a páciensekkel, a környezetükhöz tartozókkal, a 

munkatársakkal, és mindazokkal, akik az ellátásban érintettek lehetnek. Legyenek képesek 

tudásukat folyamatosan gyarapítani, és a megszerzett tudást átadni az edukáció során. 

 

 

III.3.5. Gyakorló ápoló iskolarendszeren belüli, nappali képzés szakmai követelménymodulokhoz 

rendelt témakörök óraszáma  

                  Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

Évfolyam 

Heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 

Ögy.  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 

Összesen: 2275 óra 
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III.3.5.1. A gyakorló ápoló szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5           0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  

 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 
Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11110-12 

Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 0,5   1   1   1,5   4         

Szakmai 

kommunikáció 1,5         0,5  2     
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11221-12 

Alapápolás 

Ápolástan-

gondozástan 1,5   2,5   0,5   0,5  5          

Ápolástan-

gondozástan 

gyakorlat   70   105       4    

11222-12 

Klinikumi ismeretek 

Klinikumi 

ismeretek 1   2,5   2   4  9,5     

Klinikumi 

gyakorlat        3,5 140  3,5  6 160   

11151-12 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

felnőtt betegnél 

Diagnosztikus és 

terápiás 

szakismeretek                             4   

Diagnosztikus-

terápiás 

beavatkozások               2,5  

Klinikai gyakorlat 
                             16 

11152-12 

Egészségnevelő és  -

fejlesztő  

tevékenység 

Egészségnevelés-

egészségfejlesztés 
                            3,5  

Egészségnevelés-

egészségfejlesztés 

gyakorlat 
                              2,5 

összes óra 5  0 
70 

6 0 
105 

 3,5  3,5 
140 

 6,5  3,5  21 10 
160 

12,5 18,5 

összes óra 5 6 7 10 31 31 

 
A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
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III.3.5.2. A gyakorló ápoló szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak, 

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma 

a közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

11
50

0
-1

2 
M

u
n

k
ah

el
y

i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 Munkahelyi egészség és biztonság 18           18 18     18 

Munkavédelmi alapismeretek 4           4 4     4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4     4 

Munkavégzés személyi feltételei 2           2 2     2 

Munkaeszközök biztonsága 2           2 2     2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 2     2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4           4 4     4 

11
49

9
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.                16  16 

Munkajogi alapismeretek                4  4 

Munkaviszony létesítése                4  4 

Álláskeresés                4  4 

Munkanélküliség                4  4 

11
49

8
-1

2 
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.                64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1                8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2                8  8 

Nyelvi készségfejlesztés                24  24 

Munkavállalói szókincs                24  24 
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Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak, 

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés 

összes óraszáma 

9-12. évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 
9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

11
11

0-
12

 E
g

és
zs

ég
ü

g
y

i 
al

ap
is

m
er

et
ek

 

Egészségügyi 

alapismeretek 
18   36   36   48  138 144     144 

Szakmai jogi és 

etikai ismeretek 
         16  16 18     18 

Szociológia          16  16 18     18 

Pszichológia 18           18 18     18 

Pedagógia    18        18 18     18 

Egészségügyi 

ellátórendszer 
   18        18 18     18 

Népegészségügy       18     18 18     18 

Egészségfejlesztés          16  16 18      

Környezet-

egészségügy 
      18     18 18      

Szakmai 

kommunikáció 
54         16  70 72     72 

Kommunikáció 18           18 18     18 

Orvosi latin 36           36 36     36 

Speciális 

kommunikáció 
         16  16 18     18 

11
22

1-
12

 

A
la

p
áp

o
lá

s Ápolástan-

gondozástan 
54   90   18   16  178 180     180 

Egészséges ember 

gondozása 
18           18 18     18 
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Akadályozott ember 

gondozása 
      18     18 18     18 

Ápolástudomány     18        18 18     18 

Ápoláslélektan          16  16 18     18 

Csecsemő és 

kisgyermekgondozás 
36           36 36     36 

Betegmegfigyelés    36        36 36     36 

Ápolási 

beavatkozások 
   36        36 36     36 

Ápolástan-

gondozástan 

gyakorlat 

  70   105      175  144    144 

Egészséges csecsemő 

és gyermek 

gondozása  

  35   35      70  56    56 

Gondozási feladatok 

felnőttkorban 
  35         35  32    32 

Ápolási-gondozási 

feladatok 

felnőttkorban 

     70      70  56    56 

1
1

2
2

2
-1

2
  

K
li

n
ik

u
m

i 
is

m
er

et
ek

 

Klinikumi 

ismeretek 
36   90   72   128  326 342     342 

Anatómia-élettan    36   36     72 72     72 

Általános kórtan       18     18 18     18 

Mikrobiológia-

járványtan 
   18        18 18     18 

Gyógyszertani 

alapismeretek 
         16  16 18     18 

Belgyógyászat          48  48 54     54 

Sebészet és 

traumatológia 
         32  32 36     36 

Gyermekgyógyászat 

 
         16  16 18     18 

Diagnosztikai 

alapismeretek 
   36        36 36     36 
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Terápiás 

alapismeretek 
      18   16  34 36     36 

Elsősegélynyújtás – 

első ellátás  
36           36 36     36 

Klinikumi 

gyakorlat 
       126  140   112 378  216 160   376 

Belgyógyászati 

gyakorlat 
       42 35  56 133  88 40   128 

Sebészeti gyakorlat        42 35  56 133  88 40   128 

Traumatológia         35   35   40   40 

Csecsemő- és 

gyermekosztályos 

gyakorlat  

       42 35   77  40 40   80  

1
1
1
5

1
-1

2
 D

ia
g

n
o

sz
ti

k
u

s 
és

 t
er

áp
iá

s 
b

ea
v

at
k

o
zá

so
k
 f

el
n

ő
tt

 b
et

eg
n

él
 

Diagnosztikus és 

terápiás 

szakismeretek 

               128  128 

Biofizika                16  16 

Biokémia                16  16 

Gyógyszertan                32  32 

Fizikális vizsgálatok, 

betegvizsgálat 
               16  16 

Eszközös vizsgálatok                16  16 

Terápiás eljárások                16  16 

Perioperatív ellátás                16  16 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

               80  80 

Mintavétel 

laboratóriumi és 

egyéb vizsgálatokhoz 

               16  16 

Mindennapos 

beavatkozások 
               16  16 

Ápolói feladatok 

eszközös 

vizsgálatoknál 

               16  16 

Az ápoló 

gyógyszereléssel 

kapcsolatos 

               16  16 
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feladatai 

Ápolói feladatok 

terápiás 

beavatkozásoknál 

               16  16 

Klinikai gyakorlat                 512 512 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

belgyógyászati 

profilú osztályon 

                96 96 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

sebészeti profilú 

osztályon 

                80 80 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

mozgásszervi 

sebészeti profilú 

osztályon 

                40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

szülészet-

nőgyógyászati 

osztályon 

                40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

neurológiai  

osztályon 

                40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

pszichiátriai 

osztályon 

                40 40 
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Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

urológiai osztályon 

                40 40 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

kisklinikumi 

osztályokon 

                80 80 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

sürgősségi osztályon 

                56 56 

1
1
1
5

2
-1

2
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g
és
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ég

n
ev

el
ő

 é
s 
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fe

jl
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zt
ő
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ev

ék
en

y
sé

g
 

Egészségnevelés-

egészségfejlesztés 
               112  112 

Egészségnevelés                16  16 

Mentálhigiéne                16  16 

Táplálkozástan-

dietetika 
               32  32 

Betegoktatás                16  16 

Rehabilitáció                32  32 

Egészségnevelés-

egészségfejlesztés 

gyakorlat 

                80 80 

Egészségnevelés 

gyakorlat 
                24 24 

Edukációs gyakorlat                 16 16 

Rehabilitáció 

gyakorlat 
                40 40 

Összesen 180 0 
70 

216 0 
105 

126 126 
140 

208 112  756 360 
160 

400 592 2268 

Összesen 180 216 252 320  1116 992 2268 

Elméleti óraszámok/aránya 1130 óra (49,67%) az öt évfolyamos képzésben, 1156 óra (50,96%) a két évfolyamos képzésben  
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Gyakorlati óraszámok/aránya 1145 óra (50,33%) az öt évfolyamos képzésben, 1112 óra (49,03%) a két évfolyamos képzésben  

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat;  

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
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III.3.5.3 Gyakorló ápoló iskolarendszeren belüli, két éves, közismeret nélküli óraszámai 

 

Követelmény- 

modul 

 

Témakörök/ 

tantárgyak a helyi 

tantervben 

13. évfolyam 14.évfolyam 

Elmélet Gyak. Elmélet Gyak. 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18 - - - 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. - - 16 - 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. - - 64 - 

11110-12  

Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 

144 - - - 

Szakmai 

kommunikáció  

72 - - - 

11221-12  

Alapápolás 

Ápolástan-

gondozástan 

180 - - - 

Ápolástan-

gondozástan 

gyakorlat 

- 144 - - 

11222-12 

Klinikumi ismeretek 

Klinikumi 

ismeretek 

342 - - - 

Klinikumi 

gyakorlat 

- 216+160 

ÖGY 

- - 

11153-12 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

felnőtteknél 

Diagnosztikai 

ismeretek  

- - 112 - 

Terápiás ismeretek  - - 112 - 

Diagnosztikus 

beavatkozások 

gyakorlata 

- - - 224 

Terápiás 

beavatkozások 

gyakorlata 

- - - 224 

11154-12 

Egészségnevelő, és 

fejlesztő tevékenység 

Egészséggondozás

-fejlesztés 

 

- - 48 - 

Egészséggondozás

-fejlesztés 

gyakorlat 

 

- - - 80 

Habilitáció, 

rehabilitáció  

- - 48 - 
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Habilitáció, 

rehabilitáció a 

gyakorlatban 

- - - 64 

Összesen: 2268 - 756 360+160 

ÖGY 

400 592 

 

 

III.3.5.4.Gyakorló ápoló iskolarendszeren belüli, esti képzés szakmai követelménymodulokhoz 

rendelt témakörök óraszáma  

 

Követelmény- 

modul 

 

Témakörök/ 

tantárgyak a helyi 

tantervben 

1. évfolyam 2.évfolyam 

Elmélet Gyak. Elmélet Gyak. 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

9 - - - 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. - - 8 - 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. - - 32 - 

11110-12  

Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 

72 - - - 

Szakmai 

kommunikáció  

36 - - - 

11221-12  

Alapápolás 

Ápolástan-

gondozástan 

90 - - - 

Ápolástan-

gondozástan 

gyakorlat 

- 63 - - 

11222-12 

Klinikumi ismeretek 

Klinikumi 

ismeretek 

160 - - - 

Klinikumi 

gyakorlat 

- 100+96 

ÖGY 

- - 

11153-12 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások 

felnőtteknél 

Diagnosztikai 

ismeretek  

- - 56 - 

Terápiás ismeretek  - - 56 - 

Diagnosztikus 

beavatkozások 

gyakorlata 

- - - 110 

Terápiás 

beavatkozások 

gyakorlata 

- - - 110 

11154-12 Egészséggondozás - - 24 - 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

98 

 

 

Egészségnevelő, és 

fejlesztő tevékenység 

-fejlesztés 

 

Egészséggondozás

-fejlesztés 

gyakorlat 

 

- - - 48 

Habilitáció, 

rehabilitáció  

- - 24 - 

Habilitáció, 

rehabilitáció a 

gyakorlatban 

- - - 40 

Összesen: 1134 - 367 163+96 

ÖGY 

200 308 

 

 

III.4. Ápoló iskolarendszeren belüli szakképesítés nappali vagy esti munkarendben 

 

       III.4.1. A szakképesítés-ráépülés alapadatai  

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01 

A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  I. Egészségügy 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

 

      III.4.2. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: 52 723 01 Gyakorló ápoló szakképesítés 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

   III.4.3. Az ápoló iskolarendszeren belüli, nappali képzés szakmai követelménymodulokhoz rendelt  

                tantárgyak heti óraszáma  

 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Elméleti  

heti 

óraszám 

Gyakorlati heti 

óraszám 

11113-12 

Szakápolási 

feladatok  

Klinikai – 

szakápolási 

ismeretek  15,5  - 

Klinikai szakápolás 

gyakorlata   -  10 

11114-12 

Kompetenciabővítő 

Speciális ápolói 

beavatkozások   - 4 
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   III.4.4. Az ápoló iskolarendszeren belüli, nappali  képzés szakmai követelménymodulokhoz rendelt 

               tantárgyak és témakörök óraszáma 

 

Szakmai 

követelménymodul 
Témakörök Elméleti órák száma Gyakorlati órák száma 

11113-12 Szakápolási 

feladatok 

Klinikai – szakápolási 

ismeretek   
496 - 

Klinikai szakápolás 

gyakorlata  
- 320 

 11114-12 

Kompetenciabővítő 

ismeretek az 

ápolásban 

Speciális ápolói 

beavatkozások 

gyakorlata  

- 128 

- 

Speciális ápolói 

beavatkozások 

klinikai körülmények 

között  

- 64 

- Összesen: 496 512 

Összes órák száma: 1008 

Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya: 49,2% 50,8% 

 

       III.4.5. Az ápoló iskolarendszeren belüli, esti képzés szakmai követelménymodulokhoz rendelt  

                   tantárgyak és témakörök óraszáma 

 

Szakmai 

követelménymodul 
Témakörök Elméleti órák száma Gyakorlati órák száma 

11113-12 Szakápolási 

feladatok 

Klinikai – szakápolási 

ismeretek   
252 - 

Klinikai szakápolás 

gyakorlata  
- 162 

 11114-12 

Kompetenciabővítő 

ismeretek az 

ápolásban 

Speciális ápolói 

beavatkozások 

gyakorlata  

- 50 

- 

Speciális ápolói 

beavatkozások 

klinikai körülmények 

között  

- 40 

- Összesen: 252 252 

Összes órák száma: 504 

Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya: 50,00% 50,00% 

 

ismeretek az 

ápolásban 

gyakorlata 

Speciális ápoló 

beavatkozások 

klinikai 

körülmények között  -  2 

Összes óra  15,5 16 

Összes óra 31,5 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

100 

 

 

 

III.5. Szociális szakgondozó iskolarendszeren belüli, kívüli  szakképzés nappali, esti munkarend 

 

 III.5.1. Alapadatok 

A szakképesítés azonosító száma: 54 762 02 

   A szakképesítés megnevezése: Szociális szakgondozó 

Szakmacsoport száma és megnevezése: 2 Szociális szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális  

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a 

szakmai készségfejlesztés is beleértendő) 

 

           III.5.2. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

   Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

           III.5.3. A képzés célja 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a 

munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat 

(alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és 

módszerkompetenciák). 

 

 

          III.5.4. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 

 Felméri a szociális szükségleteket, számba veszi az erőforrásokat. 

 Személyes gondoskodást nyújt a szociális alapszolgáltatásokban. 

 Szervezi és irányítja a szociális gondozás folyamatát, kis intézmények és osztályok  

      munkáját. 

 A szociális szervezés adminisztrációját végzi. 

 Támogatja, és részt vesz az időskorúak egészséges életmódjának, aktivitásának 

      fenntartásában. 

 A gerontológiai gondozás adminisztrációját végzi. 

 Részt vesz a pszichiátriai betegek gondozásában. 

 Végzi a pszichiátriai gondozás adminisztrációját. 

 Részt vesz a szenvedélybetegek gondozásában és rehabilitációjában. 

 Végzi a szenvedélybetegek gondozásával kapcsolatos adminisztrációs munkát. 

 

        III.5.5. Szociális szakgondozó iskolarendszeren belüli, kívüli képzés szakképesítés szakmai  

                   moduljai 

 

Azonosító Követelmény modulok 

11500-12 Munkahelyi egészség biztonság 

11499-12 Foglalkoztatás II. 
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11497-12 Foglalkoztatás I. 

10 525-12 A szociális ellátás általános tevékenysége 

10559-12 Első-segélynyújtási feladatok 

10556-12 Gondozási ápolási feladatok 

10574-12 Személyes gondoskodás 

10575-12 Szociális szervezés 

10576-12 Szakgondozási adminisztrációja 

 

        III.5.6. Szociális szakgondozó iskolarendszeren belüli, nappali képzés heti és éves szakmai  

                    óraszámok 

 

                        Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

Évfolyam 

Heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 

Ögy.  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 

Összesen: 2275 óra 
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Javaslatok a szabadsáv felhasználására 
 

A szakgimnázium, a főszakképesítés tanítására biztosított órakereten túli órakeretben, a szakmai képzés során legalább két tanulási lehetőséget 

ajánl fel tanulói számára választás céljából. Az intézmény a szakképzési kerettantervben a szakképzési évfolyamon megszerezhető főszakképesítés 

órakerete mellett az alábbi elemekből a helyi tantervében szabadon állíthatja össze a teljes órakeretet kitöltő képzést. A tanulónak ajánlott 

javaslatok között a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés választásának lehetőségét biztosítani kell. 

 

h) mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés 

 

i) a tanulóval tanulószerződést kötött gyakorlati képzést folytató szervezet által – az Szt. 42. § (2) bekezdésére figyelemmel – összeállított és a 

gazdasági kamara által elfogadott szakmai program alapján folytatott tanulószerződéses gyakorlati képzés 

 

j) ágazati szakmai ismeretekhez közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgy vagy tananyagtartalom, szakmai idegennyelvi, szakmai 

informatikai ismeretek, digitális íráskészség erősítése, 

 

k) etikus vállalkozói ismeretek, jogi, közgazdasági és pénzügyi ismeretek megerősítése 

 

l) ágazati szakmai vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti érettségi tárgyra, vagy emelt szintű érettségire történő felkészítés 

 

m) az a)–g) pontok mellett fent maradó órakeretben, de legfeljebb a teljes órakeret húsz százalékában a tanult tantárgyak körében tudásmegerősítés, 

gyakorlás 

 

n) a főszakképesítés magasabb színvonalon történő elsajátítását elősegítő, ágazati szakmai kompetenciákat, készségeket erősítő képzés, 

például: 

 

 Bébiszitter-képzés  

 Házi betegápoló–gondozó képzés  

 Gyermekirodalom, ének-zenei, vizuális nevelés  

 Művészeti, manuális, kreatív tevékenységek tervezése, megvalósítása  

 Manuális készségfejlesztés 

 Egészséges életmódra nevelés, Prevenció 

 Szakmai szoftverek használata 
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 Személyiségfejlesztés, szakmai kommunikáció 

 Együttműködés, asszertivitás, problémamegoldás, konfliktuskezelési technikák 

 Tízujjas vakon gépírás 

 

 

III.5.7. A szociális szakgondozó szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 
Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5           0,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.               2  

10 525-12  

A szociális ellátás 

általános 

tevékenységei 

Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

 1      2   2  5    

Társadalomismeret 1,5   1,5   1   1  4     

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai 

gyakorlat 

    0,5 72  1 108  1  4 70   

Szociálpolitikai, jogi    1   1   2  4,5     
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és etikai ismeretek 

Pszichológiai és 

pedagógiai ismeretek 
1   1,5      2  4,5     

Pszichológiai 

gyakorlat 
 0,5 70  0,5 33       2 54   

Egészségügyi 

alapismeretek 
      1   2  3     

10559-12 

Elsősegélynyújtási 

feladatok  

Népegészségügyi 

ismeretek 
0,5   1        2     

Az elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
       1 32    1,5 36   

10556-12  

Gondozási-ápolási 

alapfeladatok 

Ápolási ismeretek               2,5  

Alapápolási gyakorlat                2,5 

Gondozási ismeretek               1,5  

Gondozási 

szükségletek 
              1,5  

Gondozási gyakorlat                1 

10574-12 

Személyes 

gondoskodás 

A szociális munka               3  

A szociális munka 

gyakorlata 
               2 

Szociális gondozás               3,5  

A szociális gondozás 

gyakorlata 
               2 

A szociális szakember 

személyiségének 

védelme 

              1  

10575-12 

Szociális szervezés 

Gazdálkodási 

alapismeretek 
              2  

A szociális 

intézmények 

gazdálkodása 

              1  
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Vezetési szervezési 

ismeretek 
              0,5  

Vezetési, szervezési és 

gazdálkodási 

gyakorlat 

               0,5 

10576-12 

Szakgondozási 

adminisztráció 

Szociális 

szolgáltatások 

adminisztrációja 

              1  

Szociális 

szolgáltatások 

adminisztrációjának 

gyakorlata 

               0,5 

Számítástechnikai 

ismeretek 
              1  

Számítástechnikai 

ismeretek gyakorlata 
               1,5 

összes óra 3,5 1,5 
70 

5 1 
105 

3 4 
140 

7 3 18,5 12,5 
160 

21 10 

összes óra 5 6 7 10 31 31 

 
 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
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III.5.8. A szociális szakgondozó szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközép-

iskolai képzés 

óraszáma a 

közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A szak-

képzés 

összes 

óraszáma 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

11
50

0
-1

2 
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18           18 18     18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4           4 4     4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4           4 4     4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2           2 2     2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2           2 2     2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2           2 2     2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4           4 4     4 

11
49

9
-1

2 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.                16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 
               4  4 

Munkaviszony 

létesítése 
               4  4 

Álláskeresés                4  4 
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Munkanélküliség                4  4 

11
49

8
-1

2 
  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 
 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

  

k
ép

z
és

ek
 e

se
té

n
) 

Foglalkoztatás I.                64  64 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
               8  8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
               8  8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
               24  24 

Munkavállalói 

szókincs 
               24  24 

10
 5

25
-1

2 

A
 s

zo
ci

ál
is

 e
ll

át
ás

 á
lt

al
án

o
s 

te
v

ék
en

y
sé

g
ei

 

Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

 36      72   64 172  180    180 

Tanulástechnikai 

gyakorlat 
 36          36  36    36 

A reális énkép 

szerepe a szociális 

segítésben 

       16   14 30  36    36 

A szakmai 

együttműködés 

készségei 

       10   10 20  20    20 

A veszteségek 

feldolgozása 

gyakorlat 

       10   10 20  24    24 

A kongruens 

kommunikáció 

gyakorlása   

       10   10 20  20    20 

A segítő kapcsolat 

eszközeinek 

alkalmazása 

       14   10 24  24    24 

A szakmai 

kommunikáció 
       12   10 22  20    20 
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fejlesztése 

Társadalomismeret 54   54   36   32  176 144     144 

A család és életmód 36   14        50 50     50 

Szociológiai 

alapismeretek 
18   22        40 24     24 

A társadalmi 

struktúra 
   18   18     36 20     20 

A mai magyar 

társadalom 
      18   12  30 30     30 

Szervezetszociológia          20  20 20     20 

Társadalomismereti 

és szociálpolitikai 

gyakorlat 

    18 72  36 108  32 266  144 70   214 

Gyakorlat a család és 

életmód körében 
    18 36      54  50 18   68 

Szociológiai 

alapismereti 

gyakorlat 

     36  8 10   54  16 9   25 

Szociálpolitikai 

monitorozás 
       28 38  12 78  42 20   62 

Az intézmény 

megismerése 
        60  20 80  36 23   59 

Szociálpolitikai, jogi 

és etikai ismeretek 
   36   36   64  136 162     162 

Szociálpolitikai 

alapismeretek 
   20        20 22     22 

Szociálpolitikai 

beavatkozást igénylő 

problémák 

   16        16 20     20 

A szociálpolitika 

intézményrendszere 
      10     10 12     12 

Jogi és családjogi       18     18 22     22 
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alapismeretek 

A jóléti 

nagyrendszerek 
         20  20 22     22 

A lokális ellátások          20  20 22     22 

Közigazgatási 

ismeretek 
         20  20 20     20 

A szociális segítés 

etikája 
      8   4  12 22     22 

Pszichológiai és 

pedagógiai 

ismeretek 

36   54      64  154 162     162 

Pszichológiai 

alapismeretek 
18           18 16     16 

Szociálpszichológiai 

jelenségek és 

folyamatok 

18         12  30 34     34 

Az életút 

pszichológiája 
   36        36 34     34 

A személyiség 

pszichológiája 
         22  22 34     34 

Szocializáció    18        18 10     10 

Pedagógiai 

alapismeretek 
         30  30 34     34 

Pszichológiai 

gyakorlat 
 18 70  18 33      139  72 54   126 

Gyermek-

tanulmányok 
 18 70         88  54 30   84 

Az életút pszichikus 

jellemzői 
    18 33      51  18 24   42 

Egészségügyi 

alapismeretek 
      36   64  100 108     108 
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Az emberi test 

felépítése és 

működése 

      16     16 28     28 

Kórok és kórokok       20     20 20     20 

A betegségek tüneti 

és a betegmegfigyelés 

szempontjai 

         40  40 40     40 

A gondozás és a 

betegellátás laikus 

módszerei 

         24  24 20     20 

10
55

9
-1

2 

el
ső

se
g

él
y

n
y

ú
jt

ás
i 

fe
la

d
at

o
k

 

Népegészségügyi 

ismeretek 
18   36        54 72     72 

A társadalmi helyzet 

és az egészség 
18           18 24     24 

Közegészség    12        12 24     24 

Egészségmegőrzés    24        24 24     24 

Az elsősegély-

nyújtás gyakorlata 
       36 32   68  54 36   90 

Mechanikai 

sérülések, a 

gyermekbetegségek 

ellátása 

       18 20   38  36 20   56 

Veszélyeztető 

állapotok 
       18 12   30  18 16   34 

10
55

6
-1

2 

G
o

n
d

o
zá

si
 á

p
o

lá
si

 

fe
la

d
at

o
k

 

Ápolási ismeretek                 80  80 

Alapápolási 

feladatok 
               28  28 

Ápolási szükségletek, 

betegmegfigyelés 

szempontjai, etikai 

szabályai és a betegek 

jogai. 

               22  22 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

111 

 

 

Haldoklók és 

elhunytak 
               10  10 

Gyógyszerelési 

alapismeretek 
               20  20 

Alapápolási 

gyakorlat 
                80 80 

Szükségletfelmérés, 

ápolási terv készítése 

és az alapápolási 

feladatok gyakorlása 

                24 24 

Speciális ápolási 

feladatok 
                32 32 

Gyógyszerelés 

gyakorlata 
                24 24 

Gondozási 

ismeretek 
               48  48 

A gondozás fogalma, 

célja, célcsoportja 
               28  28 

A gondozás feladata, 

tevékenységi formái 

és a gondozó szerepe 

               20  20 

Gondozási 

szükségletek 
               48  48 

Egészségügyi és 

fizikai ellátás 
               24  24 

Mentálhigiénés 

gondozás és 

foglalkoztatás 

               24  24 

Gondozási gyakorlat                 32 32 

Gondozási 

szükségletfelmérés, 

gondozási terv 

készítése, feladatok 

                10 10 
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gyakorlása 

Foglalkozás, 

aktivizálás és 

foglalkoztatás 

                12 12 

Háztartás körüli 

feladatok 
                10 10 

10
57

4
-1

2 

S
ze

m
él

y
es

 g
o

n
d

o
sk

o
d

ás
 

A szociális munka                96  96 

A szociális munka 

társadalmi közege 
               20  20 

Egyéni esetkezelés                26  26 

Családsegítés                18  18 

Szociálismunka 

csoportokkal 
               16  16 

Közösségi szociális 

munka 
               16  16 

A szociális munka 

gyakorlata 
                64 64 

Az egyéni esetkezelés 

és a családsegítés 

gyakorlata 

                32 32 

A csoportokkal 

végzett szociális 

munka gyakorlata 

                16 16 

A közösségi szociális 

munka gyakorlata 
                16 16 

Szociális gondozás                112  112 

A személyes 

gondoskodás 

dilemmái 

               28  28 

Aktivitás és 

foglalkoztatás 
               32  32 
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Háztartási ismeretek                30  30 

Munka-, tűz- és 

balesetvédelem 
               22  22 

A szociális gondozás 

gyakorlata 
                64 64 

A személyes 

gondoskodás 

gyakorlata 

                24 24 

Foglalkozási 

gyakorlat 
                14 14 

Háztartási gyakorlat                 10 10 

Munka-, tűz-és 

balesetvédelem 

gyakorlata 

                8 8 

A gyógyászati 

segédeszközök 

beszerzése és 

használata 

                8 8 

A szociális 

szakember 

személyiségének 

védelme 

               32  32 

Lelki 

egészségvédelem 
               12  12 

Esetmegbeszélés                12  12 

Szupervízió                8  8 

10
57

5
-1

2 

S
zo

ci
ál

is
 

sz
er

v
ez

és
 

Gazdálkodási 

alapismeretek 
               64  64 

Közgazdasági 

alapismeretek 
               24  24 

Költségvetési 

alapismeretek 
               18  18 
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Elkülönített alapok                6  6 

A helyi 

önkormányzatok 

költségvetése 

               8  8 

A nem állami 

szervezetek 

gazdálkodása 

               8  8 

A szociális 

intézmények 

gazdálkodása 

               32  32 

A szociális 

szolgáltatások 

finanszírozási formái 

               8  8 

Az intézményi 

gazdálkodás 

tervezése 

               16  16 

Létszám- és 

bérgazdálkodás 
               8  8 

Vezetési, szervezési 

ismeretek 
               16  16 

A vezetés alapjai                6  6 

A szociális ellátás 

tervezése, 

menedzsment 

               4  4 

Érdekérvényesítés a 

szociális 

intézményekben 

               6  6 

Vezetési, szervezési 

és gazdálkodási 

gyakorlat 

                16 16 

Vezetési, szervezési 

gyakorlat 
                8 8 

Intézményi                 8 8 
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gazdálkodás 

gyakorlata 

10
57
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m
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Szociális 

szolgáltatások 

adminisztrációja 

               32  32 

A szociális 

szolgáltatások 

adminisztrációjának 

ismeretei 

               20  20 

A szociális szervezés 

adminisztrációjának 

ismerete 

               12  12 

Szociális 

szolgáltatások 

adminiszt-rációjának 

gyakorlata 

                16 16 

Szociális gondozás, 

szervezés 

adminisztrációs 

gyakorlata 

                16 16 

Számítástechnikai 

ismeretek 
               32  32 

Számítástechnikai 

ismeretek 
               32   

Számítástechnikai 

ismeretek gyakorlata 
                48 48 

Számítástechnikai 

gyakorlat 
                48  

Összesen 126 54 
70 

180 36 
105 

108 144 
140 

224 96  666 450 
160 

672 320 2268 

Összesen 180 216 252 320 1283 1116 992 2268 

Elméleti óraszámok/aránya  1338 óra 
59

% 
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Gyakorlati óraszámok/aránya 930 óra   41%   

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 
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III.5.9. A szociális szakgondozó szakképesítés két éves nappali képzés óraszámai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.5.10. A szociális szakgondozó iskolarendszeren belüli, kívüli nappali képzés szakmai  

                 követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma  

 

Követelmény- 

modul 

Témakörök/ 

tantárgyak a helyi 

tantervben 

1. évfolyam 2.évfolyam 

Elmélet Gyak. Elmélet Gyak. 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18 - - - 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. - - 16 - 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. - - 64 - 

10 525-12 

A szociális ellátás 

általános 

tevékenységei 

Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

- 180 - - 

Társadalomismeret 144 - - - 

Társadalomismereti 

és szociálpolitikai 

gyakorlat 

- 144+70 

ÖGY 

- - 

10 525-12 

A szociális ellátás 

általános 

tevékenységei 

Szociálpolitikai, jogi 

és etikai ismeretek 

162 - - - 

Pszichológiai és 

pedagógiai 

ismeretek 

162 - - - 

Pszichológiai 

gyakorlat 

- 72+54Ö

GY 

- - 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy - 160 óra - 160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra 2540 óra 
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Egészségügyi 

alapismeretek 

108 - - - 

10559-12 

Első-segélynyújtási 

feladatok 

Népegészségügyi 

ismeretek 

72 - - - 

Az 

elsősegélynyújtás 

gyakorlata 

- 54+36Ö

GY 

- - 

10556-12 

Gondozási ápolási 

feladatok 

Ápolási ismeretek  - - 80 - 

 Alapápolási 

gyakorlat 

- - - 80 

 Gondozási ismeretek - - 48 - 

 Gondozási 

szükségletek 

-  48 - 

 Gondozási gyakorlat - -  32 

10574-12 

Személyes 

gondoskodás 

A szociális munka - - 96 - 

A szociális munka 

gyakorlata 

- - - 64 

Szociális gondozás - - 112 - 

A szociális gondozás 

gyakorlata 

- - - 64 

A szociális 

szakember 

személyiségének 

védelme 

- - 32 - 

10575-12 

Szociális szervezés 

Gazdálkodási 

alapismeretek 

- - 64 - 

A szociális 

intézmények 

gazdálkodása 

- - 32 - 

Vezetési, szervezési 

ismeretek 

- - 16 - 

Vezetési, szervezési 

és gazdálkodási 

gyakorlat 

- - - 16 

10576-12 

Szakgondozási 

adminisztráció 

Szociális 

szolgáltatások 

adminisztrációja 

- - 32 - 

Szociális 

szolgáltatások 

adminisztrációjának 

- - - 16 
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gyakorlata 

Számítástechnikai 

ismeretek 

- - 32 - 

Számítástechnikai 

ismeretek gyakorlata 

- - - 48 

Összesen: 2268  666 450+160 

ÖGY 

672 320 

 

III.5.11. A szociális szakgondozó iskolarendszeren belüli, kívüli esti szakmai képzésének témakörei 

             és tantárgyi óraszámai 

             Szakmai vizsgakövetelmény: szakmai készségfejlesztés 120 óra. 

Követelmény- 

modul 

 

Témakörök/ 

tantárgyak a helyi 

tantervben 

1. évfolyam 2.évfolyam 

Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18 - - - 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. - - 18 - 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. - - 60 - 

10 525-12 

A szociális 

ellátás általános 

tevékenységei 

Szakmai 

készségfejlesztés, 

kommunikációs, és  

pszichológiai 

gyakorlat 

- 120 -  

Társadalomismeret 72 - -  

Társadalomismereti 

és szociálpolitikai 

gyakorlat 

- 50+30ÖGY -  

10 525-12 

A szociális 

ellátás általános 

tevékenységei 

Szociálpolitikai, jogi 

és etikai ismeretek 
81 - - - 

Pszichológiai és 

pedagógiai 

ismeretek 

81 - - - 

Egészségügyi 

alapismeretek 
55 - - - 

10559-12 

Első-segélynyújtási 

feladatok 

Népegészségügyi 

ismeretek 
36 - - - 

Az elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
- 50+50ÖGY - - 

10556-12 

Gondozási ápolási 

Ápolási ismeretek  - - 60 - 
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feladatok 

10556-12 

Gondozási ápolási 

feladatok 

Alapápolási 

gyakorlat 

- - - 50 

Gondozási ismeretek - - 24 - 

Gondozási 

szükségletek 
-  34 - 

Gondozási gyakorlat - -  40 

10574-12 

Személyes 

gondoskodás 

A szociális munka - - 48  

A szociális munka 

gyakorlata 
- - - 40 

Szociális gondozás - - 56 - 

A szociális gondozás 

gyakorlata 
- - - 40 

A szociális 

szakember 

személyiségének 

védelme 

- - 30 - 

10575-12 

Szociális szervezés 

Gazdálkodási 

alapismeretek 
- - 32 - 

A szociális 

intézmények 

gazdálkodása 

- - 16 - 

Vezetési, szervezési 

ismeretek 
- - 18 - 

Vezetési, szervezési 

és gazdálkodási 

gyakorlat 

- - - 10 

10576-12 

Szakgondozási 

adminisztráció 

Szociális 

szolgáltatások 

adminisztrációja 

- - 25 - 

Szociális 

szolgáltatások 

adminisztrációjának 

gyakorlata 

- - - 20 

Számítástechnikai 

ismeretek 
- - 16 - 

Számítástechnikai 

ismeretek gyakorlata 
- - - 20 

Összesen: 1300  343 220+ 

80ÖGY 

437 220 

 Hit és erkölcstan 37  37  
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 III.5.12. A szociális szakgondozó iskolarendszeren belüli, kívüli esti képzési program 

              tananyagegységei  

 

Azonosító 

száma 

Megnevezése Elmélet Gyakorlat Összesen 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 18 - 18 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén) 

60 - 60 

11499-12 Foglalkoztatás II. 18 - 18 

10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei 289 200 489 

10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok 36 100 136 

10556-12 Gondozási ápolási feladatok 118 90 208 

10574-12 Személyes gondoskodás 134 80 214 

10575-12 Szociális szervezés 66 10 76 

10576-12 Szakgondozási adminisztráció 41 40 81 

 Összesen: 780 520 1300 

 Hit és erkölcstan 74  74 

 

 

III.5.13. A szociális szakgondozó iskolarendszeren belüli, kívüli esti képzés heti és éves szakmai  

             óraszámok 

 

Évfolyam 
Heti óraszám szabadsáv 

nélkül 
Éves óraszám szabadsáv nélkül 

1/13. évfolyam 16,5 óra/hét  610 

Ögy - 80 

2/14. évfolyam 16,5 óra/hét  610 

Összesen: 1300 

 

III.6. Gyermekotthoni asszisztens szakképesítés iskolarendszeren belüli, kívüli nappali, esti  

         munkarend 

 

          III.6.1.A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 761 01 

Szakképesítés megnevezése: Gyermekotthoni asszisztens 

Szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális  

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % 

 

 

        III.6.2. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Szakmai előképzettség: - 
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Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

      III.6.3. Gyermekotthoni asszisztens iskolarendszeren belüli, kívüli, nappali képzés heti és éves 

                  szakmai óraszámok 

 

 

Évfolyam 
Heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 

Ögy.  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 

Összesen: 2275 óra 
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III.6.4. A gyermekotthoni asszisztens szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 
11500-12  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5           0,5     

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 Foglalkoztatás 

I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  

10 525-12  

A szociális ellátás 

általános tevékenységei 

Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

 1      2   2  5    

Társadalomismeret 1,5   1,5   1   1  4     

Társadalomismereti 

és szociálpolitikai 

gyakorlat 

    0,5 72  1 108  1  4 70   

Szociálpolitikai, 

jogi és etikai 

ismeretek 

   1   1   2  4,5     

Pszichológiai és 

pedagógiai 

ismeretek  

1   1,5      2  4,5     

Pszichológiai 

gyakorlat 
 0,5 70  0,5 33       2 54   
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Egészségügyi 

alapismeretek 
      1   2  3     

10559-12 

azonosító száma 

Elsősegélynyújtási 

feladatok  

Népegészségügyi 

ismeretek 
0,5   1        2     

Az 

elsősegélynyújtás 

gyakorlata 

       1 32    1,5 36   

10522-12  

Gyermekellátási 

alapfeladatok 

Gyermekvédelmi 

ismeretek 
              1,5  

Gyógypedagógiai 

ismeretek 
              1,5  

Gondozási, ápolási 

ismeretei 
              2  

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 
               3 

10523-12 

Gyermekfelügyelői 

feladatok 

A gyermekotthon               3,5  

Gyermekotthoni 

gyakorlat 
               3,5 

10524-12 

Gyermek-felügyeleti 

dokumentációs 

feladatok 

Gyermek-

felügyeleti 

dokumentációs 

ismeretek 

              2  

Gyermekotthoni 

adminisztrációs 

ismeretek 

              1,5  

Adminisztráció 

gyakorlata 
               1 

10526-12 

Gyermekotthoni 

tevékenységek 

Gyermekotthoni 

tevékenységek 

szervezési 

ismeretei 

              3,5  

Életvezetési 

ismeretek 
              2  

Önálló életvitelre 

való felkészítés 
              1,5  
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Gyermekotthoni 

tevékenységek 

szervezési 

gyakorlata 

               2 

összes óra 3,5  1,5 
70 

 5 1 
105 

 3  4 
140 

 7  3  18,5  12,5 
160 

21,5  9,5  

összes óra 5 6 7 10 31 31 

 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

. 
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III.6.5. A gyermekotthoni asszisztens szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan 
Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés 

összes óraszáma 

9-12. évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

1
1

5
0

0
-1

2
 

 M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n
sá

g
 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18                     18 18         18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                     4 4         4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4                     4 4         4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2                     2 2         2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                     2 2         2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2                     2 2         2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                     4 4         4 

1
1
4
9
9
-1

2
 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 

II
. 

Foglalkoztatás II.                               16   16 

Munkajogi 

alapismeretek 
                               4    4 

Munkaviszony 

létesítése 
                               4    4 

Álláskeresés                                4    4 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

127 

 

 

Munkanélküliség                                4    4 

1
1
4
9
8
-1

2
  
 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) 

Foglalkoztatás I.                               64   64 

Nyelvtani 

rendszerzés 1 
                              8   8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                              8    8  

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                              24    24  

Munkavállalói 

szókincs 
                              24    24  

1
0

 5
2

5
-1

2
 

A
 s

zo
ci

ál
is

 e
ll

át
ás

 á
lt

al
án

o
s 

te
v
ék

en
y
sé

g
ei

 

Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

   36           72      64  172   180        180 

Tanulástechnikai 

gyakorlat 
   36                    36    36        36 

A reális énkép 

szerepe a szociális 

segítésben 

              16      14  30  36       36 

A szakmai 

együttműködés 

készségei 

             10       10  20  20       20 

A veszteségek 

feldolgozása 

gyakorlat 

       10   10 20  24    24 

A kongruens 

kommunikáció 

gyakorlása   

       10   10 20   20    20 

A segítő kapcsolat 

eszközeinek 

alkalmazása 

              14      10  24    24       24  
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A szakmai 

kommunikáció 

fejlesztése 

       12   10 22  20    20 

Társadalomismeret 54   54   36   32  176 144     144 

A család és életmód 36   14        50 50     50 

Szociológiai 

alapismeretek 
 18      22                40  24          24 

A társadalmi struktúra       18      18          36  20          20 

A mai magyar 

társadalom 
            18      12    30  30          30 

Szervezetszociológia          20  20 20     20 

Társadalomismereti 

és szociálpolitikai 

gyakorlat 

    18 72  36 108  32 266  144 70   214 

Gyakorlat a család és 

életmód körében 
    18 36      54  50 18   68 

Szociológiai 

alapismereti gyakorlat 
     36  8 10   54  16 9   25 

Szociálpolitikai 

monitorozás 
       28 38  12 78  42 20   62 

Az intézmény 

megismerése 
                 60    20  80  36  23     59 

Szociálpolitikai, jogi 

és etikai ismeretek 
   36   36   64  136 162     162 

Szociálpolitikai 

alapismeretek 
   20        20 22     22 

Szociálpolitikai 

beavatkozást igénylő 

problémák 

   16        16 20     20 
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A szociálpolitika 

intézményrendszere 
      10     10 12     12 

Jogi és családjogi 

alapismeretek 
      18     18 22     22 

A jóléti 

nagyrendszerek 
         20  20 22     22 

A lokális ellátások          20  20 22     22 

Közigazgatási 

ismeretek 
         20  20 20     20 

A szociális segítés 

etikája 
      8   4  12 22     22 

Pszichológiai és 

pedagógiai 

ismeretek 

36   54      64  154 162     162 

Pszichológiai 

alapismeretek 
18           18 16     16 

Szociálpszichológiai 

jelenségek és 

folyamatok 

18         12  30 34     34 

Az életút 

pszichológiája 
   36        36 34     34 

A személyiség 

pszichológiája 
         22  22 34     34 

Szocializáció    18        18 10     10 

Pedagógiai 

alapismeretek 
         30  30 34     34 

Pszichológiai 

gyakorlat 
 18 70  18 33      139  72 54   126 

Gyermektanulmányok  18 70         88  54 30   84 

Az életút pszichikus 

jellemzői 
    18 33      51  18 24   42 

Egészségügyi       36   64  100 108     108 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

130 

 

 

alapismeretek 

Az emberi test 

felépítése és 

működése 

      16     16 28     28 

Kórok és kórokok       20     20 20     20 

A betegségek tüneti 

és a betegmegfigyelés 

szempontjai 

         40  40 40     40 

A gondozás és a 

betegellátás laikus 

módszerei 

                   24   24  20          20  

1
0

5
5
9

-1
2
 

el
ső

-s
eg

él
y

n
y
ú
jt

ás
i 

fe
la

d
at

o
k

 

Népegészségügyi 

ismeretek 
 18      36               54 72          72 

A társadalmi helyzet 

és az egészség 
18                     18  24          24 

Közegészség      12                 12  24          24 

Egészségmegőrzés    24        24 24     24 

Az elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
               36  32     68     54  36     90 

Mechanikai sérülések, 

a gyermekbetegségek 

ellátása 

               18  20      38   36  20     56 

Veszélyeztető 

állapotok 
               18  12     30    18  16      34 

1
0
5
2

2
-1

2
 

G
y
er

m
ek

el
lá

tá

si
 

al
ap

fe
la

d
at

o
k
 Gyermekvédelmi 

ismeretek 
               48  48 

A gyermekvédelem 

története 
               5  5 

A gyermekvédelem 

jogi szabályozása 
               11  11 
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A gyermekvédelem 

mai rendszere 
               11  11 

A gyermekvédelem 

pszichológiai 

vonatkozásai 
               10  10 

Szükségletek és 

erőforrások 
               11  11 

Gyógypedagógiai 

ismeretek 
               48  48 

Fejlődési 

rendellenességek, 

fogyatékosságok 
               18  18 

A gógypedagógia, 

mint tudományág 
               10  10 

Fejlesztés, 

rehabilitáció 
               20  20 

Gondozási, ápolási 

ismeretei 
               64  64 

Ismeretek a 

gondozásról 
               16  16 

Gyermekbetegségek                16  16 

Ápolási ismeretek                16  16 

Leggyakoribb 

gyermekbalesetek 
               16  16 

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 
                96 96 

Gondozási, ápolási 

feladatok 
                48 48 

Gyermekotthoni, 

bölcsődei feladatok 
                32 32 

Karbantartási, 

fertőtlenítési 

feladatok 
                16 16 
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1
0
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A gyermekotthon                112  112 

A gyermekotthon 

működése 
               34  34 

A gyermekotthoni élet 

szervezése 
               39  39 

A gyermekcsoport 

működése 
               39  39 

Gyermekotthoni 

gyakorlat 
                112 112 

Ismerkedés a 

gyermekotthonnal 
                24 24 

Gyermekfelügyelői 

feladatok 
                88 88 

1
0

5
2

4
-1

2
 

G
y
er

m
ek

-f
el

ü
g

y
el

et
i 

d
o

k
u
m

en
tá

ci
ó
s 

fe
la

d
at

o
k
 

Gyermek-felügyeleti 

dokumentációs 

ismeretek 

               64  64 

Gyermekfelügyeleti 

munka 

dokumentálása 
               21  21 

A gyermek 

fejlődésével 

kapcsolatos 

dokumentációs 

               22  22 

Élettörténeti munka                21  21 

Gyermekotthoni 

adminisztrációs 

ismeretek 

               48  48 

A gyermekotthon 

működésének 

szabályai, 

szabályzatai 

               30  30 

A munkavállaló 

adminisztrációs 

kötelezettségei 
               18  18 
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Adminisztráció 

gyakorlata 
                32 32 

Gyermekfelügyeleti 

dokumentáció 
                12 12 

Gyermekotthoni 

adminisztráció 
                7 7 

A gyerek fejlődésével 

kapcsolatos 

dokumentáció 
                13 13 

1
0

5
2

6
-1

2
 

G
y

er
m

ek
o
tt

h
o
n

i 
te

v
ék

en
y
sé

g
ek

 

Gyermekotthoni 

tevékenységek 

szervezési ismeretei 

               112  112 

A gyermekotthon 

mindennapi életének 

szervezése 
               23  23 

Szabadidő-szervezési 

ismeretek 
               19  19 

A játék                15  15 

Mozgásos aktivitások                14  14 

Szellemi aktivitások                14  14 

Ének-zenei és 

művészeti 

tevékenységek 
               13  13 

Irodalom, 

tömegkommunikáció, 

médiák 
               14  14 

Életvezetési 

ismeretek 
               64  64 

Egészségmegőrzés                21  21 

Tanulás-segítés                22  22 

Önellátás                21  21 

Az önálló életvitelre 

való felkészítés  
               48  48 

Életmód                8  8 
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Személyes és 

hivatalos ügyek 

intézése 
               8  8 

Az önálló élet 

kialakítása 
               10  10 

Háztartásgazdálkodás, 

háztartásvezetés 
               10  10 

Pályaorientáció, 

munkába állás 

előkészítése 
               6  6 

A munkavállalás, 

munkába állás 

szabályai 
               6  6 

Gyermekotthoni 

tevékenységek 

szervezési 

gyakorlata 

                64 64 

A mindennapi 

tevékenységek és 

szabadidő szervezési 

gyakorlata 

                23 23 

Tevékenységek 

szervezési gyakorlata 
                22 22 

Életvezetési ismeretek 

gyakorlata 
                19 19 

Összesen  126  54 
70 

 180 36 
105 

 108  144 
140 

 224  96    666  450 
160 

688 304 2268 

Összesen 180 216 252 320 1283 1116 992 2268 

Elméleti óraszámok/aránya  1354 óra 59,70      

Gyakorlati óraszámok/aránya 914 óra   40,29    
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      III.6.6. A gyermekotthoni asszisztens szakképzés két éves nappali óraszámai 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 

Összesen: 2268 óra 

 

 

    III.6.7. Gyermekotthoni asszisztens iskolarendszeren belüli, kívüli, nappali, esti szakképesítés 

                szakmai moduljai 

 

Azonosító Követelmény modulok 

11500-12 Munkahelyi egészség biztonság 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

10 525-12 A szociális ellátás általános tevékenysége 

10559-12 Első-segélynyújtási feladatok 

10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok 

10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok 

10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok 

10526-12 Gyermekotthoni tevékenységek 

 

 

 

III.6.8. A gyermekotthoni asszisztens iskolarendszeren belüli, kívüli, nappali szakképzés szakmai 

            moduljaihoz rendelt témakörök óraszáma évfolyamonként közismereti oktatás nélkül 

 

Követelmény- 

modul 

Témakörök/ tantárgyak a 

helyi tantervben 

1. évfolyam 2.évfolyam 

Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat 

11500-12 

Munkahelyi egészség biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 

18 - - - 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. - - 16 - 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. - - 64 - 

10 525-12 

A szociális ellátás általános 

tevékenységei 

Szakmai készségfejlesztés 

és kommunikációs 

gyakorlat 

- 180 - - 

Társadalomismeret 144 - - - 

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 

- 144+70 

ÖGY 

- - 
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10 525-12 

A szociális ellátás általános 

tevékenységei 

Szociálpolitikai, jogi és 

etikai ismeretek 

162 - - - 

Pszichológiai és pedagógiai 

ismeretek 

162 - - - 

Pszichológiai gyakorlat - 72+54 

ÖGY 

- - 

Egészségügyi alapismeretek 108 - - - 

10559-12 

Első-segélynyújtási feladatok 
Népegészségügyi ismeretek 72 - - - 

Az elsősegélynyújtás 

gyakorlata 

- 54+36 

ÖGY 

- - 

10522-12 

Gyermekellátási alapfeladatok 
Gyermekvédelmi ismeretek - - 48 - 

Gyógypedagógiai ismeretek - - 48 - 

Gondozási, ápolási 

ismeretei 

- - 64 - 

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 

- - - 96 

10523-12 

Gyermekfelügyelői feladatok 
A gyermekotthon - - 112 - 

 Gyermekotthoni gyakorlat - - - 112 

10524-12 

Gyermek-felügyeleti 

dokumentációs feladatok 

Gyermek-felügyeleti 

dokumentációs ismeretek 

- - 64 - 

 Gyermekotthoni 

adminisztrációs ismeretek 

- - 48 - 

 Adminisztráció gyakorlata - - - 32 

10526-12 

Gyermekotthoni tevékenységek 
Gyermekotthoni 

tevékenységek szervezési 

ismeretei 

- - 112 - 

Életvezetési ismeretek - - 64 - 

Az önálló életvitelre való 

felkészítés  

- - 48 - 

Gyermekotthoni 

tevékenységek szervezési 

gyakorlata 

- - - 64 

Összesen:2268  666 450+160 

ÖGY 

688 304 

  

  
 

 

 

III.6.9. Gyermekotthoni asszisztens iskolarendszeren belüli, kívüli esti óraszámai 
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Követelmény- 

modul 

Témakörök/ 

tantárgyak a helyi 

tantervben 

1. évfolyam 2.évfolyam 

Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18 - - - 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. - - 18 - 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. - - 60 - 

10 525-12 

A szociális ellátás 

általános 

tevékenységei 

Szakmai 

készségfejlesztés 

pszichológiai, és 

kommunikációs 

gyakorlat 

- 120 - - 

Társadalomismeret 72 - -  

Társadalomismereti 

és szociálpolitikai 

gyakorlat 

- 50+30ÖGY - - 

10 525-12 

A szociális ellátás 

általános 

tevékenységei 

Szociálpolitikai, jogi 

és etikai ismeretek 
81 - - - 

Pszichológiai,  

pedagógiai,  

ismeretek 

81 - - - 

Egészségügyi 

alapismeretek 
55 - - - 

10559-12 

Első-segélynyújtási 

feladatok 

Népegészségügyi 

ismeretek 
36 - - - 

Az elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
- 50+50 ÖGY - - 

10522-12 

Gyermekellátási 

alapfeladatok 

Gyermekvédelmi 

ismeretek 
- - 34 - 

Gyógypedagógiai 

ismeretek 
- - 34 - 

Gondozási, ápolási 

ismeretei 
- - 50 - 

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 

 

- - - 70 

10523-12 

Gyermekfelügyelői 

feladatok 

A gyermekotthon - - 55 - 

 Gyermekotthoni 

gyakorlat 
- - - 78 
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10524-12 

Gyermekfelügyeleti 

dokumentációs 

feladatok 

Gyermek-felügyeleti 

dokumentációs 

ismeretek 

- - 32 - 

 Gyermekotthoni 

adminisztrációs 

ismeretek 

- - 24 - 

 Adminisztráció 

gyakorlata 
- - - 20 

10526-12 

Gyermekotthoni 

tevékenységek 

Gyermekotthoni 

tevékenységek 

szervezési ismeretei 

- - 56 - 

Életvezetési 

ismeretek 
- - 40 - 

Az önálló életvitelre 

való felkészítés  
- - 34 - 

Gyermekotthoni 

tevékenységek 

szervezési 

gyakorlata 

- - - 52 

Összesen:1300  343 220+ 

80 ÖGY 

437 220 

 Hit és erkölcstan 37  37  

 

 

III.6.10. A gyermekotthoni asszisztens iskolarendszeren kívüli, belüli esti képzési program 

             tananyagegységei 

 

Azonosító 

száma 

Megnevezése Elmélet Gyakorlat 

 

Összesen 

10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei 289 200 489 

10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok 36 100 136 

10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok 118 70 188 

10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok 55 78 133 

10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok 56 20 76 

10526-12 Gyermekotthoni tevékenységek 130 52 182 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén) 

60 - 60 

11499-12 Foglalkoztatás II. 18  18 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 18 - 18 

 Összesen: 780 520 1300 

 Hit és erkölcstan 74  74 

 

 

     III.6.11. Gyermekotthoni asszisztens iskolarendszeren belüli, kívüli  esti képzés heti és 

                    éves szakmai óraszámok 
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Évfolyam 
Heti óraszám szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám szabadsáv 

nélkül 

1/13. évfolyam  16,5 óra/ hét 610 óra /év  

Ögy  80 óra 

2/14. évfolyam  16,5 óra /hét  610 óra/év  

Összesen: 1300 óra 

 

III.7. A szociális asszisztens szakképzés 

 

        III.7.1. A szakképzés jogi háttere 

 a Szakképzési kerettanterv         

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

 a Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 14/2013. (IV.5.) Szakképzési kerettantervekről szóló NGM rendelet 

 az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

                 eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

 az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

                 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, a módosításról szóló 84/2013. (III.21.)  

                 Kormányrendelet 2-4. számú mellékletei 

 a(z) 54 762 02 Szociális asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

                 tartalmazó rendelet alapján készült.      

 

  III.7.2. A szociális asszisztens szakképesítés alapadatai 

 A szakképesítés azonosító száma: 54 762 02  

 Szakképesítés megnevezése: Szociális asszisztens 

 Szakmacsoport száma és megnevezése: 2 Szociális szolgáltatások 

 Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális  

 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 Elméleti képzési idő aránya: 60% 

 Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai 

készségfejlesztés is beleértendő) 

 

III.7.3. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama  

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos 

képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. 

évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot 

követően 160 óra. 

 

 

      III.7.4. A szociális asszisztens szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 Bemeneti kompetenciák: - 

 Szakmai előképzettség: - 

 Előírt gyakorlat: - 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

 Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 
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      III.7.5. A szociális asszisztens szakképzés szakgimnáziumi óraszámai 

                      Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

Évfolyam 

Heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 

Ögy.  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 

Összesen: 2275 óra 

 

 

     III.7.6. A szociális asszisztens két éves szakgimnáziumi óraszámai 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 

Összesen: 2268 óra 
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                       III.7.7. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 
Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5           0,5     

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 Foglalkoztatás 

I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  

10 525-12  

A szociális ellátás 

általános tevékenységei 

Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

 1      2   2  5    

Társadalomismeret 1,5   1,5   1   1  4     

Társadalomismereti 

és szociálpolitikai 

gyakorlat 

    0,5 72  1 108  1  4 70   

Szociálpolitikai, jogi 

és etikai ismeretek 
   1   1   2  4,5     

Pszichológiai és 

pedagógiai ismeretek

  

1   1,5      2  4,5     

Pszichológiai 

gyakorlat 
 0,5 70  0,5 33       2 54   

Egészségügyi 

alapismeretek 
      1   2  3     
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10559-12 

Elsősegély-nyújtási 

feladatok  

Népegészségügyi 

ismeretek 
0,5   1        2     

Az elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
       1 32    1,5 36   

10527-12  

A szükségletfelmérés és 

a problémamegoldás 

részfeladatai 

A szociális 

problémák 

megjelenésének 

összefüggései 

              3  

A szociális munka 

elmélete 
              5,5  

10558 -12 

Önálló szociális segítő 

feladatok 

A szociális munka 

gyakorlata 
               4 

Esetmegbeszélés és 

szupervízió 
               3 

Mentálhigiéné               1  

10562-12  

Szabadidő-szervezési 

és rekreációs feladatok 

A szabadidő-

szervezés és 

rekreáció elméleti 

ismeretei 

              5  

A szabadidő-

szervezés és 

rekreáció gyakorlata 

               2,5 

10563-12  

Szociális munka 

adminisztrációja 

A szociális 

adminisztráció 
              4  

Számítástechnikai 

ismeretek 
               0,5 

összes óra 3,5 1,5 
70 

5 1 
105 

3 4 
140 

7 3 18,5 12,5 
160 

21 10 

összes óra 5 6 7 10 31 31 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

III.7.8. A szociális asszisztens szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  
témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés 

összes óraszáma 

9-12. évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 
9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

1
1

5
0
0

-1
2

  

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 Munkahelyi 

egészség és biztonság 
18                     18 18         18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                     4 4         4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4                     4 4         4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2                     2 2         2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                     2 2         2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2                     2 2         2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                     4 4         4 

1
1

4
9
9

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II.                               16   16 

Munkajogi 

alapismeretek 
                               4    4 

Munkaviszony 

létesítése 
                               4    4 

Álláskeresés                                4    4 

Munkanélküliség                                4    4 

1
1

4
9
8

-1
2
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 I
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k
ép
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k
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n
) Foglalkoztatás I.                               64   64 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
                              8   8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                              8    8  

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                              24    24  

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

144 

 

 

Munkavállalói 

szókincs 
                              24    24  
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y
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Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

 36      72   64 172  180    180 

Tanulástechnikai 

gyakorlat 
 36          36  36    36 

A reális énkép 

szerepe a szociális 

segítésben 

       16   14 30  36    36 

A szakmai 

együttműködés 

készségei 

       10   10 20  20    20 

A veszteségek 

feldolgozása 

gyakorlat 

       10   10 20  24    24 

A kongruens 

kommunikáció 

gyakorlása 

       10   10 20  20    20 

A segítő kapcsolat 

eszközeinek 

alkalmazása 

       14   10 24  24    24 

A szakmai 

kommunikáció 

fejlesztése 

       12   10 22  20    20 

Társadalomismeret 54   54   36   32  176 144     144 

A család és életmód 36   14        50 50     50 

Szociológiai 

alapismeretek 
18   22        40 24     24 

A társadalmi struktúra    18   18     36 20     20 

A mai magyar 

társadalom 
      18   12  30 30     30 

Szervezetszociológia          20  20 20     20 

Társadalomismereti 

és szociálpolitikai 

gyakorlat 

    18 72  36 108  32 266  144 70   214 
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Gyakorlat a család és 

életmód körében 
    18 36      54  50 18   68 

Szociológiai 

alapismereti gyakorlat 
     36  8 10   54  16 9   25 

Szociálpolitikai 

monitorozás 
       28 38  12 78  42 20   62 

Az intézmény 

megismerése 
        60  20 80  36 23   59 

Szociálpolitikai, jogi 

és etikai ismeretek 
   36   36   64  136 162     162 

Szociálpolitikai 

alapismeretek 
   20        20 22     22 

Szociálpolitikai 

beavatkozást igénylő 

problémák 

   16        16 20     20 

A szociálpolitika 

intézményrendszere 
      10     10 12     12 

Jogi és családjogi 

alapismeretek 
      18     18 22     22 

A jóléti 

nagyrendszerek 
         20  20 22     22 

A lokális ellátások          20  20 22     22 

Közigazgatási 

ismeretek 
         20  20 20     20 

A szociális segítés 

etikája 
      8   4  12 22     22 

Pszichológiai és 

pedagógiai 

ismeretek 

36   54      64  154 162     162 

Pszichológiai 

alapismeretek 
18           18 16     16 

Szociálpszichológiai 

jelenségek és 

folyamatok 

18         12  30 34     34 

Az életút 

pszichológiája 
   36        36 34     34 

A személyiség 

pszichológiája 
         22  22 34     34 

Szocializáció    18        18 10     10 
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Pedagógiai 

alapismeretek 
         30  30 34     34 

Pszichológiai 

gyakorlat 
 18 70  18 33      139  72 54   126 

Gyermektanulmányok  18 70         88  54 30   84 

Az életút pszichikus 

jellemzői 
    18 33      51  18 24   42 

Egészségügyi 

alapismeretek 
      36   64  100 108     108 

Az emberi test 

felépítése és 

működése 

      16     16 28     28 

Kórok és kórokok       20     20 20     20 

A betegségek tüneti 

és a betegmegfigyelés 

szempontjai 

         40  40 40     40 

A gondozás és a 

betegellátás laikus 

módszerei 

         24  24 20     20 
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Népegészségügyi 

ismeretek 
18   36        54 72     72 

A társadalmi helyzet 

és az egészség 
18           18 24     24 

Közegészség    12        12 24     24 

Egészségmegőrzés    24        24 24     24 

Az elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
       36 32   68  54 36   90 

Mechanikai sérülések, 

a gyermekbetegségek 

ellátása 

       18 20   38  36 20   56 

Veszélyeztető 

állapotok 
       18 12   30  18 16   34 
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 A szociális 

problémák 

megjelenésének 

összefüggései 

               96  
 

96 
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Társadalmi 

összefüggések 
               48  48 

A személyiségben 

rejlő összefüggések 
               16  16 

A problémamegoldó 

modell 
               16  16 

A szociális munka 

Etikai Kódexe, etikai 

dilemmák 
               16  16 

A szociális munka 

elmélete 
               176  176 

Általános szociális 

munka 
               32  32 

Szociális munka 

egyénekkel és 

családokkal 
               64  64 

Szociális munka 

csoportokkal 
               48  48 

Közösségi szociális 

munka 
               32  32 

1
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A szociális munka 

gyakorlata 
                128 128 

Az egyéni esetkezelés 

és a családsegítés 

gyakorlata 
                64 64 

A csoportokkal 

végzett szociális 

munka gyakorlata 
                32 32 

A közösségi szociális 

munka gyakorlata 
                32 32 

Esetmegbeszélés és 

szupervízió 
                96 96 

Esetmegbeszélés                 64 64 

Szupervízió                 32 32 
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Mentálhigiéné                32  32 

Elméleti ismeretek                16  16 

A segítés 

mentálhigiénés 

vonatkozásai 
               16  

16 
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A 

szabadidőszervezés 

és rekreáció elméleti 

ismeretei 

               160  160 

Az életmódváltás és a 

szabadidő fontossága 
               32  32 

A 

szabadidőszervezési 

és rekreációs 

alapismeretek 

               64  64 

A tárgyi feltételek 

biztosítása 
               32  32 

Munka- baleset- és 

tűzvédelem 
               32  32 

A 

szabadidőszervezés 

és rekreáció 

gyakorlata 

                80 80 

Szabadidős és 

rekreációs technikák 
                32 32 

A szabadidőszervezés 

és rekreáció 

gyakorlata 
                32 32 

Munka- baleset- és 

tűzvédelem 

gyakorlata 
                16 16 
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A szociális 

adminisztráció 
               128  128 

Az intézmények 

működésének jogi 

háttere 
               16  16 

Intézményi                32  32 
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adminisztráció 

Szociális ügyintézés                48  48 

Pályázatírás                32  32 

Számítástechnikai 

ismeretek 
                16 16 

Számítástechnikai 

alapismeretek 
                5 5 

Számítástechnikai a 

szociális 

adminisztrációban 
                11 11 

Összesen  126  54 
70 

 180 36 
105 

 108  144 
140 

 224  96    666  450 
160 

 672  320 2268 

Összesen 180 216 252 320 1283 1116 992   

Elméleti óraszámok/aránya 1138 óra 58,99%     

Gyakorlati óraszámok/aránya 930 óra   41%   

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
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      III.8. Gerontológiai gondozó szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

nappali képzésben 

 

 Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Elméleti  

heti óraszám 

Gyakorlati 

heti óraszám 

10581-12 Időskorúak 

támogatási feladatai 

Gerontológiai ismeretek 3  

Geriátriai ismeretek 3  

A geriátriai ápolás ismeretei 3,5  

Geriátriai ápolási gyakorlat  5 

Gondozási, egészségmegőrzési 

ismeretek 
2  

Időskorúak gondozási gyakorlata  5 

10582-12  

A gerontológiai 

gondozás 

adminisztrációs 

feladatai 

A geriátria intézményi és 

gondozási adminisztrációja 
1  

A geriátria intézményi és 

gondozási adminisztrációjának 

gyakorlata 

 4 

Számítástechnikai gyakorlat  5 

Összes óra 12,5 19 

Összes óra 31,5 

 

 

 

             III.9. Gerontológiai gondozó szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és  

                           témakörök óraszáma nappali képzésben  

 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Elméleti 

órák 

száma 

Gyakorlat

i órák 

száma 

10581-12 

Időskorúak támogatási 

feladatai 

Gerontológiai ismeretek 96  

Időskorúak a társadalomban, a családban 32  

Az élettani és kóros öregedés 32  

Az időseket támogató ellátások 32  

Geriátriai ismeretek  96  

A geriátria értelmezése 12  

Diagnosztikai ismeretek 22  

Klinikai geriátria 30  

Sürgősségi ellátás, traumatológiai problémák és 

műtéti javallatok  
20  

Gyógyszeres terápia időskorban 12  

A geriátriai ápolás ismeretei  112  

Időskorúak ápolásának ismeretei 24  

Krónikus betegségben és fogyatékosságban szenvedő 34  
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idősek ápolásának ismeretei 

Fogyatékosság és rehabilitáció időskorban 24  

Gyógyíthatatlan betegek ápolása 30  

Geriátriai ápolás gyakorlata   160 

Geriátriai ápolás gyakorlata  160 

Gondozási, egészség-megőrzési ismeretek 64  

Időskorúak gondozása, egészségmegőrzése 32  

Rekreáció és szabadidős foglakozások időskorban 32  

Időskorúak gondozásának gyakorlata  160 

Időskorúak gondozásának gyakorlata  160 

10582-12 

A gerontológiai 

gondozás 

adminisztrációs 

feladata 

A geriátria intézményi és gondozási 

adminisztrációja 
32  

Az intézményi adminisztráció ismerete 16  

A gondozás adminisztrációjának ismerete 16  

A geriátria intézményi és gondozási 

adminisztrációjának gyakorlata 
 128 

Intézményi és gondozási adminisztráció gyakorlata  128 

Számítástechnikai gyakorlat  160 

Számítástechnikai ismeretek  60 

Számítástechnika a szociális adminisztrációban  100 

 Összesen:  400 608 

Összes órák száma: 1008 

Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya: 40% 60% 

 

  

III.10. Pszichiátriai betegek gondozója iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli nappali, esti  

            oktatás 

III.10.1. Alapadatok 

 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 04 

 Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Pszichiátriai gondozó 

 Szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

 Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális  

 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 

 Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a 

szakmai 

 készségfejlesztés is beleértendő) 

       III.10.2. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 Bemeneti kompetenciák: - 

 Szakmai előképzettség: 54 762 03 Szociális szakgondozó 

 Előírt gyakorlat: - 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 
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 Pályaalkalmassági követelmények: - 

 
      III.10.3. Pszichiátriai betegek gondozója szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak 

nappali képzés heti óraszáma 

  

 Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Elméleti  

heti óraszám 

Gyakorlati heti 

óraszám 

10579-12  

Pszichiátriai gondozási 

feladatok 

 

Pszichiátriai betegségek 

értelmezése 
7,5  

A pszichiátriai betegek 

ápolása, gondozása 
4  

A pszichiátriai betegek 

gondozásának gyakorlata 
 13 

10580-12  

A pszichiátriai gondozás 

adminisztrációs feladatai 

A szociális szolgáltatások 

adminisztrációja 
1  

Szociális szolgáltatás 

adminisztrációjának gyakorlata 
 6 

Összes óra 12,5 19 

Összes óra 31,5 

 

 

       III.10.4. Pszichiátriai betegek gondozója szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és 

témakörök nappali óraszáma  

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Elméleti 

órák száma 

Gyakorlati 

órák száma 

10579-12  

Pszichiátriai gondozási 

feladatok 

 

Pszichiátriai betegségek értelmezése 240  

A pszichiátriai betegségek értelmezésének 

történeti változásai 
40  

A pszichiátriai betegek társadalmi 

integrációjának problémái 
40  

A pszichiátriai betegségek tünetei 40  

A pszichiátriai betegségek fiziológiai okai 40  

A pszichiátriai betegségek családi és 

társadalmi okai 
40  

A pszichiátriai betegségek addiktológiai 

összefüggései 
40  

A pszichiátriai betegek ápolása, gondozása 128  

A pszichiátriai betegek szociális és 

egészségügyi ellátása 
18  

A pszichiátriai betegek ápolása 30  

Aktivitás, foglalkozás 20  

A pszichiátriai betegek komplex gondozása 20  

A pszichiátriai betegek ellátásának etikai és 

emberi jogi vonatkozásai 
20  

A pszichiátriai ellátás minősége 20  
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A pszichiátriai betegek gondozásának 

gyakorlata 
 416 

Aktivitás, foglalkozás gyakorlata  50 

A pszichiátriai betegek komplex gondozásának 

gyakorlata 
 50 

A pszichiátriai betegek rehabilitációjának, 

érdekvédelmének gyakorlata 
 50 

Egészségnevelés gyakorlata  60 

A pszichiátriai betegek intézményi 

gondozásának gyakorlata 
 206 

10580-12  

A pszichiátriai gondozás 

adminisztrációs feladatai 

A szociális szolgáltatások adminisztrációja 32  

A pszichiátriai ellátó intézmény 

adminisztrációja 
32  

Szociális szolgáltatás adminisztrációjának 

gyakorlata     
 192 

A pszichiátriai ellátás folyamatának 

adminisztrációja 
 63 

Számítástechnikai gyakorlat  66 

A pszichiátriai gondozás adminisztrációs 

gyakorlata 
 63 

 Összesen: 400 608 

Összes órák száma: 1008 

Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya: 39,68% 60,32% 

 

 

 

III.11. Szenvedélybetegek gondozója iskolarendszeren belüli, kívüli, nappali, esti oktatás 

III.11.1. Alapadatok 

 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 05  

 Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Szenvedélybeteg gondozó 

 Szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

 Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális  

 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 

 Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

III.11.2. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 Bemeneti kompetenciák: - 

 Szakmai előképzettség: 54 762 03 Szociális szakgondozó 

 Előírt gyakorlat: - 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

III.11.3. Szenvedélybeteg gondozó  szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

nappali képzésnél 
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 Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Elméleti  

heti óraszám 

Gyakorlati heti 

óraszám 

10577-12 

Addiktológiai gondozási 

feladatok 

 

Az addiktológiai betegségek 

értelmezése 7,5  

Az addiktológiai betegek ápolása, 

gondozása 4  

Az addiktológiai betegek ápolása, 

gondozása gyakorlata  13 

10578-12  

Addiktológiai 

adminisztrációs feladatok 

 

A szociális szolgáltatások 

adminisztrációja 1  

Szociális szolgáltatás 

adminisztrációjának gyakorlata  6 

Összes óra 12,5 19  

Összes óra 31,5  

 

 

III.11.4.Szenvedélybeteg gondozó szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és  

                         témakörök óraszáma nappali képzésnél 

 

Szakmai 

követelménymodul 

Tantárgyak/témakörök Elméleti  

órák száma 

Gyakorlati 

 órák száma 

10577-12 

Addiktológiai 

gondozási 

feladatok 

Az addiktológiai betegségek értelmezése 240   

Az addiktológiai i betegségek értelmezésének 

történeti változásai 

40   

Az addiktológiai betegek társadalmi integrációjának 

problémái 

40   

Az addiktológiai betegségek tünetei 40   

Az addiktológiai betegségek fiziológiai okai 40   

Az addiktológiai betegségek családi és társadalmi 

okai 

40  

Az addiktológiai betegségek pszichiátriai 

összefüggései 

40  

Az addiktológiai betegek ápolása, gondozása 128  

Az addiktológiai betegek szociális és egészségügyi 

ellátása 

18  

Az addiktológiai betegek ápolása 30  

Aktivitás, foglalkozás 20  

Az addiktológiai betegek komplex gondozása 20  

Az addiktológiai betegek ellátásának etikai és 

emberi jogi vonatkozásai 

20  

Az addiktológiai ellátás minősége 20  

Az addiktológiai betegek ápolása, gondozása 

gyakorlata 

 416 

Aktivitás, foglalkozás   50 

Az addiktológiai betegek komplex gondozása  50 
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Az addiktológiai betegek rehabilitációja, 

érdekvédelme 

 50 

Egészségnevelés  60 

Az addiktológiai betegek gondozásának gyakorlata  206 

10578-12  

Addiktológiai 

adminisztrációs 

feladatok 

A szociális szolgáltatások adminisztrációja 32  

Az addiktológiai ellátó intézmény adminisztrációja 32  

Szociális szolgáltatás adminisztrációjának 

gyakorlata 

 192 

Az addiktológiai ellátás folyamatának 

adminisztrációja 

 63 

Számítástechnikai gyakorlat  66 

Az addiktológiai gondozás adminisztrációs 

gyakorlata 

 63 

 Összesen: 400 608 

Összes órák száma: 1008  

Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya:  39,68%- 60, 32 %  
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III.12. Technikumi képzés  

 

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZAKASSZISZTENS SZAKMA 

 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK  

  

1. A szakma alapadatai  

1.1 Az ágazat megnevezése: Szociális ágazat  

1.2 A szakma megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens  

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0923 22 04  

1.4 A szakma szakmairányai: ---  

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Szociális ágazati alapoktatás  

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: ---  

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, 

Technikumi oktatásban: 370 óra, Érettségire épülő oktatásban: 360 óra  

  
 

2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása  

  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatások és 

gyermekvédelmi szakellátás területén kompetenciájába tartozó feladatok tekintetében önállóan vagy 

felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi feladatait. A különböző életkorú, segítséget 

igénylő személyek, gyermekek, családok számára nyújt segítséget az életvezetésben, valamint 

intézményi keretek között biztosít támogatást problémáik megoldásában. Tematikus, terápiás 

csoportok működését segíti, közösségi programokat szervez. Adminisztrációs, a munkaszervezetben 

döntés-előkészítési feladatokat lát el, kompetenciáját meghaladó problémák megoldásában szakmai 

vezetője irányításával közreműködik. Képes a szakmai információk gyűjtésére, értékelésére, 

információforrások kezelésére. Önállóan végzi az intézményi ügyiratkezelést, szükség esetén 

bevonható a hatósági ügyviteli, ügyirat kezelési feladatokba. A szolgáltatást, ellátását igénybe 

vevőkkel, egyéb szakemberekkel személyesen, valamint infokommunikációs, digitális eszközök 

lehetőségeit alkalmazva tart kapcsolatot, működik együtt, tevékenységét szakszerűen dokumentálja. 

Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Tevékenységét megtervezve 

szervezési, szükség esetén vezetői felhatalmazás mellett irányítási részfeladatokat lát el, projektek 

tervezésében és megvalósításában vezetői irányítással részfeladatokat lát el. A szolgáltatást, ellátást 

igénybe vevők problémái kezelésében, megoldásuk érdekében együttműködik hatóságokkal, 

intézményekkel, szervezetekkel, képviselve az őt foglalkoztató intézményt is. Munkája során 

kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel, a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti 

alapellátásba, a szociális alap és szakosított ellátásba tartozó szolgáltatásokkal és intézményekkel, a 
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gyermekvédelmi szakellátást nyújtóintézményekkel, szervezetekkel. Etikai normák betartásával, 

saját tevékenységét is kontrollálva hozzájárul a szakterület fejlődéséhez.  

  

3. A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám   

  

Szakma megnevezése  FEOR-szám  FEOR megnevezése  

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens   3511  Szociális segítő  

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens   3513  Szociális gondozó, szakgondozó  

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens   3515  Ifjúságsegítő  

  

4. A szakképzésbe történő belépés feltételei  

4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy érettségi  

4.2 Alkalmassági követelmények  

4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges  

5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek  

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra  

  

Oktatótermi/csoportfoglalkozáshoz alkalmas eszközök, szolgáltatások  

● Digitális-, okos-, interaktív (smart)-, flipchart tábla   

● Audiovizuális eszközök (állókép-, diavetítő, episzkóp, mozgókép-, film vetítők, CD-, 

DVD lejátszó, rádió)  

● Asztali számítógép, laptop (web 1.0, 2.0), tablet, projektor  

● Internet szolgáltatás, tv (központi, zártláncú),  

  

Elsősegélynyújtáshoz alkalmas eszközök: (Tanműhelyben kialakított demonstrációs terem)  

● gyorstapasz  

● gyorskötöző-, kötözőpólya, vágott mull-lap (kicsi, nagy, közepes)  

● kötöző kendő  

● kompressziós pólya  

● rögzítő pólya  

● háromszögkendő  

● alumínium bevonatú elsősegély takaró  

● hajlított elsősegélyolló  

● fertőtlenítő oldat/spray  

● egyszer használatos kesztyű  

● kéztisztító (folyékony)  
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● defibrillátor  

● seb imitáló  

● ambubaba  

  

Alapápolás és a gondozás eszközei: (Tanműhelyben kialakított helyiség(ek))  

● konyhabútor, mikrohullámú sütő  

● edénykészlet (lapos-, mély-, kis tányér, felnőtt/gyermek részére, speciális pl. öntapadós 

tányérok)   

● az étkezéshez szükséges egyéni tálcás rendszer bemutatásának eszközei  

● étkészlet (kanál, villa, kés, klb. kiskanalak, felnőtt/gyermek méretben, speciális kanalak)  

● pohárkészlet (normál, mércézett), szívószál, betegitató pohár, csésze-, pohártartó, fogó 

● szalvéta és szalvétatartó  

● tálca  

● kancsó  

● konyhatechnikai eszközök: pépesítésre alkalmas eszköz (aprító, daráló, passzírozó, 

turmix gép) ● papírtörlő, egyszerhasználatos terítő  

● háztartási tisztító-, takarítószerek (mosogató, felmosó, súroló-, fertőtlenítőszerek, 

szivacs, törlő-, takarítókendők, súrolókefe, vödör, seprő, lapát stb.) papírtörlő, fertőtlenítő 

törlőkendő  

● pedálos szemeteskuka  

● fürdőszoba, fürdőkádra illeszthető-, zuhanyozóban használható fürdető szék, gurulós 

fürdető szék  

● manikűr-, pedikűr készlet (körömcsipesz, köröm-, pedikűr olló) hajmosó sapka, 

körömkefe ● nylon köpeny, védőruha  

● ágynemű (nagy-, kispárna, pléd, paplan)   

● háztartási textíliák: (nagy- és harántlepedő, kis- és nagypárna-, paplan huzat, vízhatlan 

és légáteresztő ágynemű- és matrachuzatok, ágy- és matracvédő lepedő), textília borogatáshoz, 

egyszer használatos és hagyományos mosdókesztyű, törölköző  

● egyszer használatos betegápolási eszközök  

● hálóing/pizsama, köntös  

● papucs  

● egyszerhasználatos kesztyű, szájmaszk  

● prevenciós és betegkényelmi eszközök: sarok és könyökgyűrű, lábtámasz stb.  

● házi patika, gyógyszeres szekrény/gyógyszertároló-, adagolók, gyógyszerek, 

bőrfertőtlenítő, tápláló és illóolajok, intelligens és hagyományos kötszerek  

● eszközfertőtlenítő szerek  

● felkaros automata RR mérő, lázmérő, inhaláló készülék, gyógylámpák (infra, polarizált, 

fényterápiás eszközök)  

● vizeletvizsgáló tesztcsíkok, vizeletgyűjtő zsák, inkontinencia betét (különféle), egyéb 

eszközök az inkontinens beteg ellátásához  

● emésztőrendszeri gyorstesztek, anus-prea tartály  
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● vércukor monitorozásához és az inzulin beadásához szükséges eszközök (vércukor mérő 

eszköz, tesztcsík, PEN, egyszer használatos fecskendő, tű)  

● hely-, helyzetváltoztatás eszközei (ékpárna, bot, támbot, járókeret, kerekesszék, rollátor, 

kapaszkodók)  

● életminőséget javító, segítő eszközök: kézhosszabbító, ágytálca, bútormagasító  

● decubitust megelőző és kialakult decubitus esetén használatos eszközök  

  

Foglalkoztatás és az aktivitás eszközei (Tanműhelyben kialakított helyiség(ek))  

● audiovizuális eszközök (TV, video, DVD, PC, projektor, vetítővászon, CD lejátszó, 

kamera, rádió)  

● író, rajz filctollak, flipchart tábla, papír  

● kül-, és beltéri társasjátékok   

● textil kézimunka eszközei (szabásminták, szabóolló, textil, filc, tű, kötőtű, horgolótű, 

fonál stb.) egyéb anyagféleségekkel végzett kézműves foglalkozások eszközei (pl.: papír, 

karton, festék, ecset, színes ceruza, olló, ragasztó stb.)  

● kül-, és beltéri sporteszközök  

5.2 Eszközjegyzék szakmára Eszközjegyzék a szakirányú oktatás, szakmai képzés lebonyolításához   

Szociális,  gyermekjóléti  alap-  és/vagy  gyermekvédelmi  szakellátás  az 

intézmény/szervezet/szolgáltató duális képzőhelyén:     

● Konzultációs helyiség tanulókkal történő megbeszélésekhez, tanulói 

csoportfoglalkozásokhoz Laptop (web 1.0, 2.0), tablet, projektor (oktatófilmek vetítéséhez)  

● Internet szolgáltatás, irodai infokommunikációs eszközök (tanulónak a gyakorlat alatt 

alkalmazott, a gyakorlat teljesítéséhez indokolt és szükséges dokumentumok másolása, 

archiválásához)  

● Intézményi betegszoba + fürdőszoba:  

  

● elektromos működtetésű betegápoló ágy (távirányítással működtethető, többfunkciós, 

különböző beállítási lehetőségekkel, oldalkerettel ellátható, gördíthető, fékezhető)  

● akkumulátoros betegemelő + standard hám fejtámasszal, toalett hám fejtámasszal  

● kombinált ápolási ágyak mellé tervezett éjjeli szekrény  

● spanyolfal/paraván  

● reanimációs-, ágyazó-, gyógyszerező-, tálaló-, szennyesgyűjtő-kocsik  

● statikus-, összecsukható-, gördíthető-, állítható-, zuhanyzó-, WC–székek  

● WC kapaszkodó keret  

● fürdőkád pad, forgatható fürdőkád ülőke  

● csúszásgátlók (fürdőkád/zuhanyozó)  

● fürdőszobai álló/fali tároló, szekrény  

● személymérleg  

● hajszárító  

● hőmérő  
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● szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas pedálos badella  

● ágynemű, ágyneműhuzat (90°-on mosható)  

● a decubitus megelőzés és kezelés eszközei (betegalátét, sarokpárna, ülőgyűrű, párna, 

antidecubitus matrac)  

● védőruhák  

● védőcipők  

● tűzoltó készülék  

  

Normál („civil”) lakószoba + fürdőszoba felszerelése:  

● (nem gyógyászati célra tervezett) ágy/heverő + lábtartó/lábzsámoly  

● éjjeli szekrény  

● ágyneműtartó/komód  

● multifunkcionális ágytálca  

● életviteli szék, kartámasszal  

● betegállító és fektető elektromos fotel  

● különböző méretű, magasságú asztalok (ebédlőasztal, alacsony „dohányzó” asztal)  

● szék ebédlőasztalhoz, fotelek   

● fürdőkád pad, forgatható fürdőkád ülőke   

● statikus-, összecsukható-, gördíthető-, állítható-, zuhanyzó-, WC–szék  

● csúszásgátlók (fürdőkád/zuhanyozó)  

● WC kapaszkodó keret  

● fürdőszobai álló/fali tároló  

● mosógép  

● ruhaszárító  

● szennyestároló  

● mosógép  

● hajszárító  

● hőmérő  

● háztartási szelektív hulladéktároló/gyűjtő kuka + műanyag zsák  

● védőruhák  

● védőcipők  

tűzoltó készülék  

  

Intézményi csecsemő-, kisgyermek lakószoba + fürdőszoba felszerelése  

● csecsemő ágy matraccal, csecsemőkocsi  

● gyermekágy/heverő  

● pólyázó asztal  

● csecsemőmérleg, hosszmérő  

● személymérleg magasság-mérővel  

● csecsemő fürdőkád állvánnyal  

● hőmérők (fali- és vízhőmérő) ●  gyermekasztal  
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● gyermekszék, karosszék  

● fali-, álló tárolók, tálaló szekrény, nyitott játékpolc  

● csecsemő- és gyermekágyhoz textíliák   

● csecsemő- és gyermekágyhoz ágynemű huzattal (matrachuzat, lepedő, takaróhuzat, 

pléd)  

● egyéb textíliák (törölközők, gyermek-ágyneműhuzatok)   

● különböző korcsoportú gyermekruhák  

● mosógép  

● ruhaszárító  

● védőruhák  

● védőcipők  

● szelektív hulladéktároló/gyűjtő kuka + műanyag zsák  

● tűzoltó készülék  

  

Normál („civil”) konyha  

● mosogatógép  

● hűtőszekrény, hűtőhőmérő  

● tűzhely, páraelszívó  

● vízforraló  

● életkoroknak megfelelő magasságú asztalok, székek   

● etetőszék  

● konyhai mérleg ● tűzoltó készülék  

  

Nővér/gondozó/munkaszoba  

● íróasztal  

● zárható iratszekrény  

● gyógyszerszekrény  

● PC, internet hozzáféréssel a különböző gyakorló programokkal (pl. jelentés-készítő 

KENYSZI,  

TEVADMIN …stb. és adminisztrációs programok)  

● nyomtató  

● irodaszerek ● tűzoltó készülék  

  

Szervízszoba  

● porszívó  

● vasaló  

● vasalódeszka ● tűzoltó készülék  

  

Foglalkoztató helyiség/játszószoba audio-vizuális eszközök (tv, 

rádió, CD lejátszó, videokamera)  

● mozdítható székek, asztalok,   
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● álló és fali tároló szekrények  

● a különböző gondozotti életkoroknak és évszakoknak megfelelő fejlesztő-, tárgykészítő-

, ügyességi-, sport-, erőfejlesztő-, szellemi egyéni- és társas játékeszközök, munkavégzésre 

nevelő-, tanító eszközök  

● az ellátottak számára az évszakoknak, kor-, sérülés-, betegség-, fogyatékosság típusnak 

megfelelően alkalmazható, használható kreatív-, foglalkoztató-, művészetterápiás-, memória-, 

képességfejlesztő stb. aktív vagy passzív közreműködést lehetővé tevő eszközök (játékok)  

● kulturális, szórakoztató, élményszerző foglalkoztatáshoz szükséges eszközök  

● egyéni-, és csoportterápiás foglalkozásokhoz szükséges eszközök  

● szobahőmérő  ●  szemetes  

● tűzoltó készülék  

6. Kimeneti követelmények   

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása  

A szociális, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi alap-, és szakosított ellátások különböző 

intézményeiben kompetenciájának megfelelő esetekben önállóan, és/vagy felsőfokú végzettségű 

szakember irányításával képes a segítségre szoruló egyén/család/csoport/közösség életvitelét támogató 

segítséget nyújtani. Tanulmányai alapján az egyéni, csoportos és a közösségi térben fellépő működési 

mechanizmusokat felismerve az indokolt és szükséges segítségnyújtási formára javaslatot tesz, a 

végrehajtásban önállóan vagy felsőfokú végzettségű szakember irányításával tevékenyen 

közreműködik. Krízis-, rendkívüli és katasztrófahelyzetben a szükséges beavatkozásokban utasítás 

szerint, kompetenciájának megfelelően részt vesz. Ismeri és ellátja a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások adminisztrációs feladatait. Munkájában a mindenkori 

jogszabályokban, szabályozókban, protokollokban, módszertani útmutatókban, illetve a szociális 

munka etikai kódexében előírtakat követve tevékenykedik. Legalább egy idegen nyelven alapvető 

fogalmakat megért, alapvető köznyelvi kommunikációt folytat. Munkájában nagy gondot fordít a 

prevenciós munkára, ehhez kapcsolódóan ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat szervez 

infokommunikációs és digitális eszközök segítségével.  

6.2  Ágazati alapoktatás szakmai követelményei  

 Sorszá m  
Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Elvárt  
viselkedésmódok, 

attitűdök  

Önállóság és 

felelősség mértéke  
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1  Kapcsolatot tart és 
együttműködik a 
szociális és/vagy 
gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi 
ápolás, gondozás, 
szervezés, tervezés  
folyamatában az 
érintett  
szakemberekkel, 

ellátottakkal, 

gondozottakkal és 

családtagjaikkal.  

Ismeri a humán 

szolgáltatások 

rendszerét, a 

kapcsolatfelvétel, a 

kapcsolatfenntartás és 

kapcsolatlezárás 

lehetőségeit.   

Törekszik az érzelmi  

stabilitása 

megtartására és a 

kiegyensúlyozott 

munkavégzésre.  

Szakmai segítséggel 
kiválasztja az  
ellátottak és 

gondozottak 

érdekében a 

legmegfelelőbb 

együttműködési 

formát.  
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2  

Útmutatás alapján  

az ellátottak és 

gondozottak 

foglalkoztatásához, 

alkotó 

tevékenységéhez 

felhasználható 

(szemléltető, 

fejlesztő, rekreációs) 

eszközöket készít, 

előkészít és használ.  

Ismeri az ellátottak és 

gondozottak 

foglalkoztatásához, 

fejlesztéséhez, 

rekreációjához 

felhasználható 

(szemléltető, 

rekreációs, fejlesztő) 

eszközöket, a 

csoportdinamikai 

jellemzőket.  

Empátiával fordul az 

ellátottak és 

gondozottak, valamint 

családtagjaik felé.  

Felelős az erőforrások 

hatékony 

felhasználásáért, 

figyelembe veszi az 

anyagi, személyi és 

tárgyi erőforrásokat a 

foglalkozások 

előkészítésében és 

megtartásában.  

3.  

Szakmai irányítás 

mellett a jogszabályok 

és a módszertani 

útmutatók alapján 

szakmai (adat- és 

információrögzítési, 

elemzési, tervezési) 

dokumentációkat  

készít papír alapon és 

elektronikusan.  

Ismeri a szakmai 
dokumentációk (pl.  
sablonok, 
nyomtatványok, 
elemzési, fejlődést  
követő és tervezési 
dokumentumok)  
készítésének, 

kitöltésének formai és 

tartalmi 

követelményeit.  

Törekszik a feladat 
megértésére, 
határidőre történő 
elkészítésére, motivált 
a végrehajtására, 
értékelve és 
mérlegelve, kritikusan 
kezeli és használja az 
információforrásokat 
.  

Az adminisztrációs 

feladatokat önállóan, 

felelősséggel, a 

határidők betartásával 

végzi, önellenőrzéssel 

értékeli saját munkáját.  
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4  

A munkavégzés során 

alkalmazza a munka- 

és balesetvédelmi, 

(köz) egészségügyi 

valamint a tűzvédelmi 

előírásokat. Szükség 

szerint elsősegélyben 

részesíti a 

rászorulókat.  

Ismeri a munka- és 

balesetvédelmi, a 

tűzvédelmi, valamint 

az elsősegély és 

közegészségügyi 

előírásokat.  

A munkavégzése során 

a munka- és 

balesetvédelmi, (köz) 

egészségügyi valamint 

a tűzvédelmi 

előírásokat, 

szabályokat betartja.  

Munkára képes és 
alkalmas állapotban, 
szabálykövető módon 
vesz részt a 
munkavégzésben.  
Felelősséget vállal a 

veszélyhelyzet 

megoldásában.  

5  
A tanulmányai és a 

munkavégzés során a 

birtokába került 

személyes adatokat a 

jogszabályok és a 

szociális munka etikai 

kódexe vonatkozó 

pontjainak 

megfelelően kezeli, a 

gondozással  

A személyes adatok 

védelmével 

kapcsolatos 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági 

szabályokat ismeri, a 

jogszabályban foglalt 

titoktartási 

kötelezettségeinek 

eleget tesz.  

Tiszteletben tartja az 
állampolgári jogokat, a 
védelem alá eső 
adatok, információk 
birtokosaként, 
elkötelezett azok 
megőrzése iránt. 
Alkalmazza az  
“integritás és bizalmas 

jelleg”  

Felelős  

munkavégzése során 

és a magánéletében, a 

tudomására jutott 

adatok, információk 

megőrzéséért és 

kezeléséért.   

 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

  166/349. oldal  

 kapcsolatos 

titoktartási 

kötelezettségeket 

betartja.  

 alapelvet   

6  
Felismeri a  

különböző életkorok 

élettani, fejődés-

lélektani sajátosságait 

és a fejlődésben 

jelentkező 

elmaradásokat, 

akadályozottságoka 

t.  

Ismeri a különböző 

életkorok élettani, 

fejlődés-lélektani 

jellemzőit, 

egészségügyi rizikóit 

és a prevenció, 

korrekció 

lehetőségeit.  

Kész a közös munkára, 

másokkal megosztja 

szakmai elméleti és 

gyakorlati tudását, 

felhalmozott 

tapasztalatait.  

Felelős az ellátottak és 

a gondozottak életkori, 

mentális állapota és 

fejlettségi szintje 

szerinti ellátás, 

gondozás 

megválasztásáért, az 

alkalmazott 

beavatkozásokért.  

7  Felismeri és 

azonosítja a 

személyeket és 

csoportokat 

veszélyeztető 

helyzeteket, ezeket 

jelzi közvetlen 

felettesének  

Ismeri a krízis, 

krízisintervenció 

fogalmát és a 

konfliktuskezelés 

módszereit.  

Keresi az 
együttműködés 

lehetőségét, és 

felismeri a helyzetből 
fakadó szerepét.  
  

Maradéktalanul 

betartja a szociális 

munka etikai kódexét, 

viselkedéskultúrájáv al 

azt képviseli.  
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8  Érthetően  

kommunikálja a  

kreatív javaslatait, az 

ellátás / gondozás 

kapcsán, ötleteit 

megosztja 

munkatársaival.  

Ismeri a 

kommunikáció és 

közlés alapvető 

formáit személyes és 

online 

kommunikációban.  

Véleményét, szakmai 

álláspontját 

felelősséggel képviseli.  

Egyéni és team 

munkában a saját 

kompetenciahatárain 

ak figyelembe vételével 

végzi feladatait.  

9  Az eltérő 

szituációkban 

adekvátan használja a 

verbális és 

nonverbális 

kommunikációs 

csatornákat.  

Ismeri a  

kommunikációs  

alapelveket, a 
legfontosabb 
alapfogalmakat, a 
kommunikáció 
működését, 
folyamatát, szereplőit, 
tényezőit, helyzet-
típusait, a  
kommunikációs  

stílusokat és az 
asszertív  
kommunikációs 

eszközöket.  

Nyitott arra, hogy 
kommunikációs 
képességeit 
folyamatosan fejlessze.  
Asszertív módon 

kommunikál.  

Az ellátottak, 

gondozottak egészségi, 

életkorbeli és mentális 

állapotát figyelembe 

véve kommunikál, 

meggyőződik a 

kommunikáció 

sikerességéről.  

10  
Legalább egy idegen 

nyelven alapvető  

Ismeri legalább egy 

idegen nyelv alapvető 

szakmai  

Nyitott, érdeklődő az 

adott nyelv 

alapismereteinek  

Egészségügyi 

dokumentáció 

értelmezésében és a  
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fogalmakat megért, 

egyszerűbb 

kérdésekre válaszol, 

képes munkakörének 

legfontosabb idegen 

nyelvi szakmai 

kifejezéseit 

azonosítani.   

kommunikációs 

formuláit. Alapvető 

szókinccsel, nyelvtani 

tudással rendelkezik.   

elsajátítása iránt.  saját tevékenysége  

dokumentálásában az 

orvosi latin 

szakkifejezéseket 

megfelelően használja.  

11  Megérti és alkalmazza 

a szakmai feladatok 

ellátásához 

kapcsolódó 

utasításokat és 

iránymutatásokat.  

Ismeri a szakmájához 

kapcsolódó alapvető 

szakmai feladatok 

ellátásához 

kapcsolódó 

utasításokat és 

iránymutatásokat.  

Nyitott a  

személyiségfejleszté 

sre. Szakmailag 

elhivatott, magatartása 

szabálykövető.  

Az irányadó szociális 

ágazati és intézményi 

iránymutatások  szerint 

végzi saját 

tevékenységét.  

12  

A saját és az ellátottak 
/ gondozottak  
érdekeit 

munkavégzése során 

képviseli. Alkalmazza 

az érdekérvényesítés 

módszereit.  

Ismeri a szakmai 

érdekképviselet 

szintjeit és fórumait. 

Ismeri az alapvető 

emberi, gyermeki 

ellátotti és 

betegjogokat. Ismeri 

az érdekérvényesítés 

módszereit.  

Elhivatott az emberi 

jogok védelmére és 

azok érvényesítésére.  

Önállóan felismeri a 

jogsérelmet, 

kompetenciájába 

tartozóan teszi meg 

javaslatait a sérelem 

megszüntetésére.  
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13  Megérti és 

alkalmazza az 

énvédelmi 

technikákat és 

módszereket. Jelzést 

ad, segítséget kér 

szakmai érintettsége 

esetén.  

Ismeri az énvédő 

mechanizmusokat, a 

rekreációs technikákat 

és módszereket. 

Rendelkezik alapvető 

önismerettel, reális 

önképpel.  

Nyitott önmaga 

megismerésére. 

Fogékony a 

személyiségtípusok 

azonosítására.  

Képes az önálló 
személyiségfejlődésr 
e az elsajátított 

módszerek és 

technikák alapján. Lelki 

egészsége 

karbantartására, 

különböző rekreációs 

technikákat alkalmaz és 

gyakorol.  

14  Alapvető digitális 
kompetenciái és 
információkezelési 
képessége alapján 
táblázatokat használ, 
szövegeket szerkeszt, 
levelez.  
Konstruktívan és 

tudatosan használja 

az online 

kommunikációs  

Ismeri az online 

kommunikációs 

eszközöket, formákat 

és módszereket, 

tisztában van az etikus 

médiahasználat 

szabályaival.  

Törekszik a mindennapi 

munkája során a 

használt informatikai 

eszközöket kezelni, 

alkalmazni, beállítani. 

A jelentkező 

problémákat közvetlen 

felettesének jelezni.  

Munkája során betartja 

az etikus 

médiahasználat 

szabályait, eszerint jár 

el. Betartja az 

adatkezelési 

szabályokat.  

 eszközöket, 

csatornákat.   
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15  
Szakmai 

dokumentációkat, 

szabályozókat, 

protokollokat 

értelmez és használ 

munkavégzése során.  

Átlátja az alapvető 

szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi 

ellátási formákat.  

Elsődlegesnek tartja  

az ellátottak 

szükségleteinek 

kielégítését.  

Betartja a szakmai 

előírásokat, 

naprakészen, pontosan 

vezeti az előírt 

dokumentációkat.  

16  
Digitális 

kompetenciái 

birtokában az online 

térben is tájékozódva 

képes az önképzésre.  

Ismeri a folyamatos 

képzés, továbbképzés, 

lehetőségeit, az 

élethosszig tanulás 

célját.  

Nyitott és fogékony a 

szakmai és a 

környezetében zajló 

változásokra.   

Másokkal 

együttműködve járul 

hozzá a szakma, az 

intézmény 

fejlődéséhez.  

17  Azonosítja az életmód 
átalakulásával 

kapcsolatos 
kockázatokat és 

dilemmákat.  

  

A  

társadalomismereti, 

szociológiai ismeretei 

alapján egyének, 

családok, közösségek 

működésében a 

különböző életmódok 

hatásait ismeri.  

Nyitott a különböző 

élethelyzetek, 

életformák 

megismerésére, 

tiszteletére.  

Felelősséget vállal a 

segítő tevékenység 

során végzett 

munkájáért.  
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18  Értelmezi a 

társadalomban 

megjelenő gyakori 

betegségekről készült 

kimutatásokat és a 

betegségek 

rizikófaktorait. 

Háromdimenziós 

anatómiai atlasz 

segítségével modellezi 

az emberi test 

felépítését.  

Ismeri a társadalom 
leggyakoribb 
népbetegségeit, azok  
rizikófaktorait, a 
társadalomban 
kialakult  
egészségkultúrát, az 

egészségmegőrzés 

módszereit. Ismeri a 

háztartások számára 

ajánlott házipatika 

összetételét. Ismeri az 

emberi test holisztikus 

egyensúlyát (testi, 

lelki, mentális 

területek).  

Környezete számára 
mintát mutatva 
egészségtudatosan és 
környezettudatosan él. 
Törekszik saját maga és 
közvetlen környezete 
megóvására.  
Törekszik a saját  

testi, lelki és mentális 

egészségének 

megőrzésére.   

Instrukciók alapján 

adatokat keres a 

társadalom egészség 

kultúrájáról, 

környezettudatos 

magatartásáról, és a 

népbetegségekről.    

  

6.3  Szakirányú oktatás szakmai követelményei   

  

Sorszá 

m  

Készségek, 

képességek  Ismeretek  
Elvárt 

viselkedésmódo 

k, attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke  
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1  Munkavégzése során 
megválasztja az 
ellátórendszer 
megfelelő 
szolgáltatását  
ellátottja, 

gondozottja számára.  

  

  

Ismeri a szociális, 

gyermekjóléti- és  

gyermekvédelmi  

ellátások, a hatósági 

eljárások rendszerét.  

Elfogadja az őt 
foglalkoztató 
intézmény 
szabályzataiban 
(Szervezeti és 
működési  
szabályzat, Szakmai 
program)  
rögzített előírásokat.  

A munkaköri 

leírásában szereplő 

kompetenciahatáro k 

megtartásával 

önállóan vagy 

szakmai segítséggel 

együttműködik más 

intézmények, 

szolgáltatók 

munkatársaival az 

ellátottak és 

gondozottak 

problémái 

megoldása 

érdekében.  
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2  A feladatvégzése 

során a szervezeten 

belüli más 

munkatársakkal és 

társszakmákkal 

együttműködik, 

szektorközi 

megközelítést 

alkalmaz.  

Ismeri a munkaszervezet 

működését, formáit, a 

szervezeti kultúra elemeit.  

  

Munkavégzéséb en a  
hibalehetőségek 
minimalizálására 
törekszik. Lojális a 
szervezet vezetői, 
munkatársai  
iránt, elkötelezett a 

tudásintegráció 

megvalósításába n. 

Kész szervezetben, 

csoportban, csapatban 

a kötelezettségei 

teljesítésére.  

Követi és betartja a 

munkakörére előírt 

követelményeket, 

tevékenységét 

meghatározó szakm 

ai, jogi és etikai 

előírásokat.   

3  A szakmai nyelvet, a 

szakkifejezéseket az 

adott helyzetre 

tekintettel és a 

szituációban 

közreműködő 

személyek számára 

egyértelműen 

használja.  

Ismeri a szervezetben, 

csoportban, csapatban 

történő 

együttműködéshez 

szükséges módszereket és 

szakmai nyelvet.  

Nyitott és 

együttműködő a 

csoportban, csapatban 

történő 

projektvégrehajtásban.   

Csoporttagként 

megnyilvánulásaib 

an, döntéseiben, 

kommunikációjába n 

figyelembe veszi a 

csoport működése 

iránti felelősségét is.  
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4  Segíti a szülők, 

családtagok, illetve 

az ellátott, gondozott 

személy, gyermek 

konfliktusmegoldás 

Ismeri az alap- és  

szakellátásban a 

gyermekek 

kapcsolattartásának 

lehetséges módjait.  

Modellnyújtó 

szerepében 

együttműködő, és 

biztonságot, elfogadó 

légkört teremt. A  

Feladatkörében a 

kapcsolattartás 

szervezési feladatait 

önállóan vagy 

irányítással végzi.  

 

 i és -kezelési 

készségeinek 

fejlődését.  

 hatósági döntésen 

alapuló 

kapcsolattartásb 

an betartja a 

kompetenciahatá 

rait.  

 

5  Tudatos tervezéssel 
segíti elő a 
gondozott, ellátott 
személy, gyermek 
megfelelő viselkedési  
mintáinak és 

kommunikációjána k 

kialakítását.  

A kapcsolattartás  

nyomonkövetésének  

célját, funkcióját ismeri, 

alkalmazza az esetleges 

akadályok elhárítására, 

megoldására vonatkozó 

eszközöket, módszereket.  

Szakmai 

tevékenysége 

révén 

értékközvetítő 

szerepet lát el.  

A felelősségi körét 

meghatározó 

előírásoknak 

megfelelően 

gondoskodik a 

gondozott, ellátott 

személy, a gyermek 

részvételéről a 

kapcsolattartási 

folyamatban.  
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6  Az ellátottakkal, a 
gondozottakkal és 
családtagjaikkal 
segítő kapcsolatot  
alakít ki, tart fenn, és 

képes annak 

lezárására.  

Ismeri a szociális, a 
gyermekjóléti  

alapellátásban és 

gyermekvédelmi 

szakellátásban alkalmazható 

segítségnyújtás formáit, 

módszereit, a segítő, 

támogató technikákat.  

Empatikus, 

elkötelezett és 

elfogadó a 

rászorulókkal.  

Másokkal  

együttműködve  

felelősséget vállal   

saját, illetve a  

munkacsoport 

tagjainak a 

munkájáért, 

minőségéért.  

7  A különböző 

szociokulturális 

környezetben élő 

ellátottakkal, 

gondozottakkal és 

családtagjaikkal 

együttműködik a 

gyermekvédelmi 

feladatok 

megoldásában.  

Megismeri az egyén, a 

család, a csoport 

működésének erősségeit, 

támogató rendszerét, a 

problémamegoldás 

lehetséges alternatíváit.  

Fogékony a 

segítségre szorulók 

problémáira, 

tiszteletben tartja 

az egyenlő 

bánásmód elvét.  

A segítő 

kapcsolatban felelős 

a döntéseiért, 

szükség esetén 

korrigálja azokat.  
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8  Komplexen, 

rendszerszemléletb 

en képes rálátni az 

adott szakmai 

helyzetre munkája 

során.  

Rendszerelméleti 
ismeretekkel rendelkezik  

az ellátott, gondozott 

személy, gyermek 

problémáinak feltárásához.  

Kompetenciahat 

árait megtartva,  

az ellátott, 
gondozott 
személy, gyermek, 
valamint más 
szakemberek  
álláspontját 

tiszteletben tartva 

végzi feladatait.   

Felelőssége kiterjed 

szükség esetén 

szakmai konzultáció 

kezdeményezésére, 

igénybevételére.  

9  Ellátja a speciális 

igényű csoportok 

(fogyatékkal élők, 

szenvedélybetegek,  

Ismeri a speciális igényű 

csoportok (fogyatékkal élők, 

szenvedélybetegek, idősek, 

speciális,  

Előítéletmentese n 

látja el a hozzá 

forduló 

ellátottakat,  

Önállóan nyújt 

tájékoztatást a 

lehetséges 

ellátásokról,  

 

 idősek, speciális, 
különleges vagy  
kettős  szükségletű 

gyermekek) 

szükségleteit.  

különleges vagy kettős 

szükségletű gyermekek) 

szükségleteit.  

gondozottakat.  

Érzékeny a 

társadalmi 

problémák iránt.  

szolgáltatásokról.  
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10  Az ellátott gyermek, 

gondozott személy 

komplex gondozása, 

ellátása valamint a 

gondozási/nevelési 

terv végrehajtása 

érdekében 

kapcsolatot tart és 

együttműködik más 

szakterületek 

képviselőivel.  

Az ellátott gyermek, 
gondozott személy 
gondozásában az ellátási 
feladatok  
meghatározásakor átlátja a 

segítségnyújtási 

szükségleteket és 

lehetőségeket.  

Elkötelezett az 

ellátásoknak, a 

szolgáltatásokna k 

mindenki számára 

elérhetővé 

tételében.  

A gondozás, ellátás 
során alkalmazható 
módszerekre, 

technikákra 
vonatkozóan önálló  

javaslatokat fogalmaz 

meg. Javaslatot tesz 

hiányzó ellátások, 

szolgáltatások 

kialakítására.  

11  Megoldásközpontú 

an dolgozza fel az 

ellátottól, 

gondozottól, annak 

családtagjaitól, az 

oktatási, nevelési 

intézmény, illetve a 

hivatal, hatóság 

munkatársától kapott 

információkat.  

Ismeri az ellátott gyermek, 

gondozott személy 

problémáját, a számára 

legmegfelelőbb 

segítségnyújtási formákat.  

Törekszik 

munkájában 

szabálykövető, 

hatékony, 

következetes, az 

adott szerep 

elvárásainak 

megfelelő módon 

dolgozni.  

A kapott 

információkat képes 

értelmezni és 

megfelelő módon 

kezelni, szükség 

esetén továbbítani.   
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12  Feltárja, elemzi az  

ellátott, gondozott 
személy 
életeseményei 
ismeretében a 
megküzdési  
stratégiái, 
krízisintervenciós 
tapasztalatai, az  
alkalmazott elhárító 

mechanizmusainak 

gyakorlatát. A 

megszerzett 

ismereteket, 

információkat 

komplexitásukban, 

interdiszciplináris 

szemlélettel vizsgálja, 

elemzi, a 

leghatékonyabb 

segítségnyújtás 

megválasztása,  

Ismeri az egyén, család, 

csoport, közösség 

működését segítő, 

támogató, vagy destruktív 

hatással bíró elemeket.  

Empátiával  

fordul az ellátott, 

gondozott felé, 

toleráns, 

segítőkész, 

elfogadó.  

Egy csapat 
tagjaként, 
útmutatással vesz  
részt az ellátott, 

gondozott  személy, 

gyermek 

problémamegoldás a 

érdekében 

szervezett 

esetkonferencián, 

hatósági tárgyaláson. 

Elfogadja a projektek 

tervezése, 

megvalósítása és a 

végrehajtása során 

kapott utasításokat.  

 

 kidolgozása 

érdekében.   
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13  Segítséget nyújt 

bűncselekmények 

áldozatainak, 

válsághelyzetben lév 

gyermekeknek, 

ellátottaknak, 

gondozottaknak.  

Ismeri a kríziskezelő 

intézményrendszert, a 

kapcsolati erőszak típusait, 

dinamikáját, felismeri a 

különböző 

válsághelyzeteket.  

Határozott, 
ugyanakkor 
megértő 

hozzáállásában 
nem jelenik meg 

az  
áldozathibáztató 

attitűd.  

Felelős a 
kompetenciáját 
meghaladó 
esetekben az azonnali 
jelzés  
továbbításáért a 

kompetens 

intézmény, szervezet, 

hatóság, hivatal felé.  

14  Az ellátott, gondozott 
személlyel, 
gyermekkel  
folytatott spontán 

kommunikáció során 

szükségszerűen 

alkalmazza a 

strukturált, 

életútfeltáró interjú 

készítésének tanult 

ismereteit.  

  Törekszik az egyén 
korábban 
alkalmazott  
megküzdési  

stratégiái alapján 
az aktuális 
problémái 
megoldását 
akadályozó okok 
közötti 
összefüggések 
felismerésére. 
Alkalmazkodik az 
adott helyzetben 
az  
ellátott,  

gondozott személy 

igényeihez.  

Munkája során 

felelősen alkalmazza 

a szociális munka, a 

segítő kapcsolat 

módszereit, 

technikáit.  
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15  Megérti, felismeri és 

értelmezi az  

ellátott, gondozott 
személy, gyermek 
verbális,  
nonverbális és 

metakommunikáció s 

közléseit, jelzéseit.   

Ismeri a kommunikációs 

modelleket, stílusokat, a 

kommunikáció fajtáit és 

típusait és azok jellemzőit.   

Értékként tekint az 

ellátott, gondozott 

személy, gyermek 

személyiségére, 

érzelmi és 

gondolati világára, 

véleményére.   

A segítő kapcsolat 

keretében tudatosan 

alkalmazza 

kommunikációs 

ismereteit.   

16  Munkavégzése  

során felismeri az 

erkölcsi-etikai, 

társadalmi és jogi 

normasértéseket, 

szükség esetén 

felettesével 

konzultálva szakmai 

segítséget von be.  

Ismeri az ellátott, gondozott 

személy, gyermek 

cselekvéseiben, 

viselkedésében a jogi, a 

társadalmi normák 

követésének módjait  

Munkáját a 

szociális munka 

etikai kódexében 

foglaltak szerint 

végzi.  

Betartja a szakma 

szabályait, 

rendszeresen 

értékeli, kontrollálja 

saját tevékenységét.  

 

17  Munkavégzésében, 

az időfelhasználás 

optimalizálása 

érdekében új, 

alternatív 

megoldásokat tár fel 

és alkalmaz.  

Ismeri a lehetséges 

beavatkozási módokat, az 

otthon-közeli, valamint az 

otthont nyújtó ellátásokban 

lehetséges ápolási és 

gondozási tevékenységeket.  

Fogékony a 

munkáját érintő 

visszajelzések 

befogadására.  

Prioritásokat állít fel, 

szükség esetén 

korrigál, 

rendszeresen értékeli 

saját tevékenységét.  
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18  

  

Az írásbeli 

dokumentáció 

elkészítése során 

megfelelően, 

lényegre törően 

alkalmazza a 

szaknyelvet.  

Részletesen ismeri a 
szervezeti működés és saját 

szakmai munkája 

adminisztrációs 

követelményeit.   

Ismeri az adminisztráció 

előírásait, funkcióját, célját.  

Munkáját 
pontosan, a 
hibalehetőségek 
kizárásával végzi.  
Szabálykövető a 
kötelező szakmai 

adminisztráció 
terén.  

Előtérbe helyezi a 
digitális  
kommunikációs 

módszereket, 

eszközöket.  

Felelős a 

munkakörébe tartozó 

adminisztrációs 

feladatok 

elvégzéséért. 

Munkáját a szervezeti 

elvárásoknak 

megfelelően végzi.  

19  Feldolgozza a 

gyermek 

befogadásakor 

minden, vele 

kapcsolatos 

információt 

rendszerezve, 

szelektálva, 

lényeglátó módon.   

Ismeri a fejlődéslélektan, a 

személyiségelmélet, a 

holisztikus szemléletmód 

jellemzőit.  

Motivált az 

ellátottak, 

gondozottak 

számára történő 

adekvát segítség-

nyújtás során a 

különböző 

szakterületek 

ismereteinek 

befogadására.  

Felelős a feladatokra 

rendelkezésre álló 

időkeret 

betartásáért.  
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20  Tudatosan küzd a 

megkülönböztetés, a 

diszkrimináció, az 

előítéletek 

mindenfajta 

megnyilvánulásain ak 

felszámolásáért.  

Ismeri a devianciákat, a 

diszkrimináció és a 

megkülönböztetés formáit, 

az előítéletek fajtáit és 

mindezek hatásait.  

Törekszik saját 
maga is az 
érdekképviseleti 
szervekkel, 
szakemberekkel 
együttműködésr 
e.  

Kompetenciáján 

belül 

megakadályozza 

az ellátott, 

gondozott 

személyre irányuló 

megkülönböztet 

ést.  

Felelős a 
kompetenciáját 
meghaladó 
esetekben az 
azonnali jelzés  
továbbításáért a 

kompetens személy, 

intézmény, szervezet, 

hatóság, hivatal felé.  

21  Felmérve a 

szükségleteket  

Ismeri az ellátottak, 

gondozottak szabadidős  

Kezdeményező,  

az ellátottak,  

Önállóan, kreatívan 

vezeti, irányítja a  
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 egyéni és 

csoportfoglalkozás ok 

működtetésében és 

szervezésében vesz részt. 

Hatékony 

munkaszervezést valósít 

meg a számára optimális 

időfelhasználás 

figyelembevételéve 

l.  

és munkajellegű 

foglalkoztatási formáit, 

módjait, szakmai 

szempontjait. Ismeri a 

napi 

tevékenységszerkezet 

osztályozásait, 

korosztályi jellemzőit.  

gondozottak 
motivációjának 
felkeltésében, 
nyitott az új 

módszerekre, új 
technikai 
megoldásokra.  
   

különböző 

csoportfoglalkozás 

okat és a gyermekek 

szabadidőszervezés 

ét.  

22  Tapasztalatot gyűjt, részt 

vesz a közösségi szociális 

munkához, a közösségi 

kompetenciafejlesztéshez 

kapcsolódó 

programokban. A 

megvalósult 

programokról 

beszámolót készít.  

 Ismeri azokat a digitális 
eszközöket és programokat, 
amelyek  

segítséget nyújtanak a 

programok 

népszerűsítésében.  

Ellátottakkal, 
gondozottakkal 
partneri  
együttműködést  

alakít ki, elutasítja 

a függőségi 

viszonyt.  

Önállóan hoz létre  

digitális tartalmat, 
alkalmazza a  
digitális  

kommunikáció 

lehetőségeit, 

eszközeit.  
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23  Alkalmazza a munka-, 
baleset-, (köz)  

egészségügyi- és 

tűzvédelmi előírásokat.   

Szükség esetén 

elsősegélyt nyújt.  

Ismeri a munka-, baleset-,  

(köz) egészségügyi- és 

tűzvédelmi előírásokat, az 

elsősegély-nyújtási, és 

közegészségügyi 

szabályokat.  

Munkavégzéséb 

en elkötelezett az 

erőforrások 

ésszerű 

felhasználása, a 

diverzitás, a 

környezet-, 

természetvédele 

m, a 

hulladékhasznos 

ítás optimális 

lehetőségei iránt.  

Felelős a 

balesetmentes 

munkavégzésért. 

Felelős a veszélyes 

hulladékok, 

gyógyszerek, 

vegyszerek, 

kábítószernek 

minősülő pszichotrop 

szerek szakszerű 

tárolásáért és 

szükség esetén azok 

megsemmisítéséért.  

24  Felismeri az ellátott, 
gondozott  

személyt, gyermeket 
veszélyeztető 
állapotokat. Elsősegélyt 
nyújt. Közreműködik  

krízis-, rendkívüli és 

katasztrófahelyzet 

elhárításában.  

Ismeri a veszélyhelyzet 

esetére vonatkozó 

előírásokat és protokollok 

szerinti eljárásokat, az 

elsősegélynyújtás eszközeit 

és módszereit.  

Elkötelezett a saját 
és az  
ellátottak, 

gondozottak, 

munkatársak testi 

épsége 

előrelátható 

veszélyeztetésén 

ek elkerülésére. 

Magatartása 

határozott, 

érzelmeit  

Felelős  

munkavégzése  

során az ellátottak, 
gondozottak, 
munkatársai és saját 
testi  
épségének 

megőrzése 

érdekében a 

balesetek 

megelőzésében.  

   kontrollálja.   
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25  Jogsérelmek megelőzése 
érdekében preventív, 
jogsérelem 
bekövetkezése esetén 
korrektív segítséget nyújt  
ellátottja, gondozottja 

számára.  

A személyiségi jogokat, az 

adatvédelem vonatkozó 

jogszabályi előírásait 

ismeri.  

Tiszteletben tartja 
a  
személyhez 

fűződő jogokat, 

azok gyakorlását, 

elkötelezett a 

jogsértések 

feltárásában, 

megelőzésében.  

Felelősséggel kezeli 
az ellátotti, 
gondozotti és a 
szervezeti adatokat.   
Munkavégzése  

során korrigálni képes 

saját tévedéseit, 

mulasztásait.  

26  Képes egészsége,  

fizikai állóképessége, 

mentális egészsége 

megőrzésére.  

  

Ismeri az énvédő 

technikákat, a kiégés 

megelőzésének eszközeit, 

módszereit.  

Megfelelő 

önismerettel, 

egészségtudatos 

an saját 

személyisége 

karbantartása 

iránt elkötelezett.  

Értékvezérelten 

viselkedik, hoz 

döntéseket, aktívan 

vesz részt önismereti 

munkában.  

27  Digitális kompetenciái 

birtokában az online 

térben is konstruktívan 

tájékozódva képes az 

önképzésre.   

Ismeri a folyamatos képzés, 

továbbképzés lehetőségeit, 

az élethosszig tanulás célját.  

Nyitott és 
fogékony a  
szakmában és a 

saját 

környezetében 

zajló változásokra, 

az új eszközök, 

módszerek 

alkalmazására.  

Másokkal 

együttműködve járul 

hozzá a szakma, az 

intézmény 

fejlődéséhez.  
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7. Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai   

7.1 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.  

7.2 Írásbeli vizsga  

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: A segítő foglalkozás alapismeretei  

7.2.2 A vizsgatevékenység leírása  

Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:  

● szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer,  

● szociológia (devianciák, diszkrimináció, előítélet),  

● jogi ismeretek,   

● szervezeti magatartás, szervezés,  

● a szociális munka elmélete (problémamegoldási modell, eszközök, módszerek, humán ökorendszer)   

● pszichológia (fejlődéslélektan, személyiség-elméletek, kommunikáció-elméletek, krízisintervenció)  

● mentálhigiéné (segítő kapcsolat, személyiség-védelem, burnout megelőzés)  

● ápolás, gondozás,  

● szabadidő-szervezés, foglalkoztatás  

● adminisztráció,  

● munka-, baleset-, tűzvédelem, elsősegélynyújtás, közegészségügyi ismeretek.  

Az írásbeli vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely tartalmazzon 30 kérdést az alábbi 

feladattípusokból (feladattípusonként 5-5 feladat):  

● Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz 

tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét.)  
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● Asszociáció (Fogalmak és állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. Az 

állítások az egyik („A”), a másik („ B”), illetve mindkét fogalomra („C”) vagy egyik fogalomra sem 

(„D”) igazak.  

● Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az 

egyik helytelen állítást tartalmaz, ennek a betűjelét kell bekarikázni.).  

● Igaz-hamis egyszerű feleletválasztás (Öt egyszerűen megfogalmazott kérdéshez öt-öt darab válasz 

lehetőség tartozik, ezek közül meg kell határozni, hogy melyik válasz igaz és melyik hamis. A felsorolt 

állítások mögé „I” (igaz) vagy „H” (hamis) betűt kell írni.)  

● Mondatkiegészítés (A mondatkiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható, melyeknek egy-egy 

szava helyett pontok állnak, és az egy-egy beillesztendő szó teszi szakmailag, tartalmilag értelmezhetővé 

a mondatokat.)  

● Fogalom meghatározása (5 darab definíciót kifejtése).  

7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 7.2.4  A 

vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30 %  

7.2.5  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladattípusok aránya és értékelése:  

● szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer: 10 %  

● szociológia (devianciák, diszkrimináció, előítélet): 10 %  

● jogi ismeretek: 5 %  

● szervezeti magatartás, szervezés: 5 %  

● szociális munka elmélete (problémamegoldási modell, eszközök, módszerek, humán ökorendszer): 15 

%   

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

  188/349. oldal  

● pszichológiai (fejlődés lélektan, személyiségelméletek, kommunikáció elmélet, krízisintervenció): 15 

%  

● mentálhigiéné (segítő kapcsolat, személyiségvédelem, burnout megelőzés): 10 %  

● ápolás, gondozás: 10 %  

● szabadidő-szervezés, foglalkoztatás:10 %  

● adminisztráció: 5 %  

● munka-, baleset-, tűzvédelem, elsősegélynyújtás, közegészségügyi témakörök: 5 %  

7.2.3.1 Az értékelés százalékos formában történik.  

7.2.3.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51 %-át elérte.  

7.3 Gyakorlati vizsga  

7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: A szociális és gyermekvédelmi ellátás tevékenységformái 

7.3.2  A vizsgatevékenység leírása  

  

A gyakorlati vizsgatevékenység két vizsgarészből áll.  

1. vizsgarész: Portfólió: A vizsgázó szóbeli előadással kísért prezentáció keretében bemutatja a 

személyes érdeklődését és motivációját az ágazat, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

segítő szakmák iránt. A prezentációt előzetesen megküldi a vizsgaszervező számára, a vizsga előtt 10 nappal. 

A vizsgabizottság a vizsgázó számára a maximum 5 kérdést küld, a vizsga előtt 2 nappal, melyet a vizsgázó a 

vizsgán köteles megválaszolni.  

2. vizsgarész: Demonstráció: Az ágazati alapoktatásban elsajátított szociális ágazati ismeretei alapján a 

szakképző intézmény által összeállított tevékenységlistából választva bemutatja a leírt feladat végrehajtását 

(demonstráció).  
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1. vizsgarész leírása: Portfólió  

● Minimum 10, maximum 15 diából álló prezentáció elkészítése, melyet a vizsgázó a vizsga előtt 15 

nappal lead az ágazati alapvizsgát szervező szakképző intézménynek.  

● A vizsgázó a prezentációt a vizsga során személyesen, a vizsgabizottság előtt bemutatja, 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 szerepeljen, ha az releváns és 

szükséges az előadás szempontjából. Nem a vizsgázóról készült 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, kommunikációs készségét, képességét 

hivatott bemutatni. A vizsgázónak a vizsgabizottsággal folytatott szakmai kommunikációja egészíti ki a gyakorlati 

vizsgatevékenységet.   

  

A 2. vizsgarész leírása: Demonstráció  

Az ágazati alapoktatásban elsajátított ápolás, gondozás, szabadidő-szervezés, foglalkoztatás, adminisztráció, 

elsősegélynyújtás és közegészségügyi tanulási eredmények alapján a vizsgázó, a szakképző intézmény által 

összeállított tevékenységlistából választva, bemutatja egy leírt feladat végrehajtását (demonstráció) tantermi 

körülmények között. A tevékenységlistának legalább 20 eleműnek kell lennie. Egy adott tevékenység legalább 2, 

legfeljebb 4 témakör ismereteit és képességeit tartalmazza.  

  

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc (1. vizsgarész 20 perc, 2. vizsgarész 

20 perc)  

7.3.4  A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 % A vizsgarészek 

aránya a projekttevékenységen belül:  

1. vizsgarész: 30%  
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2. vizsgarész: 70 %  

7.3.5  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az 1. vizsgarész értékelési szempontjai: Portfólió Értékelési szempontok:  

● Szakmai tartalom minősége: szakszerűség, tényszerűség, tárgyszerűség, érdeklődést keltő jelleg. 

Mértéktartóan saját tapasztalat/élmény/vélemény is helyet kap(hat) a szakmai tartalom kifejtésében. A 

prezentáció megfelelő hozzászólásokra, a vizsgázó a kérdésekre tartalmi válaszokat ad, a vizsgázó 

reagálásainak minősége. (50 %)  

  

● Előadói stílus: felkészültségével, alkalomhoz illő megjelenésével, magatartásával, előadásmódjával, 

érdeklődésével, kérdésekre adott válaszaival kifejezi a vizsgázó a bemutatott prezentáció tartalmával való 

azonosulását, előadása közben a szaknyelvet használja. (25 %)  

  

● Prezentáció/szemléltetés: a diaképek rendezettsége, funkcionalitása, a színek és betűméret 

megfelelősége, a verbális kommunikáció támogatja a prezentációt/szemléltetést; helyesírás, 

nyelvhelyesség, a prezentáció összképe, igényessége. (25 %)  

  

A 2. vizsgarész értékelési szempontjai: Demonstráció  

Az alábbi szempontsor mentén szükséges megfigyelni és értékelni a gyakorlati munkavégzés szakszerűségét, 

minőségét, eredményességét:  

● a munkaterület előkészítése, a munkavégzéshez való előkészületek és felkészülés minősége (15 %); ● 

higiéniai szabályok betartása (15 %);  

● kivitelezés/megvalósítás módjának és ütemezésének megválasztása, szakszerű kivitelezése (20 %);  

● megismert szakmai protokoll betartása (15 %);  

● a kommunikáció formája, módja, minősége, a verbális és nonverbális kommunikáció összhangja (15 

%);  
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● odafigyelés, türelem, udvariasság, empátia (10 %); ● kompetenciahatárok betartása (5 %); ● a 

szükséges dokumentáció vezetése (5 %).  

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik.  

7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át 

elérte.  

7.4.Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma  

Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése  

FEOR-szám  FEOR megnevezése  
Alapvizsgával betölthető munkakör(ök), 

tevékenységek  

Szociális ágazati 

alapoktatás  
---  ---  ---  

7.5 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: Nincs   

8 A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 8.1 Szakma 

megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens  

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:   

8.2.1 valamennyi előírt szakmai képzés évfolyamai és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése  

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: ---  

8.3 Központi interaktív vizsga   

8.3.1 A  vizsgatevékenység  megnevezése:  Szakasszisztensi  ismeretek  a 

 szociális  és gyermekvédelemben   
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8.3.2 A vizsgatevékenység leírása  

Számítógép alkalmazását igénylő, interaktív, online, központi vizsgatevékenység, 30 kérdést tartalmazó tesztfeladat, 

amely a szakirányú oktatás szakmai követelményei alapján a tanulási eredmények mérésére, értékelésére irányul:  

● szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer jogi keretei, szolgáltatásai, ● egészség-, 

kisebbség-, szervezeti kultúra, kommunikáció, demográfiai ismeretek,  

● ellátott-, beteg-, gyermekjogi ismeretek,   

● a szociális munka elmélete (individuális-, csoport-, közösségi)   

● segítő kapcsolat, mentálhigiéné iskolák, irányzatok, módszerek  

● mentálhigiéné (elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció, egészségpromóció, programok, 

akciók)  

● korspecifikus ápolás, gondozás,  

● szabadidőszervezés, foglalkoztatás intézményi keretei, ellátott, gondozott specifikumai  

● adminisztráció,  

● munka-, baleset- és tűzvédelem, elsősegélynyújtási, közegészségügyi ismeretek  

Kérdéstípusok: Feleletválasztó tesztsor:   

● Alternatív választás – 5 db  

- Állítás – el kell dönteni, hogy igaz-e vagy hamis  

- Állítás/kérdés, a megoldással együtt - a megadott megoldás helyességét kell megítélni  

● Többszörös választás – 5 db  

- Egy kérdéshez tartozóan a megadott több válaszlehetőségből két vagy több 

válasz is megfelelő A feladat utasításában közölni kell, ha több jó válasz is 

lehetséges.  

- Megadott állítások közül több is (akár mindegyik) igaz, a legjobbnak tartott 

választ kell kiválasztani.  
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- Megadott állítások/kérdések közül a helytelen választ kell megjelölni. (Ha több 

is lehet, a legrosszabbat kiválasztva.)  

● Válaszok illesztése – 5 db  

Két halmaz elemei (fogalmak, kérdések, válaszok, állítások) között kell valamilyen tartalmi kapcsolatot megtalálni.   

- Egy az egyhez hozzárendelés  -  Egy a többhöz hozzárendelés (több 

megadott állítás/kérdés).  

  

● Relációanalízis – 1 db  

Öt összetett mondat, melyeknek az első tagja állítás, második tagja indoklás. Az egyes mondatokban az állítás és az 

indoklás külön-külön lehet igaz, lehet hamis, valamint köztük lehet vagy nem összefüggés. (A. Az állítás és indoklás 

is igaz, köztük van összefüggés. B. Az állítás és az indoklás is igaz, köztük nincs összefüggés. C. Az állítás igaz, az 

indoklás hamis, köztük nincs összefüggés D. Az állítás hamis, az indoklás igaz, összefüggés nem áll fenn. E. Az 

állítás és az indoklás is hamis)  

  

Feleletalkotó feladatok:  

● Kiegészítés/szókitöltés – 5 db   

- Mondat(ok) egyes hiányzó fogalma(i)t kell pontosan megadni/beírni                      

● Rövid válasz – 5 db  

- Megadott kiegészítendő kérdésre egyetlen szó/fogalom a helyes megoldás  

● Hosszú válasz – 2 db  

- Feladat helyes, teljes megválaszolásához hosszabb, legtöbbször egész mondat a 

válasz, vagy több dolog felsorolása szükséges.    

● Esszé típusú válasz – 2 db  

- Megadott kérdésre a megoldás, több mondatból álló, összefüggő szöveg. A 

megoldókulcsban leírandó a válaszokban az elvárt fogalmak, állítások, gondolatok 

listája.  
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8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 40 %  

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató  

(megoldókulcs) alapján.   

  

Feleletválasztó tesztsor:   

● Alternatív választás – 2 pont/választás, összesen 10 pont  

● Többszörös választás – 2 pont/választás, összesen 10 pont  

● Válaszok illesztése – 2 pont/válasz, összesen 10 pont  

● Relációanalízis – 10 pont/kérdés, összesen 10 pont (részpontszámok 5x2)  

  

Feleletalkotó feladatok:  

● Kiegészítés/szókitöltés – 2 pont/kiegészítés, összesen 10 pont  

● Rövid válasz – 2 pont/válasz, összesen 10 pont  

● Hosszú válasz – 5 pont/válasz, összesen 10 pont  ● Esszé típusú válasz – 15 pont/esszé, 

összesen 30 pont  

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %át elérte.  

8.4  Projektfeladat  

8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Egy megvalósított projekt ismertetése és a szakmai személyiségfejlődés 

bemutatása  

8.4.2 A vizsgatevékenység leírása  
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1. vizsgarész: A szakmai gyakorlat helyszínén megvalósított projekt és annak bemutatása A feladat 

végrehajtását a vizsgázó gyakorlati naplóban rögzíti. A vizsgázó a projektet szociális és/vagy gyermekjóléti, vagy 

gyermekvédelmi intézményben végzi el.  

  

Projekttel kapcsolatos elvárások:  

● tervezett önálló projektfeladat (1), vagy  

● egy már működő tevékenység/folyamat más módszerrel, más eszközök alkalmazásával,  

erőforrás- és/vagy időhatékonysággal történő megújításának leírása (2)  

  

Mindkét típusú projektnél:  

● a projektcél konkrét, reális, elérhető legyen, a humán erőforrásokra részletesen térjen ki a vizsgázó;  

● befejezett, lezárt projektről készüljön, a kitűzött, elérni kívánt cél teljesüljön (sikertelenség esetén 

annak okai kerüljenek bemutatásra, leírásra, elemzésre); ● történjen meg a dolgozatban a vizsgázó 

önértékelése, összegzése.   

  

Nem rutinszerű, protokollokban rögzített tevékenység leírása, hanem valami új, eddig nem létező dolog létrehozása, 

megvalósítása az elvárás.  

A projektfeladat keretében a szakmai oktatás során tanultakat és a szakirodalomban olvasottakat szakszerűen 

alkalmazva, a szakterület egy valós problémájának megoldására fókuszálva kerüljön a folyamat dokumentálásra. Az 

is cél, hogy a projektfeladatban a megszerzett ismereteket, készségeket tanulási eredményként,  a mindennapi 

gyakorlatba ágyazva alkalmazza a tanuló.  

A gyakorlat során végzett szakmai munka alapján szükséges bemutatni a végzett tevékenységet, a munka folyamatát, 

eredményeit, esetleges elakadásokat, az azokból levont következtetéseket, javaslatokat és a javasoltak 

megvalósításának feltételeit.   

A vizsgázó feladatorientált gondolkodással, a folyamat elemeinek, a tényezőknek komplex koordinációját 

megvalósítva, a saját tevékenységére is rálátva, önreflektív módon valósítsa meg a feladatot.  
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A vizsgabizottság előtt személyesen, a gyakorlatvezető által hitelesített gyakorlati naplóban leírtak bemutatásával 

teljesítse a vizsgázó a vizsgarészt. A bemutatás során foglalja össze röviden a projekt céljait, eredményeit, reflektív 

tapasztalatait, majd válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire. Ez történhet prezentációval vagy a projekt során 

készített produktum bemutatásával.  

  

Prezentáció esetén alkalmazandó formai kritériumok: Javasolt formátum:   

● Microsoft PowerPoint    

● minimum 16-os betűméret,   

● Terjedelem: max. 10 dia  

  

2. vizsgarész: Portfólió  

Az egyéni fejlődés és a tanulási út nyomkövetése, bemutatása és dokumentálása. A portfólió olyan dokumentumok 

rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási folyamat során keletkeztek, bemutatja, igazolja, dokumentálja a 

kompetenciák fejlődését és a tanulási eredmények birtoklását, segíti a tanuló számára is saját teljesítményének, 

fejlődésének megítélését, lehetővé teszi a szakmai és személyes kompetenciák fejlődését. A vizsgabizottság előtt 

személyesen, a portfóliót prezentációval bemutatva teljesíti a tanuló a vizsgarészt.  

  

Prezentáció esetén alkalmazandó formai kritériumok: Javasolt formátum:   

● Microsoft PowerPoint    

● minimum 16-os betűméret,   

● Terjedelem: max. 20 dia  

  

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: vizsgahelyszínen: 60 perc (1. vizsgarész 30 

perc, 2. vizsgarész 30 perc)  
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1. vizsgarész – A szakmai gyakorlat helyszínén megvalósított projekt és annak bemutatása elkészítésre 

rendelkezésre álló időtartam:  

Minimum 24, maximum 28 hét áll rendelkezésre a vizsgázónak a projektfeladat megvalósítására, dolgozata 

elkészítésére.  

A vizsgázó, a gyakorlati naplót digitális adathordozón, a vizsga időpontját megelőzően legalább 30 nappal adja le a 

képzőintézménynek, amely a gyakorlatvezető részéről történő hitelesítést követően továbbítja a dolgozatot a 

vizsgabizottságnak.  

  

2. vizsgarész - Portfólió elkészítésre rendelkezésre álló időtartam:  

A vizsgázó a szakmai képzés kezdetétől az utolsó tanév befejezését megelőző 30. napig készítheti el és adja le 

digitális formában a portfóliót a képzőintézménynek, amely hitelesítést követően továbbítja azt a vizsgabizottságnak.  

  

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 60 %, ezen belül: 1. vizsgarész 50  

%, 2. vizsgarész 50 %  

  

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 1. vizsgarész – A szakmai gyakorlat helyszínén 

megvalósított projekt és annak bemutatása: Értékelés szempontjai, arányai:  

- innovatív, újszerű téma/ötlet megvalósítása – 10%  

- szakmai szabályok betartása – 15 %  

- gyakorlat/kivitelezés/megvalósítás lépéseinek sorrendje – 10 %  

- gyakorlat/megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség) – 

10%  

- gyakorlat/kivitelezés/megvalósítás során eszközök, anyagok használata – 10 % -  a kommunikáció 

minősége – 10%  

- dolgozat tartalmi jellemzői (szakmai megfelelés, szabályozók betartása, önreflexió, új ismeretek, 

készségek, együttműködés, kreativitás) – 10%   
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- a dolgozat formai kivitelezése (szövegszerkesztés, ábrák, fotók, a dokumentum összképe, külső 

megjelenésének igényessége, kivitelezés, esztétikum) – 10%  

- bemutatás (prezentáció vagy produktum bemutatás), vizsgabizottsággal folytatott konzultáció 

(szakmai nyelv megfelelő használata, verbális-, nonverbális közlések hitelessége, személyes elköteleződés, 

attitűd, tudástranszfer) – 15%  

  

2. vizsgarész - Portfólió  

Értékelés szempontjai, arányai:  

- szakmai nyelv, köznyelv megfelelő használata – 10%  

- tanulási folyamat, eredmények, értékelés és önértékelés folyamatának fellelhetősége – 20 %  

- döntésképesség és önértékelés, önreflexió, a metakogníció képesség dokumentálása – 15 %  

- dokumentumok, fotók, videók, referenciák, munkanapló részlet, élménybeszámoló mennyisége, 

minősége – 10 %  

- emocionális elemek (érzések, benyomások, siker, kudarc megélése, nehézség, öröm, tervek, célok) – 

20 %  

- a dokumentumnak a vizsgázó szakmai személyiségét tükröző elemei – 10 %,   

- a dokumentum tartalma (strukturáltság, logika, kreativitás) külső megjelenésének igényessége 

(kivitelezés, esztétikum) – 5 % - a prezentáció minősége (verbális-, nonverbális közlések hitelessége, 

személyes elköteleződés, attitűd, tudástranszfer) – 10 %  

  

A projektfeladat mindkét vizsgarésze során a vizsgabizottság kérdés(eke)t tehet fel, amely(ek)re a vizsgázó 

legfeljebb 15 percben válaszolhat. A vizsgázó és a vizsgabizottság közötti kommunikáció, kérdés-válaszok 

időtartama beleszámít az adott vizsgarészre vonatkozó időkeretbe.  

  

A portfólióból készített prezentációt a megadott szempontok alapján kell értékelni. Az egyes szempontoknál az elért 

pontszámot a fentiek szerinti megadott arányok alapján a vizsgabizottság állapítja meg.  
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %át elérte. 8.5 A 

szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: Projektfeladat 

bemutatásakor a vizsgázó és/vagy a vizsgabizottság kérése/döntése alapján a hitelesítést végző, szakirányú 

végzettségű gyakorlatvezető/gyakorlati oktató személyes jelenléte, közreműködése. 8.6 A szakmai vizsga 

vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: A projektfeladat digitális adathordozójának 

megfelelő számítástechnikai prezentációs eszközök   

8.7  A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: ---  

8.8  A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi aránnyal kell beszámítani: 25 %   

8.9  A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok  

A központi interaktív vizsgán segédeszköz, dokumentum nem használható.  

A projektfeladat keretében kizárólag a vizsgaszervezővel előzetesen, a vizsgára jelentkezéskor egyeztetett, a 

vizsgabizottság által jóváhagyott, engedélyezett segédeszköz használható.  

9  A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra  

vonatkozó sajátos feltételek  

  

Amennyiben a vizsgázók létszáma lehetővé teszi, azonos napra mindkét vizsgatevékenység megszervezhető.  
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P R O G R A M T A N T E R V  

  

a  

03. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó  

5 0913 03 04  

GYAKORLÓ ÁPOLÓ  

SZAKMÁHOZ  

  

1 A SZAKMA ALAPADATAI  
  

1.1 Az ágazat megnevezése: Egészségügy  

1.2 A szakma megnevezése: Gyakorló ápoló  

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0913 03 04  

1.4 A szakma szakmairányai: —  

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Egészségügy ágazati alapoktatás  

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: —  

  

  

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA  
  

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. 

rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a helyi gazdasági környezet 
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egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható időkeretet (szabad sáv).  

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.  

  

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy lehetőség legyen a 

gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az egyes tantárgyaknál történik annak 

meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati 

körülmények között (tanműhelyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének 

gyakorlatigényességét mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek 

gyakorlatba ágyazottan történő oktatására.  

  

A programtantervben meghatározott tantárgyak, témakörök és a benne foglalt meghatározások (oktatók, 

elmélet/klinikai szimulációs gyakorlat/klinikai gyakorlat, óraszámok) kötelező érvényűek.  

  

Jelen programtanterv megvalósítása során törekedni kell a tantárgyaknál nevesített oktatók alkalmazására, azonban 

amennyiben nem tud biztosítani megfelelő végzettségű szakembert az intézmény, átmenetileg alkalmazhat olyan 

felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező oktatót is, aki az adott tantárgyból (témakörből) 

felsőfokú tanulmányai alatt szigorlatot tett és ennek tényét hitelt érdemlően igazolni tudja.  

  

  1/109. oldal  

Jelen programtanterv megvalósítása során a szakképző intézményeknek, a képzési tartalom maradéktalan megtartása 

mellett van lehetősége a tantárgyak összevonására. A tantárgyak összevonását a szakmai programban szükséges 

rögzíteni.  

  

Jelen programtanterv megvalósítása során a gyakorlatorientált tantárgyak tanítását csoportbontásban szükséges 

megszervezni. A csoportbontásra, a gyakorlati óraszám arányára, valamint a képzési helyszínre vonatkozó 
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előírásokat a szakmai programban szükséges meghatározni.  

  

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatását a 

szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.  
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként  

  

  

 

Évfolyam  9.  10.  11.  12.  13.  
A képzés 

összes 

óraszáma  
1/13.  2/14.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

 Évfolyam összes óraszáma  252  324  436  419  945  2376  1144  1007  2151  

 

Munkavállalói ismeretek  0  18  0  0  0  18  18  0  18  

Álláskeresés     5           5  5     5  

Munkajogi alapismeretek     5           5  5     5  

Munkaviszony létesítése     5           5  5     5  

Munkanélküliség     3           3  3     3  

 

Munkavállalói idegen nyelv  0  0  0  72  0  72  0  62  62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések           13     13     11  11  

Önéletrajz és motivációs levél           23     23     20  20  

„Small talk” – általános társalgás           13     13     11  11  

Állásinterjú           23     23     20  20  
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Egészségügyi etikai és betegjogi 

alapismeretek  18  0  0  0  0  18  9  0  9  

Etika és megbízhatóság  4              4  2     2  

Betegjogok  7              7  4     4  

Az egészségügyi dolgozó alapvető jogai és 

kötelezettségei  4              4  2     2  

Az egészségügyi törvény alapvető 

szabályozási területei  3              3  1     1  

 

 
Kommunikáció alapjai  9  0  0  0  0  9  9  0  9  

Kommunikáció  3              3  3     3  

Szociokulturális faktorok  3              3  3     3  

Egészségügyi kommunikáció  3              3  3     3  

 
Az emberi test felépítése  18  0  0  0  0  18  18  0  18  

A mozgásrendszer alapjai  5              5  5     5  

A keringés és légzés alapjai  4              4  4     4  

Az emésztés, kiválasztás, szaporodás 

alapjai  
5              5  5     5  

Az idegrendszer, endokrin rendszer és az 

érzékszervek alapjai  4              4  4     4  

 
Elsősegélynyújtási alapismeretek  36  0  0  0  0  36  18  0  18  

Az elsősegélynyújtás története, 

alapfogalmai  
2              2  1     1  
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Veszélyhelyzetek ellátási stratégiái  4              4  2     2  

ABCDE szemléletű állapotfelmérés és  
ellátás  

4              4  2     2  

 Újraélesztés  10              10  5     5  

Sérültek állapotfelmérése, ellátása  8              8  4     4  

Rosszullétek, mérgezések  4              4  2     2  

Tömeges balesetek, katasztrófák  2              2  1     1  

Egészségügyi intézményben kialakult 

kritikus állapotok ellátása (IHBLS)  2              2  1     1  

Munka-balesetvédelem, betegbiztonság  36  0  0  0  0  36  27  0  27  

A munkavédelem alapjai  4              4  4     4  

A munkahelyek kialakítása  4              4  3     3  

A munkaeszközök biztonsága  4              4  3     3  

Balesetvédelem  4              4  4     4  

Betegbiztonság  5              5  4     4  

 

 Fertőtlenítés  5              5  3     3  

Sterilizálás  5              5  3     3  

Infekciókontroll  5              5  3     3  

Alapápolás-gondozás  36  72  0  0  0  108  72  0  72  

 A betegmegfigyelés alapjai  18              18  18     18  

Non-invazív mérések és dokumentáció  18              18  14     14  

A beteggondozás alapjai     15           15  6     6  
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Betegápolási eljárások     15           15  5     5  

Asszisztensi feladatok     20           20  11     11  

Inaktivitási tünetcsoport     4           4  2     2  

 Az akadályozottság/korlátozottság 

alapfogalmai     5           5  3     3  

Szállítási módok, betegszállítási alapok     6           6  6     6  

Betegfektetési és más pozicionálási 

technikái, betegmozgatás     7           7  7     7  

Irányított gyógyszerelés  0  36  0  0  0  36  36  0  36  

A gyógyszerelés alapjai     14           14  14     14  

 Gyógyszerbejuttatási módok     19           19  19     19  

Gyógyászati segédeszközök     3           3  3     3  

Komplex klinikai szimulációs gyakorlat  0  63  0  0  0  63  52  0  52  

Betegbiztonság szimulációs gyakorlat     6           6  5     5  

 Betegfektetési és más pozicionálási 

technikák szimulációs gyakorlat     6           6  5     5  

Betegmozgatás szimulációs gyakorlat     6           6  5     5  

Non-invazív mérések és dokumentáció 

szimulációs gyakorlat     8           8  7     7  

Beteggondozás alapjai szimulációs 

gyakorlat     8           8  7     7  

Betegápolási eljárások szimulációs 

gyakorlat     9           9  7     7  
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 Asszisztensi feladatok szimulációs 

gyakorlat     9           9  7     7  

Gyógyszerbejuttatási módok szimulációs 

gyakorlat     6           6  5     5  

Gyógyászati segédeszközök szimulációs 

gyakorlat     5           5  4     4  

Vitális paraméterek és injekciózás 

rendelőintézeti gyakorlat  0  35  0  0  0  35  21  0  21  

 Non-invazív mérések és dokumentáció 

klinikai gyakorlat     22           22  7     7  

Gyógyszerbejuttatási módok klinikai 

gyakorlat     13           13  14     14  

Tanulási terület összóraszáma  153  206  0  0  0  359  262  0  262  

 

Szakmai kémiai és biokémiai alapok  0  36  0  36  0  72  51  0  51  

Kémiai alapfogalmak, az atomok 

elektronszerkezete és a periódusos 

rendszer  
   12           12  5     5  

A molekulák szerkezete, kémiai kötések és 

kémiai reakciók     12           12  5     5  

Halmazállapotok, oldatok és kolloidok     12           12  5     5  

A víz és a vizes oldatok (elektrolitok, savak, 

bázisok), kémiai egyensúlyok           5     5  5     5  

Alkálifémek, alkáliföldfémek, szerepük a 

biológiai rendszerekben           5     5  5     5  

Átmenetifémek, fémkomplexek, földfémek  
         5     5  5     5  

Nemfémes elemek           8     8  8     8  

Halogén elemek biológiai jelentősége           4     4  4     4  
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Kémiai termodinamika és Reakciókinetika           5     5  5     5  

Az elektrokémia alapjai           4     4  4     4  

Szakmai fizikai és biofizikai alapok  36  0  0  0  0  36  36  0  36  

Sugárfizika alapjai  10              10  10     10  

 

 Röntgen képalkotó berendezések  10              10  10     10  

Ultrahang fizikai alapjai  10              10  10     10  

Fénytan alapjai, fényvisszaverődés,  -

elnyelés, -törés  6              6  6     6  

Egészségügyi informatika  9  0  0  0  0  9  9  0  9  

Egészségügyi informatikai alapok  3              3  3     3  

Adatvédelem  3              3  3     3  

Informatika az egészségügyben  3              3  3     3  

Egészségügyi terminológia  18  0  0  0  0  18  18  0  18  

Az orvosi latin nyelv alapjai  3              3  3     3  

Az emberi test részei, síkok, irányok  2              2  2     2  

Szervek, szervrendszerek  8              8  8     8  

Kórtani és klinikumi elnevezések  3              3  3     3  

Gyógyítással kapcsolatos kifejezések  2              2  2     2  

Egészségügyi jog és etika alapjai  0  0  18  0  0  18  18  0  18  
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Alapfogalmak        2        2  2     2  

Az egészségügyi etika alapelvei        2        2  2     2  

Szakmai etikai alapkövetelmények        3        3  3     3  

Egészségügyi etikett        2        2  2     2  

Az egészségügyről szóló törvény        2        2  2     2  

A betegek jogai és kötelezettségei        4        4  4     4  

Az egészségügyi dolgozók jogai és 

kötelezettségei        3        3  3     3  

Sejtbiológia  0  0  0  36  0  36  36  0  36  

A sejt felépítése (prokarióta, eukarióta)           1     1  1     1  

A nővényi és az állati (humán) sejt 

összehasonlítása           1     1  1     1  

A sejtmembrán szerkezete, 

transzportfolyamatok           2     2  2     2  

 A sejtalkotók és szerepük a sejt életében           1     1  1     1  

A riboszómák szerkezete és működése, a 

génkifejeződés           2     2  2     2  

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis, 

meiózis)           7     7  7     7  

A sejtpusztulás           1     1  1     1  

Mivel és hogyan vizsgálhatóak a sejtek           3     3  3     3  

Évközi gyakorlat (sejtvizsgáló módszerek) 

szövettani laboratóriumban           18     18  18     18  

Tanulási terület összóraszáma  63  36  18  72  0  189  168  0  168  

 

Emberi test és működése  0  64  0  0  0  64  36  0  36  
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Általános ismeretek     6           6  6     6  

Szervrendszerenkénti felépítési és 

működési ismeretek     58           58  30     30  

Alapvető higiénés rendszabályok  18  0  0  0  0  18  18  0  18  

Infekció - nosocomiális infekció  9              9  9     9  

Egyéni védőeszközök használata  3              3  3     3  

Fertőtlenítés, sterilizálás alapjai, steril 

anyagok kezelése  5              5  5     5  

Hulladékkezelés  1              1  1     1  

Általános ápolástan és gondozástan  0  0  90  0  0  90  90  0  90  

Diagnosztikai alapismeretek        10        10  10     10  

A gondozás fogalma, célja és formái        5        5  5     5  

A betegellátó osztály és működése        5        5  5     5  

A betegmegfigyelés alapjai        15        15  15     15  

Testváladékok megfigyelése és kezelése        15        15  15     15  

Általános ápolási beavatkozások        30        30  30     30  

Haldoklás, halál, gyász        10        10  10     10  

    

 

  
Gyógyszertani alapismeretek  0  0  18  0  0  18  18  0  18  

Gyógyszertani alapfogalmak        3        3  3     3  

Gyógyszerbejuttatási módok        8        8  8     8  
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Gyógyszerinterakciók és ellátásuk        3        3  3     3  

A gyógyszerelés szabályai        3        3  3     3  

Gyógyszerelő rendszerek        1        1  1     1  

Kommunikáció  18  0  0  0  0  18  18  0  18  

Kommunikációs zavarok  3              3  3     3  

Egészségügyi szakmai kommunikáció  3              3  3     3  

Speciális kommunikáció  8              8  8     8  

Konfliktuskezelés  4              4  4     4  

Általános laboratóriumi alapismeretek  0  0  0  36  0  36  36  0  36  

A laboratóriumi munka eszközei           1     1  1     1  

Tömeg- és térfogatmérés a 

laboratóriumban           1     1  1     1  

Matematikai számítások a 

laboratóriumban           3     3  3     3  

Oldatkészítés, oldatkoncentráció           5     5  5     5  

Laboratóriumi alapműveletek: anyagok 

tisztítása és szétválasztása           1     1  1     1  

Laboratóriumi vegyszerek és tárolásuk           1     1  1     1  

Biztonságtechnika a laboratóriumban           1     1  1     1  

Évközi orientációs gyakorlat szövettani, 

klinikai kémiai és mikrobiológiai 

laboratóriumban  
         18     18  18     18  

Informatika a laboratóriumban           2     2  2     2  

Minőségbiztosítás a laboratóriumban           3     3  3     3  
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Rehabilitációs alapismeretek és 

fizioterápia  
0  0  0  54  0  54  54  0  54  

A rehabilitáció alapfogalmai           4     4  4     4  

 

 Az akadályozott ember sajátos ellátási 

igényei, szükségletei           20     20  20     20  

Komplex, átfogó akadálymentesítés           5     5  5     5  

A komplex (átfogó) rehabilitáció 

rendszere           5     5  5     5  

A rehabilitációt támogató eszközök           5     5  5     5  

Akadályozottságok az orvosi 

rehabilitációban           3     3  3     3  

Fizioterápiáról általában           2     2  2     2  

Fizioterápiás alapok           10     10  10     10  

Tanulási terület összóraszáma  36  64  108  90  0  298  270  0  270  

 

Szociológia alapjai  0  0  18  0  0  18  18  0  18  

A szociológia alapjai         5        5  5     5  

Egészségszociológia        8        8  8     8  

Családszociológia         5        5  5     5  

Pszichológia alapjai  0  0  36  0  0  36  18  0  18  

Általános lélektan        8        8  5     5  

Személyiséglélektan        5        5  2     2  

Fejlődéslélektan        10        10  4     4  
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Szociálpszichológia        4        4  2     2  

Beteg ember lélektana        9        9  5     5  

Népegészségtan, egészségfejlesztés  0  0  18  0  0  18  18  0  18  

Az egészség, egészségkulturáltság         1        1  1     1  

Az egészségi állapot mérési módszerei         2        2  2     2  

Prevenció és egészségmegőrzés         2        2  2     2  

Népegészségügyi programok        1        1  1     1  

Életmód – egészségmagatartás         2        2  2     2  

Szexuálhigiéné        2        2  2     2  

Mentálhigiéné        3        3  3     3  

Egészségkárosító tényezők         2        2  2     2  

Egészségfejlesztés         3        3  3     3  

 

 
Pedagógiai - betegoktatási 

alapismeretek  
0  0  18  0  0  18  18  0  18  

Általános pedagógia alapismeretek        7        7  7     7  

Andragógia        3        3  3     3  

Betegoktatás        5        5  5     5  

Egészségügyi szakdolgozók oktatása        3        3  3     3  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  90  0  0  90  72  0  72  

 

Belgyógyászat és ápolástana  0  0  54  0  0  54  47  0  47  

Szív-és érrendszeri megbetegedések        5        5  5     5  
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Vérképzőrendszeri megbetegedések        5        5  5     5  

Légzőrendszeri megbetegedések        5        5  5     5  

Emésztőrendszeri megbetegedések        5        5  5     5  

Kiválasztórendszeri megbetegedések        5        5  5     5  

Endokrinrendszeri megbetegedései        5        5  5     5  

Daganatos megbetegedések        5        5  5     5  

Fertőző betegek, infektológia        5        5  5     5  

Belgyógyászati ápolási beavatkozások        14        14  7     7  

Sebészet és ápolástana  0  0  54  0  0  54  36  0  36  

Általános sebészeti alapismeretek        15        15  7     7  

Részletes sebészet        15        15  10     10  

Traumatológiai, ortopédiai betegek 

ápolása        10        10  5     5  

Sebészeti ápolási beavatkozások        14        14  14     14  

Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk  0  0  0  36  0  36  31  0  31  

Fül-orr-gégészeti betegek ápolása           6     6  6     6  

Szemészeti betegek ápolása           6     6  6     6  

Bőrgyógyászati betegek ápolása           6     6  6     6  

Urológiai betegek ápolása           6     6  6     6  

Ápolási beavatkozások           12     12  7     7  

 

 
Szülészet-nőgyógyászat klinikuma  0  0  0  18  0  18  18  0  18  
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Nőgyógyászati vizsgáló eljárások           3     3  3     3  

Várandós gondozás           3     3  3     3  

Szövődményes/patológiás terhesség           3     3  3     3  

Háborítatlan szülés folyamata, szülési 

rendellenessége           3     3  3     3  

Szoptatástámogatás, gyerekbarát 

újszülött ellátás, gyermekágy           3     3  3     3  

Nőgyógyászati betegségek           3     3  3     3  

Neurológia klinikuma  0  0  0  18  0  18  18  0  18  

Általános és speciális vizsgálatok           1     1  1     1  

Tudatállapot változások           2     2  2     2  

A koponyaűri nyomásváltozással járó 

állapot változások           1     1  1     1  

Idegsebészeti beavatkozások           1     1  1     1  

Fejfájás, epilepszia           2     2  2     2  

Agyi érbetegségek           3     3  3     3  

Neurotraumán átesett betegek           1     1  1     1  

Neuroinfektológiai betegségek           2     2  2     2  

Autoimmun betegségek           2     2  2     2  

Onkológiai és degeneratív neurológiai 

betegségek           3     3  3     3  

Pszichiátria klinikuma  0  0  0  18  0  18  18  0  18  

A pszichiátriai története, előítéletek, 

stigmák           2     2  2     2  
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Szorongásos zavarok           2     2  2     2  

Hangulatzavarok           2     2  2     2  

Pszichoaktív szerek használatával 

kapcsolatos és egyéb addiktív zavarok           3     3  3     3  

 Szkizofrénia spektrum és egyéb 

pszichotikus zavarok, agresszió és 

konfliktus kezelés  
         3     3  3     3  

Személyiség zavarok           2     2  2     2  

Táplálkozási magatartás zavarai           2     2  2     2  

Organikus pszichoszindrómák           2     2  2     2  

Geriátria klinikuma  0  0  0  18  0  18  18  0  18  

Bevezetés a geriátriába           2     2  2     2  

Az idős kor jellegzetességei           2     2  2     2  

Az öregedés biológiai folyamatát 

befolyásoló tényezők, az időskorra 

vonatkozó általános jellegzetességek  
         3     3  3     3  

Veszélyeztető tényezők idős korban           2     2  2     2  

Szervek, szervrendszerek és a 

homeosztázis változásai idős korban, 

leggyakrabban előforduló betegségek  
         2     2  2     2  

Egészséggondozás idős korban           2     2  2     2  

Idős betegek speciális ápolása           5     5  5     5  

Klinikai gyakorlat  0  0  112  77  0  189  168  0  168  

Belgyógyászat gyakorlat        56        56  56     56  

Sebészet gyakorlat        56        56  56     56  
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Kisklinikum gyakorlat           56     56  35     35  

Egyéb klinikai gyakorlat           21     21  21     21  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  220  185  0  405  354  0  354  

    

 

Szakmai klinikai gyakorlat  0  0  0  0  945  945  0  945  945  

Belgyógyászat és ápolástana gyakorlat              224  224     224  224  

Sebészet, ortopédia és traumatológia és 

ápolástana gyakorlat              224  224     224  224  

Kisklinikum ápolástana gyakorlat              70  70     70  70  

Pszichiátria és ápolástana              70  70     70  70  

Neurológia és ápolástana              70  70     70  70  

Geriátria és ápolástana              210  210     210  210  

Szülészet-nőgyógyászat és ápolástana              77  77     77  77  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  0  0  945  945  0  945  945  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0  140  140  160        160        
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA  
  

  

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  

  

 A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   18/18 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, meghatározza 

a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen foglalkoztatási 

formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is 

foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz 

kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a munkaviszony 

létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során 

alkalmazni tud.    

  

 3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy  18/18 óra  

  

 3.1.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

  

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

—  

  

 3.1.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

  

 3.1.1.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.1.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Megfogalmazza 

saját karriercéljait.  

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak pozitívumait.  

Teljesen önállóan  

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

viszszafogott. 

  

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
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Felismeri, 

megnevezi és leírja 

az álláskeresés 

módszereit.  

Ismeri a formális és 

informális 

álláskeresési 

technikákat.  

Teljesen önállóan  

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére.  

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat keres, 

rendszerez.  

  

 3.1.1.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.1.1.6.1  Álláskeresés  

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete   

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága   

  

 3.1.1.6.2  Munkajogi alapismeretek  

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka  

  

 3.1.1.6.3  Munkaviszony létesítése  

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai  

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő  

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása  

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő  

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)  

  

 3.1.1.6.4  Munkanélküliség  

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  Az 

álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)  

  

    

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák esetén)  

  

 A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   72/62 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  
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Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció.  

  

 3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy  72/62 óra  

  

 3.2.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre 

jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani a 

kommunikációs célokat egy állásinterjú során.   

  

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, megértsék 

egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit.  

  

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan 

kérdéseket, véleményt tudjanak formálni.  

  

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint a 

főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja.  

  

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel.   

  

3.2.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen 

nyelvek   

  

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

    

 3.2.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek,  

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és  

felelősség mértéke  

Elvárt  

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános  és 

szakmához   
kötődő digitális 

kompetenciák  
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Internetes 

álláskereső 

oldalakon és egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az 

álláskereséshez 

használja a 

kapcsolati tőkéjét.  

Ismeri az 

álláskeresést segítő 

fórumokat, 

álláshirdetéseket 

tartalmazó 

forrásokat, állásokat 

hirdető vagy 

álláskeresésben 

segítő szervezeteket, 

munkaközvetítő 

ügynökségeket.  

Teljesen önállóan  

Törekszik 
kompetenciáinak 
reális 
megfogalmazására, 
erősségeinek 
hangsúlyozására 
idegen nyelven. 
Nyitott szakmai és 
személyes 
kompetenciáinak 
fejlesztésére.  
Törekszik receptív és 

produktív készségeit 

idegen nyelven 

fejleszteni (olvasott 

és hallott szöveg 

értése, íráskészség, 

valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. 

Megjelenése 

visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek 

megfelelni.  

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az 

internetes 

böngészőket és 

álláskereső 

portálokat, és ezek 

segítségével képes 

szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek 

megfelelően 

álláshirdetéseket 

kiválasztani.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

önéletrajzot 

fogalmaz.  

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok 

tartalmi és formai 

követelményeit.  

Teljesen önállóan  

Ki tud tölteni 

önéletrajzsablonokat, 

pl. Europass 

CVsablon, vagy 

szövegszerkesztő 

program segítségével 

létre tud hozni az 

adott 

önéletrajztípusoknak 

megfelelő 

dokumentumot.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

motivációs levelet ír, 

melyet a 

megpályázandó állás 

sajátosságaihoz 

igazít.  

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 
nyét, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen 

nyelven.  

Teljesen önállóan  

Szövegszerkesztő 

program segítségével 

meg tud írni egy 

önéletrajzot, 

figyelembe véve a 

formai szabályokat.  

Kitölti és a 

munkaadóhoz 

eljuttatja a 

szükséges 

nyomtatványokat és 

dokumentumokat az 

álláskeresés 

folyamatának 

figyelembevételével.  

Ismeri az 

álláskeresés 

folyamatát.  
Teljesen önállóan  

Digitális 

formanyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai 

követelményeknek 

megfelelő 

létrehozása, emailek 

küldése és fogadása, 

csatolmányok 

letöltése és 

hozzáadása.  

Felkészül az 

állásinterjúra a 

megpályázni kívánt 

állásnak 

megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során.  

Ismeri az állásinterjú 

menetét, tisztában 

van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő 

szókincscsel és 

nyelvtani tudással 

Teljesen önállóan  

A megpályázni kívánt 

állással kapcsolatban 

képes az internetről 

információt szerezni.  
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rendelkezik.  

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra 

érkezéskor vagy a 

kapcsolódó 

telefonbeszélgetések 

során csevegést 

(small talk) 

kezdeményez, a 

társalgást fenntartja 

és befejezi. A 

kérdésekre 

megfelelő válaszokat 

ad.  

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, 

amelyek az interjú 

során, az interjút 

megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az 

állásinterjúra 

megérkezéskor 

felmerülhetnek.   

Teljesen önállóan  

 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz.  

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival.  

Teljesen önállóan    

A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

munkájára 

vonatkozóan 

alapvetően megérti.  

Ismeri a 
munkaszerződés 
főbb elemeit, 
leggyakoribb idegen 
nyelvű  
kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

értelmezni tudja.  

Teljesen önállóan    

  

  

  

 3.2.1.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.2.1.6.1  Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen 

nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.).  

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy 

saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, 

álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését.  

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat fejlesztünk 
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(íráskészség).   

  

 3.2.1.6.2  Önéletrajz és motivációs levél   

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.   

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori 

kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák 

kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott 

hirdetéshez igazítani levelének tartalmát.   

  

 3.2.1.6.3  „Small talk” – általános társalgás   

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, oldja 

a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 

lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 

beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 

tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 

étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók 

begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait.  

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos a 

telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. A témakör során 

elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához kapcsolódó 

internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás 

utáni értés).   

  

 3.2.1.6.4  Állásinterjú  

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni 

az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 

kapcsolatosan.   

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 

kifejezéseket.   

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a 

leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.  

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is 

fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az 

olvasott szövegértés is fejleszthető.   

  

  

    

3.3 Egészségügy ágazati alapoktatás megnevezésű tanulási terület  

  

 A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   359/262 óra  
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A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

Az ágazati alapozó ismeretek tartalmazza mindazon ismereteket, melyek elengedhetetlenek egy 

egészségügyi ellátó intézményben történő képzett segédápolói munkakör betöltéséhez. A tananyag 

elsajátításával a tanulók képessé válnak megérteni a betegellátás alap pilléreit, etikusan empatikusan 

és a betegjogok, munkavédelmi alapok betartásával végezni kompetencia szintű beavatkozásaikat, 

megismerik az emberi test felépítését, a kórházi aszepszist, az alapvető ápolási-gondozási 

beavatkozásokat, és azok kivitelezését, illetve gyakorolják ezeket szimulációs és klinikai 

környezetben.  

  

 3.3.1 Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek tantárgy  18/9 óra  

  

 3.3.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanításának célja az egészségügyi etikába és a betegjogokba történő betekintés nyújtása, 

illetve képessé tenni a tanulót ezen ismeretek figyelembevétele mellett ellátni mindennapi 

feladataikat.   

  

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Betegjogi képviselő / Ápoló BSc / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / 

Egészségügyi szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, 

valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével.  

  

 3.3.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

  

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

  

 3.3.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Alkalmazza az 

alapvető etikai 

normákat.  

Ismeri az alapvető etikai 

normákat, ismeri a normáktól 

való eltérés következményeit.  
Teljesen 

önállóan  

A tanuló 

folyamatosan 

aktualizálja 

tudását, a 

megfelelő 

ismereteit bővíti.  

  

Betartja a 

betegjogokat.  

Ismeri az ellátottakra 

vonatkozó jogokat.  
Teljesen 

önállóan  
  

Érvényesíti a 

jogait. Betartja a 

kötelességeit.  

Ismeri az 

egészségügyi/egészségügyben 

dolgozók jogait és alapvető 

kötelességeit.  

Teljesen 

önállóan  
  

Alkalmazza a rá 

vonatkozó 

egészségügyi 

törvényi 

szabályozást.  

Ismeri az egészségügyi 

törvény főbb rendelkezéseit.  
Teljesen 

önállóan  

Elektronikus 

adatforrásokat 

használ a jogi 

szabályozás 

nyomonkövetésére  
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Érvényesíti a 

betegjogokat, és 

a beteglátogatás 

szabályait.  

Ismeri a betegjogokat.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

    

  

  

 3.3.1.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.3.1.6.1  Etika és megbízhatóság  

Alapvető etikai fogalmak. Az egészségügyi személyzettől elvárható etikus viselkedés, alapvető 

etikai szabályok. Etikai vétség és következményei.  

  

 3.3.1.6.2  Betegjogok  

A betegek törvény által előírt jogai és azok alkalmazása a gyakorlatban. Esetismertetés.   

  

 3.3.1.6.3  Az egészségügyi dolgozó alapvető jogai és kötelezettségei  

Az egészségügyi és egészségügyben dolgozók alapvető jogai, és azok érvényesítése a gyakorlatban, 

esettanulmányokkal szemléltetve. Érdekvédelmi szervezet.  

  

 3.3.1.6.4  Az egészségügyi törvény alapvető szabályozási területei  

A magyar egészségügyi törvény főbb szabályozási körei, ezek vonatkozásai a munkavállalók 

kapcsán.  

  

  

 3.3.2 Kommunikáció alapjai tantárgy  9/9 óra  

  

 3.3.2.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló megismeri a tantárgy kapcsán a kollégákkal és a kliensekkel történő kommunikáció főbb 

alapvetéseit, mely segíti a későbbi beilleszkedését, a feladatok megértését, az ápolási dokumentáció 

értelmezését.   

  

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Pedagógia tanár / Pszichológus (kommunikáció, konfliktuskezelés) / Egészségügyi szaktanár/tanár 

(egészségügyi előképzettséggel) / Ápoló Msc / Egészségügyi szakoktató (egészségügyi 

előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat 

teljesítésével.  

  

3.3.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Magyar 

nyelv és irodalom  

  

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

    

  

 3.3.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
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Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Munkája során 

kulturált 

kommunikációt 

folytat a 

betegekkel, 

családtagjaikkal, 

munkatársakkal.  
Hatékonyan kom- 
munikál látás-, 

hallás-, beszéd- és 

értelmi fogyatékos 

emberrel.  

Ismeri a speciális 

kommunikációs 

technikákat.  
Teljesen önállóan  

A munkájához  
etikusan áll, tudását 

folyamatosan 

fejleszti.  

  

Hiteles 

kommunikációt 

folytat betegekkel, 

hozzátartozókkal, 

munkatársakkal.  

Ismeri az ellátó 

csapat tagjait és az 

azokkal történő 

kommunikáció 

alapjait.  

Teljesen önállóan  
Hiteles digitális  

kommunikációt  

folytat  

Alkalmazza a 

különböző 

kultúrkörből érkező 

betegekkel történő 

megfelelő 

kommunikációs 

szabályokat.  

Ismeri a különböző 

kultúrkörből érkező 

betegekkel történő 

kommunikáció 

alapjait.   

Teljesen önállóan    

  

  

 3.3.2.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.3.2.6.1  Kommunikáció  

A kommunikáció fogalma, a kommunikáció általános elméleti modellje  

A kommunikációs folyamat dinamikai alapelvei  

A kommunikáció csatornái: verbális, nonverbális csatornák A 

kulturális szignálok jelentősége a kommunikációban  

Kongruens kommunikáció az ellátók és kliensek között.   

  

 3.3.2.6.2  Szociokulturális faktorok  

A kliensekkel történő kommunikáció sajátosságai a különböző kultúrkörből érkező betegek 

körében. Speciális kommunikáció beszéd-, hallás-, látássérültekkel Kommunikációs korlátok 

leküzdése autizmus spektrumzavar esetén Infokommunikációs akadálymentesítés A segítő 

beszélgetés.   

  

 3.3.2.6.3  Egészségügyi kommunikáció  

Kompetencia körbe tartozó munkafolyamatokkal kapcsolatos kommunikáció, kliensek és 

hozzátartozóik tájékoztatásának módjai, és hatáskörök. A kapcsolatfelvétel, bemutatkozás 

jelentősége, általános szabályai  

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és beteg gyermekkel, a gyermekek sajátos 

kommunikációs formái Kommunikáció hozzátartozóval  
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Kommunikáció idős beteggel, az idős kor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek.  

  

  

 3.3.3 Az emberi test felépítése tantárgy  18/18 óra  

  

 3.3.3.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók megismerik az emberi test és a szervrendszerek főbb részeit, elkülönítik az egészséges és 

a kóros állapotokat.  

  

3.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Biológus / Biológia szakos tanár / Általános orvos / Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló /  

Bsc ápolói végzettség / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / 

Egészségügyi szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, 

valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével.  

  

3.3.3.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia  

  

 3.3.3.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.3.3.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Meg tudja határozni 

az egyes testrészek, 

szervek 

elhelyezkedését, 

egymáshoz való 

viszonyát.  

Ismeri az emberi 

szerveket, és 

elhelyezkedésüket.  
Teljesen önállóan  

Tudása 

szempontjából 

fejlesztő szemléletű, 

a megszerzett 

információkat 

integrálja a munkája 

során.  

Digitális 

segédanyagokat és 

atlaszokat használ  

Csoportosítja a 

törzs, végtagok, 

koponya csontjait, 

izmait.  

Ismeri a 

mozgásrendszer 

alapjait.  
Teljesen önállóan    

Bemutatja a szív 

felépítését. 

Értelmezi a 

vérköröket és az 

érrendszert, és a 

nyirokrendszert.   

Ismeri a szív 

felépítését, a 

vérköröket és az 

érrendszert. Ismeri a 

nyirokrendszert. 

Ismeri a véralkotó 

elemeit, a 

véralvadás alapjait 

és a vércsoportokat.  

Teljesen önállóan    

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

  228/349. oldal  

Ismerteti a 

légzőrendszer 

részeit, a 

mellhártyát, a tüdő 

szerkezetét és 

érrendszerét.  

Ismeri a 

légzőrendszer 

részeit, a 

mellhártyát, a tüdő 

szerkezetét és az 

érrendszerét.  

Teljesen önállóan    

Bemutatja az  
emésztőrendszer  
részeit, illetve a főbb 

tápanyagokat.  

Ismeri az 

emésztőrendszer 

részeit, továbbá a 

májat, 

hasnyálmirigyet, 

hashártyát.  

Teljesen önállóan  

 

  

Meghatározza a 

normák vizeletet.  

Ismeri a vese 

szerkezetét, és az 

általa előállított 

normál vizelet 

mennyiségi és 

minőségi jellemzőit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Meghatározza a férfi 

és női 

nemiszerveket, 

másodlagos 

jellegeket.  

Ismeri a női és férfi 

nemiszerveket és 

másodlagos nemi 

jellegeket.  
Teljesen önállóan    

Értelmezi az 

idegrendszer 

felépítését és 

részeit.  

Ismeri az 

idegrendszer 

felépítését és 

részeit, a reflexeket, 

a központi, környéki 

és vegetatív 

idegrendszert.  

Teljesen önállóan    

Értelmezi az 

endokrin rendszer 

főbb részeit.  

Felismeri az 

endokrin rendszer 

főbb részeit.  
Teljesen önállóan    

Bemutatja az 

érzékszerveket, és a 

hőszabályozást.  

Tisztába van az 

érzékszervekkel és a 

hőszabályozással.  
Teljesen önállóan    

  

  

 3.3.3.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.3.3.6.1  A mozgásrendszer alapjai  

Az emberi csontváz főbb részei, az ízületek és mozgásuk, az izomzat, illetve ezek magyar nyelvű 

megnevezése.  

  

 3.3.3.6.2  A keringés és légzés alapjai  

Szív felépítése, vérerek, vérkörök, vér alkotóelemei, véralvadás alapjai, vércsoportok, 

nyirokrendszer. Légzőrendszer felépítése, tüdő szerkezete, érrendszere, mellhártya.  

  

 3.3.3.6.3  Az emésztés, kiválasztás, szaporodás alapjai  

Emésztőrendszer szakaszai, máj, hasnyálmirigy, hashártya. Vese főbb szerkezete, normál vizelet 
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mennyiségi és eszköz nélkül meghatározható minőségi jellemzői. Női nemi szervek, férfi nemi 

szervek, másodlagos nemi jellegek. Magyar nyelvű megnevezések.  

  

 3.3.3.6.4  Az idegrendszer, endokrin rendszer és az érzékszervek alapjai  

Idegrendszer felosztása, gerincvelői reflexek. Agyvelő lebenyei és az agykamrák megnevezése. 

Érzékszervek megnevezése. Hőszabályozás.  

  

  

 3.3.4 Elsősegélynyújtási alapismeretek tantárgy  36/18 óra  

  

 3.3.4.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló legyen képes a környezetében bekövetkező balesetek, 

hirtelen egészségkárosodások korai felismerésére, a környezet, beteg/sérült állapotának szakszerű 

felmérésére, pontos, tárgyilagos segítségkérésre, mentőhívásra, a szükséges elsősegélynyújtási 

beavatkozások szabályos elvégzésére, és az ellátásban résztvevő laikusok irányítására.  

  

3.3.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Mentőtiszt Bsc / kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló (sürgősségi/intenzív/aneszteziológiai 

specializációval) / Általános orvos / Mentőorvos / Oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos  

  

3.3.4.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Az 

emberi test felépítése   

  

 3.3.4.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.3.4.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Felismeri az 

elsősegélynyújtás 

szükségét.  

Ismeri az 

életveszélyes 

állapotokra utaló 

jeleket, tüneteket.  

Teljesen önállóan  

Határozottság, 

empátia, gyors 

döntéshozatal, 

magabiztosság, jó 

kommunikáció, 

irányító képesség.  

Applikációk 

alkalmazásával vagy 

digitális eszközök 

segítségével mentőt 

hív.  

Felismeri és elhárítja 

a veszélyforrásokat.  

Ismeri a 

veszélyforrásokat és 

azok elhárításának 

elemeit.  

Teljesen önállóan    

Elsődleges 

állapotfelmérést 

követően a 

szükséges 

beavatkozásokat 

elvégzi.  

ABCDE algoritmus  
és az azonnali 

beavatkozások 

ismerete.  

Teljesen önállóan    
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Felnőtt és gyermek 

újraélesztést végez.  
BLS, PBLS, AED 

algoritmus ismerete.  
Teljesen önállóan  

Újraélesztést oktató 

eszközök és 

szoftverek 

használata.  

Sebellátást végez.  
Ismeri a sebek 

típusait, jellemzőit.  
Teljesen önállóan    

Vérzést csillapít.  
Ismeri a vérzések 

ellátási stratégiáit.  
Teljesen önállóan    

Sérültet ellát.  
Ismeri a 

sérültellátási 

algoritmust.  
Teljesen önállóan    

Rosszullétet, 

mérgezést felismeri.  

Ismeri a hirtelen 

rosszullétek ellátási 

stratégiáit, a 

mérgezésre utaló 

tüneteket, jeleket.  

Teljesen önállóan    

Tömeges baleseti 

ellátásban részt 

vesz.  

Ismeri a tömeges 

ellátás szabályait.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

HBLS-ben részt vesz.  

Ismeri a riasztási 

kritériumokat és a 

kompetencia szintű 

eszközök 

alkalmazását.  

Teljesen önállóan  

 

  

  

 3.3.4.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.3.4.6.1  Az elsősegélynyújtás története, alapfogalmai   

Az elsősegélynyújtás jellemzői a különböző történelmi korokban  

A nemzetközi és hazai elsősegélynyújtás és mentés fejlődésének fontosabb állomásai  

Mária Terézia Mentési rendelete  

Flór Ferenc, Kresz Géza munkássága  

A Nemzetközi Vöröskereszt, Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtói tevékenysége  

A Mentőszolgálat kialakulás (BŐME, VVOME, OMSZ)  

Az elsősegélynyújtás társadalmi jelentősége, szerepe napjainkban  

Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, színterei, helye a mentési láncban  

Az elsősegélynyújtás jogi, etikai vonatkozásai  

Az elsősegélynyújtó személyisége, kompetenciái  

  

 3.3.4.6.2  Veszélyhelyzetek ellátási stratégiái  

Az elsősegélynyújtás helyszínei, baleseti helyszín és jellemzői  

A helyszín biztonsága, veszélyei Veszélyforrások 

felmérése, elhárítása  

Kimentés során alkalmazható műfogások  

Veszélyzóna, biztonsági zóna fogalma, jellemzői  

A mentőhívás szabályai, a mentésirányító támogató tevékenysége   

Speciális vészhelyzetek, események jelentési specialitásai  

Kommunikáció a beteggel/sérülttel, hozzátartozóval, ellátókkal  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni  
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 3.3.4.6.3  ABCDE szemléletű állapotfelmérés és ellátás   

Az ABCDE algoritmus alkalmazásának szabályai  

A légutak átjárhatóságának megítélése, átjárhatóság biztosítása eszköz nélkül  

A légzés vizsgálata hármas érzékeléssel, légzési nehezítettség jeleinek felismerése, ellátása  

A keringés jeleinek vizsgálata, a sokk jeleinek felismerése, ellátása  

Az eszmélet és tudat megítélése, eszméletlen ellátása  

Az egész test vizsgálata, sérülések, kihűlés védelem  

Leggyakoribb pozícionálások  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni  

  

 3.3.4.6.4  Újraélesztés   

A hirtelen halál, hirtelen szívhalál fogalma, jellemzői, kórélettani alapjai  

Pre-arrest jelek, tünetek  

Az újraélesztés fogalma, célja, szintjei  

A felnőtt BLS érvényes algoritmusa  

Az AED alkalmazásának jelentősége, szabályai  

A csecsemő és kisgyermek újraélesztés (PBLS) algoritmusa  

A légúti idegentest eltávolítás felnőtt, gyermek algoritmusa  

Eszméletlen beteg ellátása, pozícionálása  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni  

  

 3.3.4.6.5  Sérültek állapotfelmérése, ellátása   

Baleseti mechanizmusok és lehetséges sérülések   

A sebek típusai, jellemzői, ellátásuk  

Vérzések ellátása  

Amputált végtag, amputátum ellátása  

Rándulás, ficam, törés ellátása  

Koponya, gerinc, mellkas, has, medence és végtag sérülések ellátása, pozícionálása  

Termikus sérülése ellátása  

Elektromos balesetek ellátása  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni  

  

 3.3.4.6.6  Rosszullétek, mérgezések   

Hirtelen fellépő fájdalmak (fejfájás, mellkasi fájdalom, hasi fájdalom, végtag fájdalom) és ellátásuk  

Görcsrohammal járó állapotok és ellátásuk  

Életveszélyes allergiás reakciók és ellátásuk  

A mérgezés fogalma, formái, jellemzői, behatolási kapuk, mérgezésre utaló jelek, tünetek  

Leggyakoribb mérgezések (gáz, gyógyszer, drog, alkohol, marószer, vegyi anyag, gomba, étel) és 

ellátási stratégiájuk  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni  

  

 3.3.4.6.7  Tömeges balesetek, katasztrófák   

A tömeges balesetek fogalma, jellemzői  

A helyszín és a sérültek felmérésének szabályai, a sérült osztályozás szempontjai  

A tömeges baleseti ellátás főbb szabályai  

A katasztrófa fogalma, formái, főbb jellemzői  

Együttműködés a társszervekkel  

  

 3.3.4.6.8  Egészségügyi intézményben kialakult kritikus állapotok ellátása (IHBLS)  

Az egészségügyi intézményben kialakult kritikus állapotok jellemzői, ellátási rendszere (MET)  
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A sürgősségi ellátók riasztásának kritériumai  

Az IHBLS algoritmusa és kompetenciái  

Egyszerű, eszközös légútbiztosítás (OPA, NPA) alkalmazása  

Maszkos-ballonos lélegeztetés alkalmazása  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni  

  

  

 3.3.5 Munka-balesetvédelem, betegbiztonság tantárgy  36/27 óra  

  

 3.3.5.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló sajátítsa el az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, 

megfelelő viselkedésével segítse elő a balesetek megelőzését, és képes legyen balesetek esetén az 

előírásoknak megfelelően eljárni, ismerje meg és alkalmazza a betegbiztonságot szolgáló 

eszközöket, technikákat és viselkedésmódot. A tanulók szerezzenek ismereteket a fertőtlenítés, 

sterilizálás és infekciókontroll kapcsán. Megszerzett ismereteiket eredményesen tudják alkalmazni 

mindennapi munkájuk során a nosocomiális infekciók megelőzése érdekében.  

  

3.3.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató 

(egészségügyi előképzettséggel) / Munkavédelmi-balesetvédelmi előadó.  

  

3.3.5.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Alapápolás-gondozás  

  

 3.3.5.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.3.5.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Munkatevékenysége 

során biztonságos 

környezetet és 

munkakörülményeket 

alakít ki.  

Ismeri 

munkakörével 

kapcsolatos munka-, 

tűz- és 

balesetvédelmi 

szabályokat, a 

biztonságos 

munkavégzés 

feltételeit.  

Teljesen önállóan  Magára nézve 

kötelezőnek érzi a 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

betegbiztonsági 

szabályok 

betartását.  

Munkavédelemmel 

kapcsolatos szakmai 

tájékoztatók, 

jogszabályok 

keresése az 

interneten.  

Munkája során az 

előírásoknak 

megfelelően 

alkalmazza az egyéni 

védőeszközöket.  

Tisztában van az 

egyéni 

védőeszközök 

fogalmával, fajtáival, 

használatuk 

szabályaival.  

Teljesen önállóan    
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A betegellátás során 

gondoskodik a beteg, 

az ellátó személyzet 

és a környezet 

biztonságáról, 

megakadályozza a 

sérülések 

kialakulását.  

Ismeri a 

betegbiztonság 

formáit, a 

betegkorlátozás 

módjait, jogi 

szabályozását.  

Teljesen önállóan    

Megfelelő 

viselkedésével és 

eszközök 

használatával 

megelőzi a balesetek 

kialakulását.   

Ismeri a 

balesetvédelmi, a 

betegbiztonsági 

előírásokat, és azok 

alkalmazását.  

Teljesen önállóan    

Megfelelően 

alkalmazza a higiénés 

protokollokat.  

Tisztában van a 

nosocomialis 

fertőzések 

fogalmával, 

kialakulásának 

megelőzésével. 

Ismeri a fertőtlenítő 

szereket és 

eljárásokat.  

Teljesen önállóan  

Felelősséget érez a 

beteg és a saját 

biztonsága iránt. 

Magára nézve 

kötelezőnek érzi a 

higiénés szabályok 

betartását.  

  

Az eszközöket 

előkészíti 

sterilezésre, a steril 

anyagokat a 

szabályoknak 

megfelelően kezeli, 

tárolja.  

Ismeri a sterilizálás 

fogalmát, formáit, 

az eszközök 

előkészítését 

sterilizálásra, 

valamint a steril 

anyagok kezelését, 

tárolását.  

Teljesen önállóan    

Szakmai 

tevékenysége során 

megfelelően 

alkalmazza a 

nosocomiális 

infekciók 

megelőzésének 

szabályait.  

Ismeri a 

nosocomialis 

infekció fogalmát, 

jelentőségét, a 

leggyakrabban 

előforduló 

nosocomialis 

infekciókat. 

Tisztában van az 

infekciókontroll 

fogalmával, 

alapelemeivel, a 

fertőzések 

megelőzésének 

ápolói feladataival.  

Teljesen önállóan     

  

  

 3.3.5.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.3.5.6.1  A munkavédelem alapjai  
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A munkahelyi biztonság és egészség megtartásának jelentősége  

A munkavédelem jogi szabályozása  

A munkavédelem területei, fogalomrendszere  

A munkavédelem intézményrendszere  

  

 3.3.5.6.2  A munkahelyek kialakítása   

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek. A munkavégzés 

alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni 

védőeszközök juttatásának szabályai.  

  

 3.3.5.6.3  A munkaeszközök biztonsága  

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei  

A munkaeszközök dokumentációi  

A munkaeszközök veszélyessége, veszélyes munkaeszközök használata  

  

 3.3.5.6.4  Balesetvédelem  

Veszélyek és veszélyforrások a munkahelyeken  

Fizikai, biológiai, kémiai veszélyforrások az egészségügyi munkavégzés során  

Pszichés igénybevétel, a stressz  

Kockázatfelmérés és kezelés  

Balesetvédelmi előírások az egészségügyben  

Balesetek és foglalkozási megbetegedések  

Teendők munkabaleset esetén  

  

 3.3.5.6.5  Betegbiztonság  

Biztonságos betegmozgatás eszközei, és módszerei. Biztonságos környezet és kialakítása, 

egészségvédelmi szempontok betegmozgatás betegszállítás esetén.   

  

 3.3.5.6.6  Fertőtlenítés   

Asepsis, antisepsis fogalma  

A fertőtlenítés fogalma, a fertőtlenítő eljárások hatékonyságát befolyásoló tényezők A 

fertőtlenítő eljárások hatáserősségének fokozatai  

A fertőtlenítés módjai, fizikai, kémiai, kombinált és speciális fertőtlenítő eljárás  

A leggyakrabban alkalmazott fertőtlenítő eljárások: higiénés kézfertőtlenítés, műtéti 

kézfertőtlenítés, bőrfelület fertőtlenítése beavatkozások előtt, váladékfertőtlenítés, váladékfelfogó 

eszközök fertőtlenítése, felületfertőtlenítés, fertőtlenítő mosás, mosogatás, takarítás, műszer- és 

eszközfertőtlenítés  

A fertőtlenítés végrehajtásának formái: Folyamatos és záró fertőtlenítés, szigorított folyamatos és 

záró fertőtlenítés  

  

 3.3.5.6.7  Sterilizálás  

A sterilizálás fogalma  

Eszközök, műszerek, anyagok sterilizálhatósága  

Főbb sterilizáló módszerek  

A sterilizálandó eszközök előkészítése, csomagolása  

A steril anyagok utókezelése  

Steril anyagok szállítása, tárolása  

  

 3.3.5.6.8  Infekciókontroll  
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A nosocomiális infekció fogalma, jelentősége  

A nosocomiális fertőzések epidemiológiai sajátosságai  

A nosocomiális infekció kialakulását elősegítő tényezők, a fertőzés terjedésének leggyakoribb 

módjai  

Az infekció kontroll fogalma, feladata  

Az infekció kontroll tevékenységi elemei  

A nosocomiális surweillance. Kockázati tényezők meghatározása, a kockázatok kivédésére 

vonatkozó szabályozás és a végrehajtás ellenőrzése. Megelőző tevékenység Izolációs szabályok a 

betegellátás során, környezeti infekciókontroll, fertőtlenítés, sterilizálás, egészségügyi kártevők 

elleni védekezés. Antibiotikum politika. Az egészségügyi dolgozók nosocomiális fertőzéseinek 

megelőzése. Képzés, továbbképzés.  

A leggyakoribb nosocomiális infekciók: húgyúti infekciók, pneumoniák, műtéti sebfertőzés, bőr és 

lágyrész, véráram fertőzés okai, hajlamosító tényezői, jellemzői, az infekciók megelőzésének 

lehetőségei, ápolói feladatai  

Fertőző beteg elkülönítése, izolált beteg ápolásának specialitásai  

  

  

 3.3.6 Alapápolás-gondozás tantárgy  108/72 óra  

  

 3.3.6.1  A tantárgy tanításának fő célja  

Képessé tenni a tanulót az alapvető szükséglet alapú alapápolási-gondozási feladatok elvégzésére, 

valamint egyes ápolói beavatkozások elvégzésére. Képessé tenni a tanulót a betegmegfigyelésre 

különböző non-invazív vitális paraméterek mérésére szolgáló eszközök segítségével, és alkalmassá 

tenni arra, hogy a mért értéket szükség esetén jelezze felettese számára, illetve az elvégzett 

feladatokat szakszerűen dokumentálja. Felkészíteni a tanulót a rehabilitáció kapcsán a megfelelő 

gondozási feladatok elvégzésére. Támogató szemléletet biztosítani a család számára. A tanuló 

sajátítsa el a betegszállítás lehetőségeket, az intézményen belül, és intézményen kívül, szükség 

esetén alkalmazza a megszerzett ismereteit. Képessé váljon a szakszerű betegmozgatás 

kivitelezésére, a beteg pozícionálására és kényelmének biztosítására.   

  

3.3.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató 

(ápolói alapvégzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítésével.  

  

 3.3.6.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Az emberi test felépítése, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Betegszállításmozgatás-

pozícionálás  

  

 3.3.6.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.3.6.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
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Elvégzi a kliens 

szükségleteinek 

megfelelő alapvető 

gondozási 

feladatokat. 

Felismeri a 

decubitus jeleit.  

Ismeri az alapvető 

emberi 

szükségleteket, és 

azok ellátására 

vonatkozó 

szabályokat, a 

kivitelezés menetét, 

és eszközeit. Ismeri 

a decubitus 

kialakulását 

elősegítő 

tényezőket, annak 

előjeleit, és a 

kialakult decubitust 

felismeri.  

Teljesen önállóan  

A kliensekhez, 
empatikusan 
segítőkészen áll, a 
munkáját 
tudásának 
megfelelő 
legmagasabb 
szinten végzi el, 
minden 
körülmények között 
szem előtt tartja a  
beteg jogait, és  
szemérmének 

védelmét.   

Munkájára pontos, 

precíz, a vele 

szemben 

támasztható 

elvárásoknak 

megfelelően végzi a 

beavatkozásokat. 

Empatikusan, 

fejlesztő 

szemlélettel végzi 

munkáját.  

  

Alkalmazza a 

gyorsteszteket 

vizelet, széklet és 

ujjbegyből történő 

vér mintavétellel. Az 

ápolói 

beavatkozások 

kapcsán aszszisztál.  

Ismeri a 
beavatkozás 
eszközrendszerét, és 
kivitelezésének 
protokollját, a 
beavatkozás 
dokumentálásának 
mód- 
ját. Ismeri a 

beavatkozások 

eszközrendszerét, 

előkészítésének 

eszközös és 

kliensoldali 

vetületét, a 

környezet 

előkészítését a 

betegjogok 

vonatkozásában.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Elektronikus 

dokumentációt 

kompetenciaszintjének 

megfelelően vezeti.  

Nem steril 

kötéseket, 

fedőkötéseket 

helyez fel. Elvégzi a 

beavatkozások 

kapcsán keletkező 

hulladékok és az 

újrahasznosítható 

eszközök kezelését.  

Ismeri a nem steril 

szigetkötszereket, 

és azok 

felhelyezésének 

menetét. Ismeri a 

fedőkötés 

elkészítését. Ismeri 

az újrahasznosítás 

menetét, az 

eszközök 

tisztítására, 

vonatkozó 

előírásokat, és az 

egészségügyi 

hulladékkezelés 

szabályait, 

eszközeit.  

Teljesen önállóan    
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Alapvető ápolói 

szempontból 

jelentős 

betegmegfigyelést 

végez.  

Ismeri a 

betegmegfigyelés 

jelentőségét, 

kivitelezésének főbb 

lépéseit.  

Irányítással  

   

Non-invazív 

méréseket végez el. 

Segítséget nyújt a 

különböző 

akadályozottsággal 

élő emberek 

számára a speciális 

szükségleteik 

kielégítésében. 

Segít az ápolónak az 

egészség 

fejlesztését célzó 

rendezvények, 

szűrőprogramok 

lebonyolításában.  

Ismeri a szükséges 

eszközparkot, és a 

beavatkozások 

protokolljait. Ismeri 

az akadályozottság 

formáit, az 

akadályok típusait 

és az 

akadálymentesítés 

lehetőségeit, 

eszközeit. Ismeri az 

egészségkultúra 

elemeit, az 

egészséges 

életmód, életvitel 

jellemzőit. 

Tisztában van a 

környezet-

szennyezés és az 

egyéb 

egészségkárosító 

tényezők formáival, 

a megelőzés 

lehetőségeivel. 

Ismeri a prevenció 

szintjeit, a 

mentálhigiéné és az 

egészségfejlesztés 

alapvető 

lehetőségeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

  

Elvégzi a 

beavatkozások 

kapcsán felmerülő 

dokumentációs 

feladatokat.  

Ismeri az ápolási és 

orvosi 

dokumentációt, 

illetve a vezetésükre 

vonatkozó 

szabályokat.  

Teljesen önállóan  

Elektronikus ápolási 

dokumentációt 

vezet.  

Megérti az 

inaktivitás káros 

hatásait az emberi 

szervezetre  

Felsorolás szerűen 

ismeri az inaktivitás 

negatív hatásait.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  

  

Alkalmazza a 

betegmozgatási 

technikákat és 

eszközöket.  

Ismeri a megfelelő 

mozgatási technikát 

és eszközparkot.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  
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Meghatározza a 

betegszállítás 

módját, megrendeli 

a betegszállítást. 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozásokat 

követően 

pozícionálja a 

beteget.  

Felismeri a 

betegszállítás 

megrendelő 

dokumentációt, 

ismeri a kitöltésére 

vonatkozó 

szabályokat. Ismeri a 

betegpozícionálási 

lehetőségeket.  

Irányítással  

Elektronikus 

dokumentáció 

esetén is képes 

elvégezni a szállítás 

megrendelését.  

Biztosítja a beteg 

kényelmét és a 

megfelelő kényelmi 

eszközöket 

alkalmazza. A 

nyomási fekély 

kialakulását 

megelőző 

eszközöket és 

ápolási technikákat 

alkalmazza a 

tartósan fekvő beteg 

ápolása során.  

Ismeri a 

betegpozícionálás 

lehetőségeit, és a 

kényelmi 

eszközöket. Ismeri a 

nyomási fekély 

fogalmát, 

rizikótényezőit, 

stádiumait, 

megelőzésének 

lehetőségeit, 

valamint a 

megelőzésben 

használt eszközöket.  

Teljesen önállóan  

   

  

  

 3.3.6.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.3.6.6.1  A betegmegfigyelés alapjai  

Alapfogalmak: panasz, tünet, szindróma, kardinális tünetek  

A beteg általános megtekintése, a testalkat, járás, arckifejezés, beszéd megfigyelése  

Testtájak megfigyelése: fej, nyak, mellkas, has, végtagok  

A bőr és bőrfüggelékek megfigyelése  

Érzékszervek megfigyelése: a látás, hallás megfigyelése  

A fekvés megfigyelése  

A fájdalomra utaló jelek, jellegzetes fájdalmak felismerése A tudat, 

a magatartás megfigyelése Testváladékok és megfigyelésük.  

  

 3.3.6.6.2  Non-invazív mérések és dokumentáció  

Testtömeg, testmagasság mérése és dokumentálása  

Testkörfogat mérése és dokumentálása  

Alapvető életjelek megfigyelése és dokumentálása:  

A pulzus jellemzői, megfigyelésének szempontjai, a pulzusvizsgálat módja  

A légzés megfigyelése: a légzés megfigyelésének szempontjai, a megfigyelés módja  

A vérnyomás jellemzői, a vérnyomásmérés  

A testhőmérséklet élettani értékei, eltérések az élettani értéktől A láz 

fogalma, jellemzői, tünetei, a testhőmérséklet mérése Egészségügyi 

dokumentáció vezetése, típusai, formái.  

  

 3.3.6.6.3  A beteggondozás alapjai  
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Beteg szükségletei, és szükségletek kielégítése. Beteggondozás az életkorok függvényében. 

Fürdetés, speciális gyógyfürdetés (kiütéses, elvékonyodott/száraz bőrű beteg fürdetése, fertőtlenítő 

fürdetés fertőző beteg esetén, fürdető kendős fürdetés kivitelezése). Hajápolás, gyógysamponok, 

körömgondozás, borotválás, genitáliák tisztán tartása. Ürítési szükséglet biztosítása, eszközök. 

Ágyazás, kórtermi környezet, vizsgáló helyiség kialakítása, vizitek előtti teendők, textília kezelés. 

Öltöztetés. Táplálkozási szükséglet kielégítése, szájápolás, protézisgondozás.  

  

 3.3.6.6.4  Betegápolási eljárások  

Decubitus/bőrelváltozások jeleinek felismerése. Mintagyűjtés módjai, széklet, vizelet, vér 

(ujjbegyből) és gyorsteszttel történő vizsgálatuk, minta laborba juttatása, fedőkötések felhelyezése, 

nem steril kötések felhelyezése. Sztómazsák csere, bőrápolás. Bevitt-ürített folyadék egyensúly 

monitorizálása.  

  

 3.3.6.6.5  Asszisztensi feladatok  

Alapvető ápolási beavatkozások eszközei, és előkészítésük, egyszer és többször használatos 

eszközök kezelése, hulladékok kezelése az egészségügyben. Ápolási beavatkozásokban történő 

asszisztálás/részvétel: perifériás és midline kanül behelyezés/eltávolítás, katéterezés, beöntés, NG 

szonda behelyezés, i.v. injekciózás, infúziós és oxygénterápia, bőrteszt kivitelezés. Az 

egészségfejlesztés alapjai. Az egészségkultúra elemei, az egészséges életmód, életvitel jellemzői. A 

környezet szennyezés és az egyéb egészségkárosító tényezők formái, a megelőzés lehetőségei. A 

prevenció szintjei, a mentálhigiéné és az egészségfejlesztés alapvető lehetőségeit.  

  

 3.3.6.6.6  Inaktivitási tünetcsoport  

A főbb szervrendszerek kapcsán kialakuló negatív hatások az inaktivitás kapcsán és azok 

megelőzési lehetősége, beteg mozgatási ismeretek kontextusba hozása az inaktivitás kapcsán.  

  

 3.3.6.6.7  Az akadályozottság/korlátozottság alapfogalmai  

Bevezetés az akadályozottság/korlátozottság témakörébe, alapfogalmak (integráció, szegregáció, 

előítélet, diszkrimináció, stigmatizáció, esélyegyenlőség)   

Mozgásképességükben akadályozott személyek  

Látássérült személyek  

Hallássérült személyek  

Értelmileg akadályozott személyek  

Akadálymentesség meghatározása  

Az akadályok főbb formái  

Egyetemes tervezés filozófiája  

  

 3.3.6.6.8  Szállítási módok, betegszállítási alapok  

Intézményen belüli és intézményen kívüli szállítási módok lehetőségek, szabályok. Beteg 

vizsgálatra kísérésének szabályai, oxigénpalack kezelése a szállítás alkalmával. Elérhető szállítási 

eszközök.  

Betegszállítás megrendelése, ülő, fekvő szállítás feltételei, speciális betegszállítás megrendelése 

(oxigén igényes beteg szállítása).  

  

 3.3.6.6.9  Betegfektetési és más pozicionálási technikák, betegmozgatás  

Kényelmi eszközök és alkalmazásuk, nyomási fekély prevenciós eszközök és használatuk. 

Betegpozícionálási lehetőségek az ápolói beavatkozások alatt (fürdetés oldalra 

fordítható/felültethető beteg esetén, fektetés beöntés, sztómaellátás, EKG készítés, enterális 

gyógyszerelés, ágy melletti és egyszerű eszközös vizsgálatok kivitelezése közben, pozícionálás I.V. 

perifériás kanülök behelyezése, vérvétel, injekciózás, infúziós terápia és oxygén terápia során. 
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Betegmozgatás kivitelezésének helyes technikái, különböző önellátási képességekkel rendelkező 

vagy akadályozott ember ágyban történő mozgatása, felültetése, kiültetése, felállásban, mozgásban 

történő segítése emberi erővel és betegemelő eszközök és mozgatást segítő eszközök használatával.  

  

 3.3.7 Irányított gyógyszerelés tantárgy  36/36 óra  

  

 3.3.7.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulót felkészíteni az előre csomagolt enterális gyógyszerek előírásszerű bejuttatására, 

segédkezik különböző gyógyszerek bejuttatása kapcsán. Megismertetni a gyógyászati 

segédeszközöket és használatukat.  

  

3.3.7.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Általános orvos, Gyógyszerész, Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló, Egészségügyi szaktanár/tanár 

(egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítésével.  

  

3.3.7.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Matematika, 

Munka-balesetvédelem, Betegbiztonság  

  

3.3.7.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

  

 3.3.7.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Elvégzi az előre 

csomagolt enterális 

készítmények 

beadását, előírásnak 

megfelelően.  

Ismeri a 

gyógyszerelés 

alapszabályait, a 

beadás menetét.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  
Precízen, szakmai 

tudásának 

legmagasabb 

szintjén végzi a 

gyógyszerelő 

tevékenységét, 

együttműködik a 

team tagjaival, 

empatikus a 

kliensekkel 

szemben.  

  

Elvégzi a subcutan, 

intracutan és 

intramusculári 

(deltaizom) 

injekciózást, előre 

töltött fecskendők 

esetén. 

Szövődményeket 

felismer.  

Ismeri a 

beavatkozás 

eszközeit, 

használatukra 

vonatkozó 

protokollokat, 

ismeri az esetleges 

szövődményeket, és 

megfigyeli azok 

jeleit, ismeri a 

dokumentáció 

vezetésére 

vonatkozó 

előírásokat.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

Elektronikus 

dokumentációt 

kompetenciaszintjének 

megfelelően vezet.  
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Segédkezik a 

különböző 

gyógyszerbejuttatások 

kapcsán.  

Ismeri a hüvely, 

fülorr-szem, rectalis 

és transzdermális 

gyógyszerbejuttatás 

lehetőségeit, a 

megfelelő 

gyógyszerformákat, 

képes az 

eszközöket, a 

klienst a kórtermet 

és a gyógyszereket 

megfelelően 

előkészíteni, és 

asszisztálni a 

beavatkozás 

kapcsán.  

Irányítással    

Megfelelően tárolja a 

gyógyszereket.  

Ismeri a 

gyógyszerek 

tárolására 

vonatkozó 

előírásokat.  

Teljesen önállóan    

Alkalmazza a 

gyógyászati 

segédeszközöket  

Ismeri a gyógyászati 

segédeszközök 

használatának 

indikációit és 

alkalmazási körét  

Irányítással      

  

  

 3.3.7.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.3.7.6.1  A gyógyszerelés alapjai  

Szilárd-, lágy-, folyékony gyógyszerformák, törzskönyvezett gyári készítmény, kémiai-, generikus-, 

gyári név fogalma, rövidítések, gyógyszeradagok és számításuk, gyógyszerelés eszközei, 

használatuk, gyógyszerelés szabályai, gyógyszertárolás szabályai, higiénés szabályok.  

  

 3.3.7.6.2  Gyógyszerbejuttatási módok  

A per os gyógyszerelés fogalma, javallatai, ellenjavallati,   

Per os adagolható gyógyszerformák,  

Per os gyógyszerelés (kiadagolás, beadás) gyakorlata,   

Az injekciózás fogalma, formái,   

Az egyes bejuttatások helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, szabályai,   

Az injekciós szövődmények és megelőzésük Az injekciós 

terápia biztonsági és higiénés szabályai  

Az inzulin beadás szabályai  

Alacsony molekulatömegű heparin készítmények beadásának szabályai, előre kiszerelt 

készítmények beadási technikája  

Az injekciózás gyakorlata (subcutan és intramusculáris injekciózás, segédkezés intravénás 

injekciózásnál)  

Rectális, vaginális (kúp, hüvelygolyó, oldat) gyógyszer bejuttatás célja, javallatai, a bejuttatás 

algoritmusa, életkori sajátosságai  
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A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának javallatai, a bejuttatás algoritmusa, higiénés szabályai  

A transzdermális (kenőcs, krém, gél, paszta, oldat, tapasz) gyógyszer bejuttatás célja, javallatai, a 

bejuttatás algoritmusa, higiénés szabályai  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

 3.3.7.6.3  Gyógyászati segédeszközök  

Gyógyászati segédeszközök fajtái. A betegmozgatást, betegfürdetést segítő eszközök használata. 

Gyógyászati segédeszközökkel szemben támasztott követelménye.  

  

  

 3.3.8 Komplex klinikai szimulációs gyakorlat tantárgy  63/52 óra  

  

 3.3.8.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulási terület tantárgyai kapcsán megszerzett ismeretek készség szintű gyakorlati elsajátítása 

szimulációs környezetben.  

  

3.3.8.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / egészségügyi szakoktató 

(ápolói alapvégzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítésével.  

  

 3.3.8.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Az emberi test felépítése, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Betegszállításmozgatás-

pozícionálás, alapápolás-gondozás, irányított gyógyszerelés,  

  

 3.3.8.4  A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.)  

kell lebonyolítani.  

  

 3.3.8.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Készség szinten 

alkalmazza a biztonságos 

betegmozgatást és 

eszközeit, használja az 

egyéni védő 

felszereléseket.  

Széles körű 

betegbiztonsági 

ismeretekkel 

rendelkezik.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

Munkájára, 

környezetére és 

önmagára precíz, a 

szakma 

elvárásainak 

megfelelő 

viselkedést tanúsít 

a szimulációs 

körülmények 

között.  

  

Készség szinten 

alkalmazza a kényelmi 

eszközöket, és 

pozícionálja a beteget.  

Megfelelő 

ismeretekkel 

rendelkezik a 

kényelmi eszközök és 

betegpozícionálás 

terén.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  
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Készség szinten 

alkalmazza a 

betegbiztonsági és 

munkavédelmi 

szabályokat.  

Ismeri a 

munkabaleset és 

tűzvédelmi 

előírásokat és a 

betegbiztonságra 

vonatkozó 

szabályokat.  

Teljesen önállóan    

Készség szinten non-

invazív eszközök 

segítségével vitális 

paramétereket mér és 

egyszerű eszközös 

vizsgálatokat végez  

Ismeri a 

beavatkozások 

protokollját, eszközeit 

és azok használatának 

szabályait.  

Teljesen önállóan    

Készség szinten 

alkalmazza a szükségletek 

szerinti 

alapápolásigondozási 

feladatokat és a 

betegápolási eljárásokat.  

Ismeri a 

beavatkozások jogi és 

etikai hátterét, a 

beavatkozások 

kivitelezésének 

módját és eszközeit.  

Teljesen önállóan    

Készség szinten asszisztál 
az ápolási beavatkozások  
(perifériás és 
midlinekanül 
behelyezés/eltávolítás, 
katéterezés, beöntés, NG 
szonda behelyezés, i.v.  
injekciózás, infúziós és 

oxigénterápia, bőr-teszt 

kivitelezés kapcsán.  

Ismeri az ápolási 

beavatkozások 

eszközparkját, 

eszközös, környezeti 

és kliens 

előkészítésekre 

vonatkozó 

szabályokat. A 

hulladékgazdálkodást, 

és az 

újrahasznosítható 

eszközök kezelését.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

 

  

Alkalmas a 

gyógyszerbejuttatásokban 

történő segédkezés 

kivitelezésére, és az 

enterális 

gyógyszerbejuttatás 

megvalósítására.  

Ismeri a 

gyógyszerelés 

szabályait, a 

gyógyszertárolás 

szabályait, a 

gyógyszer formákat, 

és a 

gyógyszerbejuttatás 

módjait, valamint az 

asszisztálás menetét 

egyes beavatkozások 

kapcsán.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  
  

Készség szinten 

alkalmazza a gyógyászati 

segédeszközöket.  

Ismeri a gyógyászati 

segédeszközökkel 

kapcsolatos 

elvárásokat, és 

használatukat.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  
  

  

  

 3.3.8.6  A tantárgy témakörei  
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 3.3.8.6.1  Betegbiztonság szimulációs gyakorlat  

Egészségügyi védőfelszerelések használata. Biztonságos környezet és kialakítása, egészségvédelmi 

szempontok betegmozgatás betegszállítás esetén.   

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

3.3.8.6.2 Betegfektetési és más pozicionálási technikák szimulációs gyakorlat Kényelmi eszközök 

és alkalmazásuk, nyomási fekély prevenciós eszközök és használatuk. Betegpozícionálási 

lehetőségek az ápolói beavatkozások alatt (fürdetés oldalra fordítható/felültethető beteg esetén, 

fektetés beöntés, sztómaellátás, EKG készítés, enterális gyógyszerelés, ágy melletti és egyszerű 

eszközös vizsgálatok kivitelezése közben, pozícionálás I.V. perifériás kanülök behelyezése, 

vérvétel, injekciózás, infúziós terápia és oxigén terápia során  A témakört demonstrációs teremben, 

csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

 3.3.8.6.3  Betegmozgatás szimulációs gyakorlat   

Betegmozgatás kivitelezésének helyes technikája és eszközei.   

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni  

  

 3.3.8.6.4  Non-invazív mérések és dokumentáció szimulációs gyakorlat  

Testtömeg, testmagasság mérése és dokumentálása  

Testkörfogat mérése és dokumentálása  

Alapvető életjelek megfigyelése és dokumentálása:  

A pulzusvizsgálat módja  

A légzés megfigyelése, a megfigyelés módjai  

A vérnyomásmérés kivitelezése  

A testhőmérséklet mérése, mérésének módjai, eszközei.  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

 3.3.8.6.5  Beteggondozás alapjai szimulációs gyakorlat  

Beteg szükségletei, és szükségletek kielégítése. Beteggondozás az életkorok függvényében. 

Fürdetés, speciális gyógyfürdetés (kiütéses, elvékonyodott/száraz bőrű beteg fürdetése, fertőtlenítő 

fürdetés fertőző beteg esetén, fürdető kendős fürdetés kivitelezése). Hajápolás, gyógysamponok, 

körömgondozás, borotválás, genitáliák tisztán tartása. Ürítési szükséglet biztosítása, eszközök. 

Ágyazás, kórtermi környezet, vizsgáló helyiség kialakítása, vizitek előtti teendők, textília kezelés. 

Öltöztetés. Táplálkozási szükséglet kielégítése, szájápolás, protézisgondozás.  A témakört 

demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  
  

 3.3.8.6.6  Betegápolási eljárások szimulációs gyakorlat  

Decubitus/bőrelváltozások jeleinek felismerése. Mintagyűjtés módjai, széklet, vizelet, vér 

(ujjbegyből) és gyorsteszttel történő vizsgálatuk, minta laborba juttatása, fedőkötések felhelyezése, 

nem steril kötések felhelyezése. Sztómazsák csere, bőrápolás. Bevitt-ürített folyadék egyensúly 

monitorizálása.  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

 3.3.8.6.7  Asszisztensi feladatok szimulációs gyakorlat  

Alapvető ápolási beavatkozások eszközei, és előkészítésük, egyszer és többször használatos 

eszközök kezelése, hulladékgazdálkodás az egészségügyben. Ápolási beavatkozásokban történő 

asszisztálás/részvétel: perifériás és midline kanül behelyezés/eltávolítás, katéterezés, beöntés, NG 

szonda behelyezés, i.v. injekciózás, infúziós és oxigénterápia, sztóma gondozás, bőrteszt 

kivitelezés.  
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A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

 3.3.8.6.8  Gyógyszerbejuttatási módok szimulációs gyakorlat  

A per os gyógyszerelés fogalma, javallatai, ellenjavallati,   

Per os adagolható gyógyszerformák,  

Per os gyógyszerelés (kiadagolás, beadás) gyakorlata,   

Az injekciózás fogalma, formái,   

Az egyes bejuttatások helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, szabályai,   

Az injekciós szövődmények és megelőzésük  

Az injekciós terápia biztonsági és higiénés szabályai  

Az inzulin beadás szabályai  

Alacsony molekulatömegű heparin készítmények beadásának szabályai, előre kiszerelt 

készítmények beadási technikája  

Az injekciózás gyakorlata (subcutan és intramusculáris injekciózás, segédkezés intravénás 

injekciózásnál)  

Rectális, vaginális (kúp, hüvelygolyó, oldat) gyógyszer bejuttatás célja, javallatai, a bejuttatás 

algoritmusa, életkori sajátosságai  

A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának javallatai, a bejuttatás algoritmusa, higiénés szabályai  

A transzdermális (kenőcs, krém, gél, paszta, oldat, tapasz) gyógyszer bejuttatás célja, javallatai, a 

bejuttatás algoritmusa, higiénés szabályai  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

 3.3.8.6.9  Gyógyászati segédeszközök szimulációs gyakorlat  

Leggyakoribb gyógyászati segédeszközök használatuk indikációs köre és alkalmazásuk. A 

témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

  

3.3.9 Vitális paraméterek és injekciózás rendelőintézeti gyakorlat tantárgy     

 35/21 óra  

  

 3.3.9.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A készség szintű ismeretek klinikai körülmények között történő alkalmazásának elsajátítása, 

megismerkedés a klinikai környezettel és a team munkával.  

  

3.3.9.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / egészségügyi szakoktató 

(ápolói alapképzettséget követően) legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítésével.  

  

 3.3.9.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Az emberi test felépítése, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Betegszállításmozgatás-

pozícionálás, alapápolás-gondozás, irányított gyógyszerelés, Komplex klinikai szimulációs 

gyakorlat tantárgy   

  

 3.3.9.4  A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.)  

kell lebonyolítani.  
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 3.3.9.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Elvégzi a klinikai 

környezetben a 

vitális paraméterek 

mérését 

kivitelezését, a 

megfelelő 

dokumentáció 

vezetésével.  

Ismeri a 

beavatkozások 

kivitelezésének 

módját.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  Kliensközpontúan áll 

a munkájához, a 

beavatkozásokat 

precízen végzi. A 

szakma elvárásainak 

megfelelő 

viselkedést tanúsít a 

klinikai körülmények 

között.  

Elektronikus ápolási 

dokumentációt 

vezet.  

Elvégzi klinikai 

körülmények között 

az injekciós terápia 

kivitelezését, s.c.; 

i.m. (deltai-tom) 

injekciózás esetén 

előre töltött 

fecskendővel.  

Ismeri az injekciózás 

és gyógyszerelés 

szabályait, annak 

ápolói 

vonatkozásait, 

illetve az esetleges 

szövődmények 

kialakulásának 

lehetséges tüneteit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Elektronikus ápolási 

dokumentációt 

vezet.  

  

  

 3.3.9.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.3.9.6.1  Non-invazív mérések és dokumentáció klinikai gyakorlat  

Testtömeg, testmagasság mérése és dokumentálásának kivitelezése  

Testkörfogat mérése és dokumentálásának kivitelezése  

Alapvető életjelek megfigyelése és dokumentálásának kivitelezése  

A pulzus vizsgálat kivitelezése  

A légzés megfigyelés kivitelezése  

A vérnyomásmérés kivitelezése  

A testhőmérséklet mérésének kivitelezése  

  

 3.3.9.6.2  Gyógyszerbejuttatási módok klinikai gyakorlat  

Az injekciózások bejuttatásának helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, szabályai, az 

injekciós szövődmények és megelőzésük. Az injekciós terápia biztonsági és higiénés szabályai a 

gyakorlatban.  

  

   

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

  247/349. oldal  

 

  

3.4 Alaptudományok megnevezésű tanulási terület  

  

 A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   189/168 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulási területen belül a tanuló elmélyíti tudását az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkedik az egészséges emberi szervezet 

felépítésével és működésével, valamint ezek biokémiai, biofizikai alapjaival. A tanulási terület a 

mikrobiológia-járványtan és általános kórtan, higiéné tantárgy segítségével bevezeti a tanulót a 

kóros folyamatokba és a fertőzések, járványok megelőzésével kapcsolatos feladatokba is.  

  

 3.4.1 Szakmai kémiai és biokémiai alapok tantárgy  72/51 óra  

  

 3.4.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók sajátítsák el a laboratóriumi munkához, a laboratóriumban használt berendezések 

működéséhez kapcsolódó fizikai-kémiai elméleti alapokat. A tanulók sajátítsák el az általános 

kémiai ismereteket. Ismerjék meg a kémia elemek élettani hatásait.  

  

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Általános orvos / Biokémikus / Kémikus / Kémia szakos tanár / Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 

analitikus Bsc  

  

3.4.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Komplex 

természettudományos tárgy, biológia  

  

 3.4.1.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.4.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Ismerteti a 

termodinamika és 

reakciókinetika 

törvényszerűségeit, 

folyamatait.  

Termodinamika és 

reakciókinetika 

elmélete.  
Teljesen önállóan  

Törekszik a szakmai 
szabályok 
betartására, 
szaknyelv pontos és 
szakszerű 
használatára, 
pontos, logikusan 
gondolkozik.  
  
A használt 
eszközöket, 
berendezéseket és a 

Felhasználói szintű 

számítógépkezelés, 

Szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 

szoftver használata.  

Ismerteti az 

elektromos vezetők 

csoportjait, az 

elektród-

folyamatokat és az 

elektrolízis 

folyamatát.  

Elektrokémiai 

alapismeretek.  
Teljesen önállóan  

Laboratóriumi 

eszközöket 

használja.  
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Ismerteti az atomok 

és molekulák 

felépítését.  

Ismeri az általános 

kémia alapjait, a 

molekulák 

jellemzőit.  

Teljesen önállóan  

munkaterületet 
tisztán és 
rendezetten tartja.  
A hulladékokat 

szakszerűen kezeli.  

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros vagy  

Az adatokat 

digitálisan is 

dokumentálja, 

prezentálja.  

Ismerteti a 

halmazállapotokat 

és azok változásait.  

Ismeri a 

halmazállapotok 

jellemzőit.  
Teljesen önállóan    

Ismerteti az oldatok 

tulajdonságait, a 

kolloidoldatok 

jellemzőit.  

Elsajátította az 

oldatokkal 

kapcsolatos kémiai 

ismereteket.  

Teljesen önállóan  

csoportfeladat 

esetén.  
  

Ismerteti a vizes 

oldatok jellemzőit.  

Elsajátította a vízzel 

és a vizes oldatokkal 

kapcsolatos 

ismereteket.  

Teljesen önállóan    

Ismerteti a 

periódusos rendszer 

főcsoportjaira 

jellemző 

tulajdonságokat, 

egyes elemek 

élettani hatását.  

Ismeri a periodikus 

rendszer elemeinek 

fizikai, kémiai és 

élettani hatását.  

Teljesen önállóan    

  

 3.4.1.6  A tantárgy témakörei  

  

3.4.1.6.1  Kémiai alapfogalmak, az atomok elektronszerkezete és a periódusos rendszer 

Tudománytörténet  

Mennyiségek, mértékegységek  

Az atomok felépítése, az elemi részecskék  

Az elektronszerkezet. Az atomok gerjesztett állapota  

Az elemek periódusos rendszere  

Az anyagmennyiség  

Kémiai képlet, kémiai egyenlet  

  

 3.4.1.6.2  A molekulák szerkezete, kémiai kötések és kémiai reakciók  

Elsőrendű kémiai kötéstípusok  

Másodrendű kémiai kötéstípusok Molekulák 

képződése  

Kölcsönhatás a molekulák között  

Kristályrács  

Molekulapolaritás  

  

 3.4.1.6.3  Halmazállapotok, oldatok és kolloidok  

Az anyagok halmazállapotai, az egyes halmazállapotok jellemzői  

Halmazállapot változások  

Elegyek és oldatok  

Oldatok összetevői  

Oldódás folyamata, az oldhatóság  

Az oldódást kísérő energiaváltozások  

A kolloid rendszer fogalma, legfontosabb általános tulajdonságai  
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3.4.1.6.4 A víz és a vizes oldatok (elektrolitok, savak, bázisok), kémiai egyensúlyok A víz 

tulajdonságai Elektrolitok Savak és bázisok  

Vizes oldatok kémhatásának meghatározása  

Elektrolitok, elektrolitos disszociáció  

Kémiai egyensúlyi állapotok  

  

 3.4.1.6.5  Alkálifémek, alkáliföldfémek, szerepük a biológiai rendszerekben   

Elhelyezkedésük a periódusos rendszerben  

Alkálifémek általános jellemzői  

Alkálifémek legfontosabb vegyületei és azok mindennapi felhasználása, élettani szerepük 

Alkáliföldfémek általános jellemzői  

Alkáliföldfémek legfontosabb vegyületei és azok mindennapi felhasználása, élettani szerepük  

  

 3.4.1.6.6  Átmenetifémek, fémkomplexek, földfémek  

Fémes anyagok jellemzői  

Átmeneti fémek általános tulajdonságai  

Átmeneti fémek felhasználása a hétköznapokban  

Komplexképzés  

Fémkomplexek a mindennapokban   

A földfémek általános jellemzői  

A bór és az alumínium szerepe, felhasználási területei a hétköznapokban  

A félfémek általános tulajdonságai  

A félfémek gyakorlati hasznosítása  

  

 3.4.1.6.7  Nemfémes elemek   

Nitrogén legfontosabb vegyületei és ezek felhasználása a gyakorlatban  

A foszfor fizikai és kémiai tulajdonságai  

A foszfor allotróp módosulatai és tulajdonságaik  

A foszfor előfordulása a természetben  

A foszfor legjelentősebb vegyületei  

A foszfor élettani jelentősége  

Az oxigén molekulaszerkezete, fizikai és kémiai jellemzői  

Az oxigén előfordulása, felhasználása  

Oxigén és ózon élettani szerepe  

Szabad oxigéngyökök és jelentőségük  

Kén fizikai és kémiai tulajdonságai  

Kén előfordulása és felhasználása  

Kén legfontosabb vegyületei   

A kén élettani hatásai  

  

 3.4.1.6.8  Halogén elemek biológiai jelentősége  

Halogénelemek fizikai és kémiai tulajdonságai  

A fluor, a klór, a bróm és a jód felhasználása a hétköznapokban  

A fluor, a klór, a bróm és a jód élettani hatása  

  

3.4.1.6.9  Kémiai termodinamika és Reakciókinetika A 

termodinamika 3 főtétele  

A kémiai reakciók iránya, egyensúlyi állapot kialakulása Termodinamikai 

rendszerek típusai (izolált, zárt, nyitott)  
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Reakcióhő fogalma  

Termodinamika és az ember - Hogyan fogyjunk le (termodinamikai magyarázat) A reakciók 

feltételei  

A reakció sebességét befolyásoló tényezők  

Megfordítható kémiai reakciók  

A reakciósebességet befolyásoló tényezők változásának hatása Katalizátor hatása  

Kémiai reakciók csoportosítása a reakcióban részt vevő anyagok szerint (egyesülés, bomlás, 

cserebomlás, helyettesítés)  

Kémiai reakciók csoportosítása a lejátszódó kémia folyamat szerint – redoxi és sav-bázis reakciók  

Kémiai reakciók csoportosítása a reakció termodinamikai jellege szerint  

  

 3.4.1.6.10  Az elektrokémia alapjai  

Az elektrokémia fogalma  

Mi az elektromos áram  

Első- és másodfajú vezetők  

Elektródok, elektródfolyamatok  

Elektrolízis  

Az elektrolízis gyakorlati alkalmazása  

  

  

 3.4.2 Szakmai fizikai és biofizikai alapok tantárgy  36/36 óra  

  

 3.4.2.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók tisztában legyenek a képalkotó berendezések működésével, annak felépítésével. Ismerje a 

sugárvédelmi szabályokat, hogy azokat betartsa és betartassa.  

  

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Fizikus / Biofizikus / Fizika szakos tanár / Orvosi diagnosztikai analitikus Bsc  

  

3.4.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Komplex 

természettudományos tárgy, biológia  

  

 3.4.2.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.4.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Bemutatja az 

atomok szerkezetét, 

az 

elektromágnesesség 

alapjait.  

Ismeri a főbb 

atomszerkezeti 

részeket, az izotópok 

fogalmát, az 

elektromágneses képi 

diagnosztika alapjait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Önmagára és 

környezetére 

figyelmes, szem 

előtt tartja a 

sugárvédelmi 

szempontokat.  
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Ismerteti a 

röntgensugárzással 

működő 

készülékeket, és 

bemutatja a 

sugárvédelmi 

előírásokat.  

Ismeri a röntgen 

képalkotás eszközeit, 

és a sugárvédelmi 

eszközöket, 

szabályokat.  
Teljesen önállóan    

Ismerteti az 

ultrahang-

diagnosztika fizikai 

alapjait.  

Ismeri az 

ultrahangdiagnosztik

a fizikai alapjait.  
Teljesen önállóan    

Ismerteti és jellemzi 

a fény 

tulajdonságait, 

elektromágneses 

jellemzőit.  

Fénytani 

alapismeretek.  
Teljesen önállóan  

 Adatok digitális 

rendszerekben 

történő 

dokumentálása, 

prezentációkészítő 

programok 

használata.  

  

  

 3.4.2.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.4.2.6.1  Sugárfizika alapjai  

Az atom szerkezete  

Atommag  

Elektronhéj  

Az atommag szerkezete  

Nukleonok  

Izotóp  

A mag energiaállapota, stabilitás   

Természetes és mesterséges radioaktivitás  

Magsugárzások  

Bomlási törvény, felezési idő  

Az elektromágneses sugárzások  

Keletkezés  

Hullámhossz  

A röntgensugár fizikai tulajdonságai, kölcsönhatása az élő és élettelen anyaggal.  

  

 3.4.2.6.2  Röntgen képalkotó berendezések  

Röntgensugárzás alkalmazása a gyógyászatban  

Röntgensugárzást használó készülékek, és alkalmazásuk főbb indikációi Sugárvédelmi 

szabályok és alkalmazásuk, eszközrendszerek.  

  

 3.4.2.6.3  Ultrahang fizikai alapjai  

Ultrahang vizsgálatok feltételei:  

Ultrahang vizsgáló helység, ultrahang készülék   

Ultrahangdiagnosztikai alapok, az ultrahang kép keletkezése:  

Ultrahang fizikai jellemzői (frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, intenzitás).  
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 3.4.2.6.4  Fénytan alapjai, fényvisszaverődés, -elnyelés, -törés  

A fény jellemző tulajdonságai, a látható fény  

A fény, mint elektromágneses sugárzás – fénytörés  

A fény, mint elektromágneses sugárzás – fényfelbontás  

A fény, mint elektromágneses sugárzás – fényvisszaverődés A fény, 

mint elektromágneses sugárzás – fényelnyelés.  

  

    

  

 3.4.3 Egészségügyi informatika tantárgy  9/9 óra  

  

 3.4.3.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók szerezzenek ismereteket és tapasztalatokat az egészségügyi dokumentáció kezelésével, az 

egészségügyi szoftverek alkalmazásával kapcsolatban.  

  

3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások. Informatikus / Informatika tanár  

  

 3.4.3.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

  

 3.4.3.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.4.3.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Az egészségügyi 

dokumentációt az 

adatvédelmi 

szabályok 

betartásával kezeli.  

Ismeri az 

egészségügyi 

dokumentáció 

részeit, a 

dokumentálás és 

adatvédelem 

szabályait.  

Irányítással  

Munkájára igényes, 

precíz, figyelmes.  

Digitális források 

használata.  

Munkája során 

medikai rendszerek 

alkalmazásában 

közreműködik.  

Ismeri az 

egészségügyi 

informatikának a 

felhasználó 

szempontjából 

lényeges alapjait, a 

szakmai szoftverek 

típusait.  

Irányítással  
Medikai rendszerek 

használata.  

  

 3.4.3.6  A tantárgy témakörei  
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 3.4.3.6.1  Egészségügyi informatikai alapok  

Az egészségügyi informatika tárgya  

Elektronikus egészségügyi dokumentáció részei  

  

 3.4.3.6.2  Adatvédelem  

Adatvédelem, adattovábbítás  

Az elektronikus levél küldésének szabályai  

  

 3.4.3.6.3  Informatika az egészségügyben  

Egészségügyi kódrendszerek  

Szoftverek az egészségügyben (orvosi, gazdasági, pénzügyi, személyügyi rendszerek)  

Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) fogalma, moduljai E-recept  

Medikai rendszerek típusai  

Tetszőlegesen kiválasztott medikai rendszer alkalmazása  

  

 3.4.4 Egészségügyi terminológia tantárgy  18/18 óra  

  

 3.4.4.1  A tantárgy tanításának fő célja  

Az alapvető orvosi latin nyelvi ismereteinek megszerzése, valamint a szakkifejezések helyes 

használata.  

  

3.4.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Általános orvos / Ápoló Bsc / Mentőtiszt Bsc / Latin szakos tanár  

  

3.4.4.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Az 

emberi test felépítése   

  

 3.4.4.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.4.4.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Megérti és ismerteti 

a latin 

szakkifejezéseket az 

emberi test 

részeinek 

megnevezésére, és 

egyes klinikumi, 

ápolástani 

szakkifejezéseket 

megért.  

Ismeri a főbb 

anatómiai, 

ápolástani és 

klinikumi latin 

kifejezéseket.  

Teljesen önállóan  

Megfelelő minőségű 

szakmai 

kommunikációra 

törekszik a csapat 

tagjaival szemben.  
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Szakmai 

tevékenysége során 

megfelelően 

alkalmazza a latin 

szakkifejezéseket.  

Ismeri az orvosi latin 

szakkifejezéseket, a 

latin nyelv alapvető 

nyelvtani szabályait.  
Teljesen önállóan  

Digitális tananyagok 

használata.  

  

 3.4.4.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.4.4.6.1  Az orvosi latin nyelv alapjai  

Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése  

A latin szavak írása és olvasása Írásjelek és 

helyesírás  

A kiejtés és hangsúly.  

  

 3.4.4.6.2  Az emberi test részei, síkok, irányok  

Az emberi test főbb részeinek latin megnevezése  

Anatómiai gyűjtőnevek  

Az emberi test fő síkjai és irányai  

A főnevek szótári alakja és neme  

A főnevek declinatiói Birtokos jelzős 

szerkezetek  

Minőségjelzős szerkezetek.  

  

3.4.4.6.3  Szervek, szervrendszerek A 

mozgásrendszer anatómiai szakkifejezései  

A keringési rendszer anatómiai szakkifejezései  

A légzőrendszer anatómiai szakkifejezései  

Az emésztőrendszer anatómiai szakkifejezései  

A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer anatómiai szakkifejezései  

A nemi szervek anatómiai szakkifejezései  

Az endokrin rendszer anatómiai szakkifejezései  

Az idegrendszer anatómiai szakkifejezései  

Az érzékszervek anatómiai szakkifejezései  

Melléknevek képzése főnevekből  

Az igék szótári alakja, főnevek képzése igékből.  

  

 3.4.4.6.4  Kórtani és klinikumi elnevezések  

A betegség, a betegség lefolyásának szakaszai - latin elnevezései  

A mozgásrendszer, keringési rendszer, légzőrendszer, emésztőrendszer, vizeleti rendszer 

betegségeinek gyakrabban előforduló szakkifejezései.  

  

 3.4.4.6.5  Gyógyítással kapcsolatos kifejezések  

Alapvető szakkifejezések: kórelőzmény, fizikális vizsgálat, tünet, tünetegyüttes, jelen állapot, 

kórisme, diagnózis, gyógykezelés A latin számnevek.  

  

  

 3.4.5 Egészségügyi jog és etika alapjai tantárgy  18/18 óra  

  

 3.4.5.1  A tantárgy tanításának fő célja  
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Az egészségügyi etika vonatkozásainak ismertetése a tanulókkal. A tantárgy felkészíti a tanulókat az 

alapvető egészségügyi jogszabályok megismerésére és betartására.  

  

3.4.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Betegjogi képviselő / Ápoló BSc / Ápoló MSc / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi 

előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói 

gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével.  

  

 3.4.5.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek tantárgy   

  

 3.4.5.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.4.5.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Ismerteti az etikai 

alapfogalmakat, és 

alapelveket.  

Ismeri az etika 

alapfogalmakat és 

alapelveket.  
Teljesen önállóan  

Munkája során a 

lehető legmagasabb 

etikai ismereteit  
  

Munkáját az etikai 

normák és az 

egészségügyi 

dolgozóktól elvárt 

viselkedési 

szabályok 

betartásával végzi.  

Ismeri az 

egészségügyi 

szakdolgozó 

tevékenységével 

kapcsolatos etikai 

normákat, 

magatartási és 

kommunikációs 

szabályokat. Érti a 

beteglátogatásra 

vonatkozó általános 

elvárásokat.  

Teljesen önállóan  

használja fel.  

Ápolók etikai 

kódexének keresése 

interneten.  

Szakmai munkáját 

az alapvető jogi 

normák betartásával 

végzi.  

Ismeri az 

egészségügyi örvény 

betegjogokkal, 

valamint az 

egészségügyi 

dolgozók jogaival 

kapcsolatos 

előírásait. Ismeri a 

betegjogok 

érvényesítésének 

lehetőségeit.  

Teljesen önállóan  

A munkáját mindig a 

jogi normák szem 

előtt tartásával 

végzi.  

Digitális jogtár 

használata.  

Érvényesíti a saját és 

a beteg jogait.  

Ismeri a saját és a 

betegjogok 

érvényesítésének 

Instrukció alapján 

részben önállóan  
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módját.  

  

  

 3.4.5.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.4.5.6.1  Alapfogalmak  

Erkölcs  

Moralitás  

Érték  

Norma  

Etika  

Bioetika  

Ápolásetika  

  

3.4.5.6.2 Az egészségügyi etika alapelvei Autonómia tisztelete  

"Ne árts" elve  

Jótékonyság elve  

Igazságosság elve  

  

 3.4.5.6.3  Szakmai etikai alapkövetelmények  

Előítélet mentesség, másság elfogadása, tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás, 

esélyegyenlőség biztosítása  

Az orvos - szakdolgozó - beteg közötti munkakapcsolat etikai normái A team 

munka alapjai, együttműködés az egészségügyi dolgozók között  

Személyiségi jogok, titoktartás, adatvédelem  

Tájékozott beleegyezés, az egészségügyi szakdolgozó kompetenciája a betegtájékoztatásban  

  

 3.4.5.6.4  Egészségügyi etikett  

Az egészségügyi dolgozó megjelenése, az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, 

viselkedés  

A beteglátogatás viselkedési szabályai  

Etikai kódex  

  

 3.4.5.6.5  Az egészségügyről szóló törvény  

Céljai  

Alapelvei  

Szerkezete  

  

 3.4.5.6.6  A betegek jogai és kötelezettségei  

A betegjogok és érvényesítése, betegjogi képviselő, szakmai szervezetek. A betegek kötelezettségei  

  

 3.4.5.6.7  Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei  

Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó jogszabályok, és azok érvényesítése  
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 3.4.6 Sejtbiológia tantárgy  36/36 óra  

  

 3.4.6.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló ismerje meg a sejtnek, mint az élő szervezet alapegységének felépítését működését, az 

alapvető biológiai folyamatok alapjait. Ismerkedjen meg a sejtek vizsgálatára szolgáló eljárásokkal.  

  

3.4.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Biológus / Általános orvos / Biológia szakos tanár  

  

3.4.6.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia, 

szerves és biokémia  

  

3.4.6.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

  

 3.4.6.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Jellemzi a növényi és 

állati (humán) 

sejteket.  

Ismeri a növényi és 

állati (humán) sejtek 

felépítése közötti 

azonosságokat, 

különbségeket.  

Teljesen önállóan  

Törekszik a szakmai 
szabályok 
betartására, 
szaknyelv pontos és 
szakszerű 
használatára, 
pontos, logikusan 
gondolkozik  
A használt eszkö- 

  

Felsorolja a 

sejtalkotókat, azok 

működését.  

Ismeri a sejt 

organellumokat.  
Teljesen önállóan    

Ismerteti a sejt 

alapvető biológiai 

funkcióit.  

Ismeri a sejtosztódás 

és a sejtpusztulás 

folyamatát.  
Teljesen önállóan  

zöket, 
berendezéseket és 
a munkaterületet 
tisztán és 
rendezetten tartja.  
A 
 hulladékoka
t szakszerűen kezeli.  
Érti a munkavédelmi 
szabályok 
jelentőségét.  
Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros vagy 

csoportfeladat 

esetén.  

Adatok digitális 

rendszerekben 

történő 

dokumentálása, 

prezentációkészítő 

programok 

használata.  

Ismerteti a sejt 

különböző 

vizsgálómódszereit.  

Ismeri, hogy milyen 

főbb módszerekkel 

lehet sejteket 

vizsgálni.  

Teljesen önállóan    

  

 3.4.6.6  A tantárgy témakörei  
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 3.4.6.6.1  A sejt felépítése (prokarióta, eukarióta)  

A prokarióta sejt felépítése, jellemzői  

Az eukarióta sejt felépítése jellemzői  

  

 3.4.6.6.2  A nővényi és az állati (humán) sejt összehasonlítása  

Különbözőségek és azonosságok a növényi és állati (humán) sejtfelépítésében, működésében  

  

 3.4.6.6.3  A sejtmembrán szerkezete, transzportfolyamatok  

A foszfolipid kettősréteg felépítése  

A membránfehérjék  

A sejtmembrán fluiditása  

Transzportfolyamatok  

  

3.4.6.6.4  A sejtalkotók és szerepük a sejt életében A citoplazmában 

elhelyezkedő sejtorganellumok és azok funkciója  

A sejtváz szerkezete  

  

 3.4.6.6.5  A riboszómák szerkezete és működése, a génkifejeződés  

A génexpresszió fogalma  

A génátíródás (transzkripció) folyamata, az mRNS szerepe   

A riboszómák szerkezete, a transzláció lépései  

  

 3.4.6.6.6  A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis, meiózis)  

A sejtciklus fogalma, fázisai  

A meiózis  

A mitózis  

  

 3.4.6.6.7  A sejtpusztulás  

A necrosis  

Az apoptozis  

  

 3.4.6.6.8  Mivel és hogyan vizsgálhatóak a sejtek  

A sejtalkotók centrifugális ülepítéssel történő elkülönítése (sejtfrakcionálás)  

Fénymikrószkópia  

Fáziskontraszt mikroszkópia  

Elektronmikroszkópia  

Citokémiai módszerek alapjai  

  

3.4.6.6.9  Évközi gyakorlat (sejtvizsgáló módszerek) szövettani laboratóriumban Szövettani 

laboratóriumban megismerkednek a tanulók:  

A centrifugákkal, a centrifugálással  

A különböző mikroszkópokkal  

Betekintést nyernek a citokémiai módszerekbe  
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3.5 Egészségügyi alapozó ismeretek megnevezésű tanulási terület  

  

 A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   298/270 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulási területen belül a tanulók elmélyítik tudásukat az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkednek az egészséges emberi 

szervezet felépítésével és működésével. A tanulási terület megismerése során alapismereteket adunk 

át a laboratóriumi és az ápolói munka gyakorlati megvalósításához. Az ápolás történetén keresztül 

eljutunk a ma alkalmazott ápolási folyamatokhoz. A tanulók elsajátítják a betegmegfigyelés, 

állapotkövetés alapjait, képesek lesznek a szükségletek felmérésére, azok kielégítésére.  

  

 3.5.1 Emberi test és működése tantárgy  64/36 óra  

  

3.5.1.1  A tantárgy tanításának fő célja A tanulók ismerjék meg az 

egészséges ember testi működésének alapjait.  

  

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Biológus / Biológia szakos tanár / Általános orvos / Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló / Bsc ápolói 

végzettség.  

  

 3.5.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Komplex természettudományos tantárgy, biológia, emberi test felépítése  

  

 3.5.1.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.5.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Bemutatja az 

emberi szervezet 

struktúráját, 

ismerteti az 

életműködések 

lényegét. Ez irányú 

tudását az alapozó 

tárgyak során 

alkalmazza.  

Ismeri az emberi  
test felépítésének és 

működésének 

alapjait.  

Teljesen önállóan  

Tudását fejleszti, 

elhivatott munkája 

iránt.  

Anatómiai 

oktatóprogramok, 

elektronikus 

tananyagok 

használata.  

Felsorolja az emberi 

szervezet főbb 

részeit, és azok főbb 

funkcióit  

Ismeri az emberi  
test felépítését és az 

egyes szervek főbb 

feladatait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
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 3.5.1.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.5.1.6.1  Általános ismeretek  

Szervek, szervrendszerek fogalma, felépítése  

  

 3.5.1.6.2  Szervrendszerenkénti felépítési és működési ismeretek  

A mozgásrendszer felépítésének alapjai  

A keringési rendszer feladata, felépítésének, működésének alapjai  

A légzőrendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai  

Az emésztőrendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai  

A vizeleti rendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai  

A nemi szervek feladata, felépítése  

Az idegrendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai  

A belső elválasztású mirigyek  

  

  

 3.5.2 Alapvető higiénés rendszabályok tantárgy  18/18 óra  

  

 3.5.2.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók szerezzenek ismereteket a nosocomialis infekciók kialakulásáról, az infekciókontroll 

ápolói feladatairól.   

  

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Kórházhigiénikus / Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / 

egészségügyi szakoktató (ápolói alapvégzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, 

valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével.  

  

 3.5.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Egészséges ember és környezete, Az ápolás és gondozás alapjai.  

  

 3.5.2.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.5.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Munkája során az 

előírásoknak 

megfelelően 

alkalmazza az egyéni 

védőeszközöket.  

Tisztában van az 

egyéni védőeszközök 

fogalmával, fajtáival, 

használatuk 

szabályaival.  

Teljesen önállóan  

Magára nézve 

kötelezőnek érzi a 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

higiénés szabályok 

betartá- 
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Megfelelően 

alkalmazza a 

higiénés 

protokollokat.  

Ismeri a 
mikroorganizmusok 
típusait, a 
fertőzések, 
járványok 
létrejöttének 
alapjait. Tisztában 
van a nosocomialis 
fertőzések 
fogalmával, 
kialakulásának 
megelőzésével.  
Ismeri a fertőtlenítő 

szereket és 

eljárásokat.  

Teljesen önállóan  

sát.  

Szakmai oldalak 

felkeresése, 

oktatóvideók 

alkalmazása a 

fertőtlenítés, 

higiénés 

kézfertőtlenítés 

témakörében.  

Az eszközöket 

előkészíti 

sterilezésre, a steril 

anyagokat a 

szabályoknak 

megfelelően kezeli, 

tárolja.  

Ismeri a sterilizálás 

fogalmát, formáit, 

az eszközök 

előkészítését 

sterilizálásra, 

valamint a steril 

anyagok kezelését, 

tárolását.  

Teljesen önállóan  

Sterilizáló 

berendezések 

használatának 

megtekintése.  

Részt vesz a fertőző 

betegek 

elkülönítésében.  

Ismeri a fertőző 
betegek 
elkülönítésére és 
ápolására vonatkozó 
alapvető  
előírásokat, higiénés 

és munkavédelmi 

szabályokat.  

Irányítással    

  

  

 3.5.2.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.5.2.6.1  Infekció - nosocomiális infekció  

A kórokozók csoportosítása, főbb jellemzői  

A fertőzés fogalma  

A járványfolyamat mozgató erői  

A fertőzés terjedési módjai gyakoriság és kiterjedés szerint  

A fertőző betegség és szakaszai  

A fertőző betegségek előfordulási módjai  

Járványügyi teendők Bejelentési 

kötelezettség  

A fertőző betegek elkülönítése  

A fertőző betegségek megelőzése  

Nosocomialis infekció fogalma, leggyakoribb formái  

Infekciókontroll  

  

3.5.2.6.2  Egyéni védőeszközök használata Munkaruha, védőruha  

Egyéni védőeszköz fogalma, használatának jellemzői  
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Az egészségügyben használt egyéni védőeszközök típusai, jellemzői  

Egyéni védőeszközök használatának gyakorlása  

  

 3.5.2.6.3  Fertőtlenítés, sterilizálás alapjai, steril anyagok kezelése  

A fertőtlenítés fogalma  

A fertőtlenítő eljárások hatékonyságát befolyásoló tényezők Fizikai, kémiai 

fertőtlenítő eljárások, fertőtlenítés gázzal  

A gyakoribb fertőtlenítőszer hatóanyagok és készítmények  

A fertőtlenítőszerek alkalmazása  

Kombinált fertőtlenítő eljárások: fertőtlenítő mosás, mosogatás, takarítás  

Higiénés kézfertőtlenítés, fertőtlenítő kézmosás  

Fertőző beteg elkülönítésének és ápolásának alapvető szabályai  

Folyamatos és záró fertőtlenítés  

A sterilizálás alapfogalmai  

A sterilizálás gyakorlata: előkészítés, fertőtlenítés, tisztítás, eszközök átvizsgálása, karbantartása, 

csomagolás  

A sterilizáló eljárások alapjai  

Steril anyagok szállítása, tártolása  

A sterilitás ellenőrzése  

  

 3.5.2.6.4  Hulladékkezelés  

A hulladék fogalma, a hulladékok csoportosítása (a keletkezés forrása szerint, halmazállapot szerint, 

környezetre gyakorolt hatás szerint)  

A hulladékok környezeti hatásai  

A települési hulladékok gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása  

A szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás  

Az egészségügyben keletkező hulladékok fajtái  

  

  

 3.5.3 Általános ápolástan és gondozástan tantárgy  90/90 óra  

  

 3.5.3.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók szerezzék meg az egészséges és a beteg ember gondozásához, ápolásához szükséges 

elméleti és gyakorlati alapokat. Fejlődjön problémaérzékenységük, felelősségérzetük, empátiás 

készségük, törekedjenek a precíz munkavégzésre. Sajátítsák el az intramusculáris injekciózást, 

kanülbehelyezést, bólus gyógyszerbejuttatást (fájdalomcsillapítók, hányáscsillapítók, 

antikoagulánsok, diuretikumok, kortikoszteroidok, fiziológiás oldatok, heparinos fiziológiás oldatok 

és 14 éves kor felett glukóz).  

  

3.5.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató 

(ápolói alapképzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítésével.  

  

 3.5.3.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Az emberi test működésének alapjai, ágazati alapozó képzés  

  

3.5.3.4 A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
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lebonyolítani.  

  

 3.5.3.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

 

Segédkezik a 
betegek 
vizsgálatánál, 
diagnosztikai 
eljárásokkal 
kapcsolatos ápolói 
feladatokat  
lát el. Részt vesz a 

betegek 

gyógykezelésében.  

Ismeri a 

kórképekhez 

kapcsolódó főbb 

alapápolási 

feladatokat.  

Teljesen önállóan  

Nyitott, az 

egészséges, a beteg 

ember életét 

befolyásoló 

tényezők megfelelő 

módon való 

befolyásolására. 

Támogatja az 

előítélet mentes 

viselkedést 

munkatársai és a 

gondozottak 

körében  

Digitális 

mérőeszközöket 

használ a munkája 

során.   

Biztosítja az egyén 

komfortját 

különböző 

életszakaszokban, 

élethelyzetekben.  

Ismeri az egyén 

komfortját biztosító 

tényezőket.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Elvégzi a perifériás 

rövid kanül 

behelyezését, 

gondozását, 

eltávolítását, 

valamint 

intramusculáris 

injekciót ad. Elvégzi 

a gyógyszer beadást, 

az előírásoknak 

megfelelően. 

(fájdalomcsillapító, 

hányáscsillapító, 

antikoaguláns, 

diuretikumo, 

kortikoszteroid, 

fiziológiás oldat, 

heparinos fiziológiás 

oldat és 14 éves kor 

felett glukóz 

esetén).  

Ismeri a perifériás 

vénakanül, az 

injekciózás, a 

gyógyszerelési 

beavatkozások 

eszközeit, azok 

használatát, 

előkészítésük 

menetét, és a 

beavatkozást követő 

ápolói teendőket.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Segítséget nyújt a 

különböző 

akadályozottsággal 

élő emberek 

számára a speciális 

szükségleteik 

kielégítésében.  

Ismeri az 

akadályozottság 

formáit, az 

akadályok típusait 

és az 

akadálymentesítés 

lehetőségeit, 

Teljesen önállóan     
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eszközeit.  

Biztosítja a kórterem 

rendjét, 

biztonságos, 

nyugodt környezetet 

alakít ki.  

Ismeri a 

betegosztály 

felépítését és 

működését. Ismeri a 

kórterem és a 

vizsgáló 

felszerelését, a 

berendezések 

fertőtlenítését, a 

szennyes és tiszta 

textília kezelését.  

Teljesen önállóan  
Prezentáció 

készítése.  

Segédkezik a vizitek 

előkészítésében, és 

diagnosztikus 

eljárások kapcsán.  

Ismeri a vizit és 

konzílium fogalmát, 

a vizit 

előkészítésével 

kapcsolatos ápolói 

feladatokat. Ismeri a 

diagnosztikus 

beavatkozások során 

az asszisztensi 

feladatokat.  

Irányítással  

Előkészíti az 
elektronikus 
dokumentáció 
áttekintéséhez  
szükséges 

eszközöket a vizit 

során, kinyomtatja a 

szükséges 

tartalmakat  

A beteg általános 

megtekintése során 

felismeri a főbb 

kóros eltéréseket, 

észleli a beteg 

magatartásának, 

tudatállapotának 

változásait, a 

jellegzetes 

fájdalmakat.  

Ismeri a testalkat, 

testtájékok, járás, a 

kültakaró, a tudat, a 

magatartás és a 

fájdalom 

megfigyelésének 

szempontjait, a 

kóros eltéréseket, a 

kóros eltérések 

szakkifejezéseit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 

  

Felsorolja a 

testváladékok 

típusait, és a 

mintavételek 

általános szabályait, 

részt vesz a minták 

laboratóriumba 

juttatásában.   

Ismeri a testváladék 
mintavételének  
általános alapjait, és 

a CVK-ból történő 
vérvétel 

kivitelezésének 
protokollját. 
Tisztában van a 

váladékfelfogó  
eszközök 

használatával, 

tisztításuk és 

fertőtlenítésük 

módjával. Ismeri a 

vizsgálati minta 

tárolásának, 

szállításának 

Teljesen önállóan    
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szabályait.  

Részt vesz a 

terminális állapotú 

beteg 

alapápolásában, a 

halott körüli 

teendők 

ellátásában.  

Ismeri a haldoklás 

szakaszait, a 

haldokló és 

terminális 

állapotban lévő 

beteg ápolását. 

Ismeri a halott körüli 

teendőket, a család 

támogatásának 

szempontjait.  

Irányítással    

  

 3.5.3.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.5.3.6.1  Diagnosztikai alapismeretek  

Diagnosztikai alapfogalmak: Anamnézis, auto-, hetero anamnézis, az anamnézis főbb elemei, 

objektív tünet, szubjektív panasz, tünet, tünet együttes  

Labordiagnosztikai ismeretek: A beteg előkészítés szempontjai különböző laborvizsgálatoknál. 

Vérvétel gyakorlata zárt vérvételi rendszer alkalmazásával, aktív-, passzív biztonsági rendszerek. 

Hiba lehetőségek és azok megelőzése vérvételnél. Testváladékok mintavételi technikái, szabályai. 

Point Of Care Testing (betegágy melletti labordiagnosztika) fogalma, célja, módszerei, jelentősége a 

betegellátásban. Betegágy melletti vércukor és vizelet meghatározás kivitelezése  

Radiológiai diagnosztikai ismeretek: A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, Doppler UH, UH vizsgáló 

modalitások jellemzői, indikációi, kontraindikációi, biztonsági specialitásai, A beteg 

előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai  

  

 3.5.3.6.2  A gondozás fogalma, célja és formái  

Az ember és környezete  

Az ember, mint biopszicho-szociális lény  

Az egészség fogalma, értelmezése (WHO  

Az egészséges életmód, életvitel összetevői  

A prevenció fogalma, szintjei  

A gondozás fogalma, célja és formái, a gondozó jellemzői  

A gondozás és nevelés egysége  

Gondozói hálózat  

Gondozás, fejlődés életkoronként  

Akadályozott ember gondozása  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  
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 3.5.3.6.3  A betegellátó osztály és működése  

A kórterem felszerelése  

A vizsgáló, kezelő felszerelése  

Higiénés követelmények a betegosztályon: takarítás, fertőtlenítés, tiszta és szennyes textília 

kezelése, hulladékkezelés  

A beteg távozása, áthelyezés más osztályra  

A kórházi házirend  

Látogatás szabályai  

Vizit, konzílium ápolói feladatai  

A betegosztályok munkarendje  

  

 3.5.3.6.4  A betegmegfigyelés alapjai  

Alapfogalmak: panasz, tünet, szindróma, kardinális tünetek  

A beteg általános megtekintése, a testalkat, járás, arckifejezés, beszéd megfigyelése  

Testtájak megfigyelése: fej, nyak, mellkas, has, végtagok A bőr és 

bőrfüggelékek megfigyelése  

Érzékszervek megfigyelése: a látás, hallás megfigyelése  

A fekvés megfigyelése  

A fájdalomra utaló jelek, jellegzetes fájdalmak felismerése  

A tudat, a magatartás megfigyelése betegmegfigyelő monitor 

mérési lehetőségei  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

 3.5.3.6.5  Testváladékok megfigyelése és kezelése  

Vérvétel elméleti alapjai és kivitelezése  

Vérvétel CVK-ból  

A testváladék mintavétel általános alapjai, minta típusok (széklet vizelet, hányadék, köpet, seb-

torok-orr-fül-szemváladék)  

A laboratóriumi minták kezelésének, tárolásának, szállításának szabályai  

Asszisztálás punkciók, biopsziák, spirometria során  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

 3.5.3.6.6  Általános ápolási beavatkozások  

Alapápolási feladatok szükségletek szerint  

Perifériás rövid kanül behelyezése, gondozása, eltávolítása  

Intramusculáris injekció kivitelezése  

Beteg előkészítés  

Beadás kivitelezése ventrogluteális régióba, vastus lateralisba és rectus femorisba.  

Inkontinens beteg ellátása, ennek non-invazív eszközei és alkalmazásuk (váladék felfogó eszközök).  

Hólyagkondícionálás  

Gyógyszerelés eszközei, előkészítése és kivitelezése, beavatkozás dokumentálása Asszisztálási 

feladatok diagnosztikus beavatkozások során (képalkotó diagnosztika, labordiagnosztika)   

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

 3.5.3.6.7  Haldoklás, halál, gyász  

A haldoklási folyamat szakaszai  

A terminális állapot fogalma  

A haldokló beteg ápolási igényei  

A halál klinikai és biológiai jelei  
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A halott körüli teendők  

A család támogatása, a gyász  

  

  

 3.5.4 Gyógyszertani alapismeretek tantárgy  18/18 óra  

  

 3.5.4.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók ismerjék meg a különböző gyógyszerformák és bejuttatási módok fontosabb jellemzőit, 

azok esetleges indikációit, kontraindikációit. Képessé váljanak szabályos és felelősségteljes 

kompetencia szintű gyógyszerelés kivitelezésére, az esetleges interakciók, szövődmények 

megelőzésére, felismerésére. Ismerjék meg az infúziós oldatokat és azok típusait, az oxigén és 

inhalációs terápia elméleti alapjait.  

  

3.5.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Általános orvos / Gyógyszerész / Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló  

  

 3.5.4.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Matematika, biokémia, biofizika, egészségügyi jog, Anatómia, élettan, ápolástan  

  

3.5.4.4 A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

  

 3.5.4.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Enterális és 

parenterális 

gyógyszerelést 

végez  

Ismeri a 

gyógyszerelés 

szabályait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Precizitás, 

pontosság, 

felelősségtudat, 

logikus 

gondolkodás, 

megfigyelőképesség, 

felismerő képesség, 

szabálykövetés.  

Medikai 

gyógyszerelő 

programokat 

használ.  

Oxigén és inhalációs 

terápiát végez 

alacsony áramlású 

rendszerekkel  

Ismeri az oxigén és 

inhalációs terápia 

gyakorlatát, és az 

alacsony nyomású 

rendszereket.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Előkészít infúziós 

terápiához, 

segédkezik a 

kivitelezésben, és 

infúziós palackot 

cserél.  

Ismeri az infúziók 

típusait és 

adagolásuk 

szabályait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Infúzió adagoláshoz 

kapcsolódó 

számításokat végez 

digitális eszközökön.  

Gyógyszer 

interakciókat 

felismer és jelent.  

Ismeri a 

leggyakoribb 

gyógyszer 

interakciók tünetet, 

azok ellátásának 

Teljesen önállóan    
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kompetenciáit.  

Felismeri az invazív 

beavatkozások 

szövődményeit.  

Ismeri az invazív 

beavatkozások helyi 

és általános 

szövődményeit.  

Teljesen önállóan  

 

  

  

  

 3.5.4.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.5.4.6.1  Gyógyszertani alapfogalmak  

A farmakológia, tárgya, célja, tudomány ágai, főbb területei  

Farmakodinámia fogalma, jellemzői   

Farmakokinetika fogalma, fázisa és az egyes fázisok jellemzői  

Felezési idő, biológiai hasznosulás, terápiás dózis, toxicus dózis  

A gyógyszerabúzus fogalma, leggyakoribb formái, jellemzői, megelőzési lehetőségek  

Törzskönyvezett gyári készítmény, kémiai-, generikus-, gyári név fogalma  

ATC rendszer fogalma, lényege  

Magisztrális készítmény, Fo-No készítmény fogalma  

A beteg gyógyszerszedési compliance lényege és jelentősége  

  

 3.5.4.6.2  Gyógyszerbejuttatási módok  

Gyógyszerformák áttekintő ismétlése  

A per os gyógyszerelés fogalma, javallatai, ellenjavallati  

Per os gyógyszerelés (kiadagolás, beadás) gyakorlata  

A parenterális gyógyszer bejuttatás formái, előnyei, javallatai  

Az inhalációs terápia formái, előnyei, javallatai  

Az oxigén terápia célja, javallatai, kompetenciái  

Oxigénvételi formák (palack, központi oxigén rendszer, oxigén fejlesztő)   

Az oxigén adagolás eszközei (reduktor)  

Az oxigén bejuttatás eszköze (orrkanül, egyszerű arcmaszk, reservoáros arcmaszk, Venturi maszk, 

aeroszol maszk, T-szár, Hi-flow rendszerek), az egyes bejuttatási eszközök alkalmazásának 

javallatai, ellenjavallata Az oxigénterápia gyakorlata, algoritmusa  

Az oxigénterápia hatékonyságának követése  

Az inhalációs terápia fogalma, célja, az inhalációs terápia főbb gyógyszercsoportjai  

Az inhalációs terápiás eszközök (kézi adagolók -MDI, DPI, nebulizátorok, köd porlasztók,  

UH porlasztók, JET porlasztók) főbb jellemzői, alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai  

Az inhalációs terápia algoritmusa, gyakorlata, hatékonyságának követése  

Az oxigén- és inhalációs biztonsági és higiénés szabályai  

Az injekciózás fogalma, formái  

Az injekciós készítmények felszívása, injekciós oldatok elkészítése  

Az egyes bejuttatások helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, szabályai  

Az injekciós terápia biztonsági és higiénés szabályai  

Az injekciós szövődmények és megelőzésük  

Az inzulin beadás szabályai, inzulin adagok kiszámítása  

Alacsony molekulatömegű heparin készítmények beadásának szabályai, előre kiszerelt 

készítmények beadási technikája, adagok kiszámítása nagydózisú kiszerelés esetén  
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Az injekciózás gyakorlata (subcutan és intramusculáris injekciózás, segédkezés intravénás 

injekciózásnál)  

Az infúziós terápia fogalma, formái, lehetséges bejuttatási módok, azok jellemzői, Az infúziós 

szerelékek jellemzői (mikro-, makro cseppes szerelék, cseppszám faktor fogalma)  

Az infúziós terápia során alkalmazható egyéb eszközök és jellemzőik (intravascularis kanülök, 

összekötők, tűmentes csatlakozók, csatlakozók, infúzióadagoló készülékek)  

Az infúziós oldatok adagolásának számítási képletei  

Perifériás rövid kanülök jellemzői (nyitott, zárt kanül, aktív-passzív biztonsági rendszerű kanül, 

biokompatibilitás)  

A kanülök alkalmazásának indikációi, kontraindikációi, a behelyezés algoritmusa Az intravasalis 

érkatéterek kezelésének, gondozásának és gyógyszer bejuttatásának szabályai, kanülök 

bemosásának, lezárásának szabályai  

Az infúziós terápia követése, megfigyelési szempontok, vizuális infúziós phlebitis score 

alkalmazása  

Az infúziós terápia szövődményei és azok megelőzésének szempontjai, teendők szövődmények 

esetén  

Az infúzió összeállításának algoritmusa, gyakorlata  

Az perifériás vénakanülálás és az infúziós terápia kivitelezésének algoritmusa, gyakorlata A 

témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

 3.5.4.6.3  Gyógyszerinterakciók és ellátásuk  

Főbb gyógyszercsoportok (fájdalomcsillapító, hányáscsillapító, antikoaguláns, diuretikum, 

kortikoszteroid) és lehetséges legjellemzőbb mellékhatásaik és megfigyelése  

A gyógyszerelés tényezői  

A gyógyszer interakció fogalma, lényege, elősegítő tényezői A 

szervezet és a gyógyszerek kölcsönhatásai:  

‒ receptor-elmélet, dózis hatás, fogalma, lényege ‒ 
szinergizmus, antagonizmus fogalma, jellemzői  

‒ antagonisták, kompetitiv antagonisták fogalma  

A gyógyszer mellékhatás kialakulása, jellemzői, mellékhatásra utaló tünetek  

Az allergiás reakciók fogalma, formái, azok jellemzői  

Allergiás reakcióra utaló tünetek   

Teendők gyógyszer allergia esetén  

  

 3.5.4.6.4  A gyógyszerelés szabályai  

A gyógyszer rendelés jogi, minőségirányítási szabályai, kompetenciái  

A gyógyszer elrendelésének formái (azonnali, egyszeri, folyamatos, szükség szerinti) 

Gyógyszerelés elrendelésének szabályai speciális esetekben (szóban vagy telefonon történt 

elrendelés)  

A gyógyszerrendelés szabályai, gyakorlata az alap és járóbeteg ellátásban  

A gyógyszerrendelés szabályai, gyakorlata a fekvőbeteg ellátásban  

A gyógyszerek tárolásának szabályai, specialitásai  

A kábítószerekkel való gyógyszerelés szabályai  

A gyógyszerelés 3-as, 5-ös, 9-es szabályai  

A gyógyszer helyettesítés szabályai  

Lejárt gyógyszerekkel történő feladatok szabályai  

A gyógyszerelés dokumentálásának szabályai  

A gyógyszer interakciók, gyógyszer tévesztés esetén követendő szabályok  

A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai, szabályai  
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 3.5.4.6.5  Gyógyszerelő rendszerek  

A gyógyszerrendelés és vényírás gyakorlata  

A vényírás nyelvezete, az egyes kifejezések értelmezése  

Gyógyszerelrendelő, vényíró rendszerek az alapellátásban  

Az EESZT funkciói a gyógyszer felírásban, kiváltásban és követésben  

A gyógyszer elrendelés szabályai a fekvőbeteg ellátásban  

Gyógyszerelrendelő rendszerek a fekvőbeteg ellátás medikai programjaiban  

Kórházi gyógyszerelő rendszerek (Unit dose) alkalmazásának lényege, hatékonysága, 

gyógyszerelés biztonsági tényezői.  

  

  

 3.5.5 Kommunikáció tantárgy  18/18 óra  

  

 3.5.5.1  A tantárgy tanításának fő célja  

Az egészségügyi szakmák gyakorlásához szükséges kommunikációs képességek fejlesztése  

  

3.5.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Pedagógia tanár / Pszichológus (kommunikáció, konfliktuskezelés) / Egészségügyi szaktanár/tanár 

(egészségügyi előképzettséggel) / Ápoló Msc / Egészségügyi szakoktató (egészségügyi 

előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat 

teljesítésével.  

  

3.5.5.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Magyar 

nyelv  

Történelem  

Az emberi test és működése   

  

 3.5.5.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.5.5.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Hiteles 

kommunikációt 

folytat betegekkel, 

hozzátartozókkal, 

munkatársakkal.  

Ismeri a 
kommunikáció 
jellemzőit, a hiteles 
kommuniká- 
ció feltételeit, a  
kommunikációs 

zavarokat. Tisztában 

van a beteggel, 

családtagokkal, 

munkatársakkal 

történő 

kommunikáció 

szempontjaival.  

Teljesen önállóan  

Fontosnak érzi a 

beteg 

meghallgatását.   
A betegekkel, 
hozzátartozókkal 
történő 
kommunikáció  
során nem lépi túl a 

hatáskörét.  
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Speciális kommuni- 
kációt folytat, segítő 

kommunikációs 

technikákat 

alkalmaz.  

Ismeri a 

kommunikáció 

módját látás-, hallás-

, beszéd- és értelmi 

fogyatékos 

emberrel. Ismeri a 

segítő beszélgetés 

alapjait.  

Teljesen önállóan  

Digitális 

kommunikációs 

lehetőségek hallás-, 

látássérültek 

esetében.   
A kommunikáció 

sajátosságait 

bemutató videók.  

Hatékony 

konfliktuskezelési 

technikákat 

alkalmaz.  

Ismeri a konfliktusok 

típusait, a 

konfliktuskezelés 

módjait.  

Teljesen önállóan  

 

  

  

  

 3.5.5.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.5.5.6.1  Kommunikációs zavarok  

Kóros kommunikáció  

A nyelvi szocializáció hiányosságai  

Szégyenlősség, gátlásosság  

Kommunikációs gátak és közléssorompók  

  

 3.5.5.6.2  Egészségügyi szakmai kommunikáció  

Az egészségügyi dolgozók közötti kommunikáció  

Az egészségügyi dolgozó és a beteg közötti kommunikáció  

A kapcsolatfelvétel, bemutatkozás jelentősége, általános szabályai  

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és beteg gyermekkel, a gyermekek sajátos 

kommunikációs formái Kommunikáció hozzátartozóval  

Kommunikáció idős beteggel, az idős kor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek  

Kommunikáció eltérő kultúrából érkező beteg esetén  

Kommunikáció zaklatott beteggel, indulatos beteggel  

A telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben  

  

 3.5.5.6.3  Speciális kommunikáció  

Speciális kommunikáció beszéd-, hallás-, látássérültekkel  

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén  

Infokommunikációs akadálymentesítés  

A segítő beszélgetés  

Esettanulmányok  

  

 3.5.5.6.4  Konfliktuskezelés  

Konfliktus fogalma Konfliktusok típusai  

Konfliktuskezelési stratégiák: elkerülő, versengő, együttműködő, kompromisszumkereső, 

alkalmazkodó  

A konfliktushelyzetek megelőzése és feloldása hatékony kommunikáció segítségével  

  

  

 3.5.6 Általános laboratóriumi alapismeretek tantárgy  36/36 óra  
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 3.5.6.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók ismerjék meg az alapvető laboratóriumi munkafolyamatokat, Tevékenységük során az 

elsajátított elméleti ismereteiket képesek legyenek a laboratóriumi gyakorlatban hasznosítani. 

Tanulják meg milyen minőségbiztosítási feladatokat és munkavédelmi szabályokat kell a 

laboratóriumokban alkalmazni. Legyenek tisztában a környezetvédelmi előírásokkal.  

  

3.5.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus / egészségügyi szakoktató szakirányú végzettséggel / 

szövettani szakasszisztens minimálisan 5 év gyakorlattal / klinikai kémiai laboratóriumi 

szakasszisztens minimálisan 5 év gyakorlattal  

  

 3.5.6.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Az emberi test felépítése, kórházi aszepszis, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság  

  

3.5.6.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

  

 3.5.6.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Tömeget és 

térfogatot mér a 

laboratóriumban 

használt 

mérőeszközökkel.  

Ismeri a 

laboratóriumi 

tömeg- és 

térfogatmérő 

eszközöket.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Törekszik a szakmai 
szabályok 
betartására, pontos, 
logikusan 
gondolkozik, 
szabályokat betartja.  
Feladatait pontosan, 

precízen, az 

utasításoknak 

megfelelően, 

fegyelmezetten látja 

el  
A használt 

eszközöket, 

berendezéseket és a 

munkaterületet 

tisztán és 

rendezetten tartja.  
A hulladékokat 

szakszerűen kezeli.  

Érti a munkavédelmi 

szabályok 

jelentőségét.  
Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros vagy 

csoportfeladat 

esetén.  

Az adatok 

feldolgozását és 

megjelenítését 

digitálisan is elvégzi.  

Oldatokat készít.  

Elsajátította a 

kapcsolódó 

matematikai és 

kémiai ismereteket.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Digitális 

laboratóriumi 

eszközök használata.  

Elvégzi az alapvető 

anyagtisztítási és 

anyagszétválasztási 

műveleteket.  

Ismeri az anyagok 

szétválasztására és 

szűrésére használt 

eszközöket.  

Irányítással  

Internetes 

információforrások 

keresése és 

használata.  

Munka- és 

környezetvédelmi 

előírásokat, 

szabályokat 

alkalmaz.  

Ismeri a 

biztonságtechnikai 

előírásokat.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
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 3.5.6.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.5.6.6.1  A laboratóriumi munka eszközei  

A laboratóriumokban használt üveg fém és műanyag eszközök  

  

 3.5.6.6.2  Tömeg- és térfogatmérés a laboratóriumban  

Tömegmérés eszközei - a mérlegek típusai, jellemzői  

Folyadékok térfogatmérésére használt eszközök típusai, tulajdonságai.  

Használatuk szabályai  

  

3.5.6.6.3  Matematikai számítások a laboratóriumban Elegyek és oldatok 

százalékos összetételével kapcsolatos számítások  

Oldatok koncentrációjával kapcsolatos számítások  

Normál oldat számítása  

  

 3.5.6.6.4  Oldatkészítés, oldatkoncentráció  

Az oldódás folyamata  

Az oldatkészítés alapvető szabályai  

Százalékos összetétel és típusai  

Oldatkoncentráció és típusai  

Normál oldat  

Hígítás, töményítése  

  

3.5.6.6.5  Laboratóriumi alapműveletek: anyagok tisztítása és szétválasztása Szűrés  

Bepárlás  

Ülepítés  

Extrakció (kioldás)  

Centrifugálás  

Dekantálás (szilárd anyagok oldódási különbségén alapuló szétválasztása)  

Többfázisú elegyek szétválasztása  

Egyszerű és frakcionált desztillálás  

  

 3.5.6.6.6  Laboratóriumi vegyszerek és tárolásuk  

Laboratóriumban használt szervetlen vegyszerek  

Laboratóriumban használt szerves vegyszerek  

A vegyszerek szabályszerű tárolása  

  

 3.5.6.6.7  Biztonságtechnika a laboratóriumban  

Az emberre és környezetre veszélyes anyagok kezelése tárolása  

Használt veszélyes anyagok kezelése  

Munka a biológia anyagokkal  

  

3.5.6.6.8 Évközi orientációs gyakorlat szövettani, klinikai kémiai és mikrobiológiai 

laboratóriumban  

Látogatás szövettani, klinikai kémiai és mikrobiológiai laboratóriumokba.  

Tájékozódás a munkakörnyezetről, az egyes területeken zajló munkáról, munkafolyamatokról  
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 3.5.6.6.9  Informatika a laboratóriumban  

A szövettani és klinikai kémiai laboratóriumban használatos informatikai eszközök alkalmazási 

területe.  

  

 3.5.6.6.10  Minőségbiztosítás a laboratóriumban  

Minőség fogalma  

Minőségbiztosítás fogalma  

Minőségbiztosítás módszerei (minőségellenőrzés, minőségirányítás)  

Minőségbiztosítási szabványok  

  

 3.5.7 Rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia tantárgy  54/54 óra  

  

 3.5.7.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló ismerje meg az akadályozott ember gondozásával kapcsolatos alapvető fogalmakat és 

gondozási feladatokat. A tantárgy során a tanulók megismerkednek a re/habilitációt érintő 

legfontosabb fogalmakkal, meghatározásokkal. Továbbá elsajátítják a fizioterápia alapjait.  

  

3.5.7.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Bsc ápoló / Gyógytornász Bsc / Gyógypedagógus  

  

3.5.7.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Egészségügyi terminológia, Szakmai kémiai és 

biokémiai alapok, Szakmai fizikai és biofizikai alapok, Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi 

jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és 

gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, Kommunikáció, Pszichológia alapjai, Belgyógyászat és 

ápolástana, Sebészet és ápolástana.  

  

3.5.7.4 A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

  

 3.5.7.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A rehabilitációs 

alapfogalmakat 

helyesen értelmezi, 

és ennek 

megfelelően 

cselekszik  

Ismeri a 

rehabilitáció 

alapfogalmait.  
Teljesen önállóan  

Mindennapi élete és 

munkája során 

empatikusan és 

diszkrimináció 

mentesen 

cselekszik, erre 

ösztönzi 

környezetét.  

Elkötelezett a 

morális 

akadálymentesítés 

és az integráció 

A betegségek és 

fogyatékosságok 

nemzetközi 

osztályozásának 

rendszerét az 

informatikai 

rendszeren keresztül 

tanulmányozza.  

A komplex 

rehabilitáció 

rendszerében az 

akadályozott 

Ismeri az átfogó 

rehabilitációs 

rendszer 

működését.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Internet alapú 

szakmai anyagokat 

olvas.  
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emberek fejlesztését 

végzi.  
eszméjével, - 

munkája során 

önkritikus 

önmagával 

szemben.  

Kiválasztja a 

megfelelő 

segédeszközöket.  

Áttekintéssel 

rendelkezik a 

segédeszközök 

alkalmazására és 

beszerzésére 

vonatkozólag.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Internet 

segítségével 

segédeszköz 

forgalmazó cégeket 

keres.  

A különböző típusú 

akadályozottságokkal 

élő kliensekkel 

megfelelően 

kommunikál.  

Ismeri a sajátos 

ellátású igényű 

kliensek 

segítésének, 

kommunikációjának 

technikáit.  

Teljesen önállóan  

Tájékoztató, oktató 

jellegű filmeket 

keres az internet 

segítségével.  

Feladatokat végez az 

akadályozott 

emberek sajátos 

szükségleteinek 

kielégítésénél.  

Tisztában van a 

különböző 

akadályozottságok 

jellegzetes 

megjelenési 

formáival.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Oktatófilmek 

keresése az 

interneten.  

Alkalmazza az 

akadálymentes 

környezet 

lehetőségei 

gondozási 

tevékenysége 

folyamatában.  

Ismeri az 

akadálymentes 

környezet 

kialakításának főbb 

szempontjait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 
Akadálymentes 

környezet 

kialakításával 

kapcsolatos filmek 

keresése az 

interneten.  

A fizioterápia 

területén tanult 

fogalmakat helyesen 

értelmezi.  

Ismeri a fizioterápia 

alapfogalmait.  
Teljesen önállóan    

Felsorolja a 

fizioterápiás 

eljárások főbb 

csoportjait, és azok 

legfőbb alkalmazási 

köreit.  

Ismeri a fizioterápiás 

eljárások főbb 

csoportjait és azok 

alkalmazási köreit.  

Teljesen önállóan    

Gyógyszer nélküli 

fájdalomcsillapító 

eljárásokat alkalmaz.  

Ismeri a fájdalom 
alapjait, jellemzőit, a 
fájdalom felmérését 
és a felméréshez 
kapcsolódó 
dokumentációs 
rendszert  
Tisztában van a 

fájdalomcsillapítás 

lehetőségeivel. 

Ismeri a nem 

gyógyszeres 

fájdalomcsillapítás 

Teljesen önállóan      
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módjait.  

  

  

 3.5.7.6  A tantárgy témakörei  

  

3.5.7.6.1  A rehabilitáció alapfogalmai A 

re/habilitációs tevékenység fogalma, tartalma  

A betegségek és fogyatékosságok nemzetközi osztályozása (BNO)   

A tevékenység akadályozottsága, a részvétel korlátozottsága, az FNO kódrendszer gyakorlati 

jelentősége   

Az akadályozottságok formái, tipológiák (orvosi rehabilitáció, gyógypedagógia)  

Különböző akadályozottságok, és rehabilitációjuk főbb sarokpontjai  

A re/habilitációs team és szerepe  

A rehabilitációs szakemberek főbb tevékenységei, kompetenciái, képzési sajátosságaik  

A rehabilitációt akadályozó és támogató tényezők  

Támogató tényezők: empátia, önrehabilitációs akarat, együttműködés, érdekvédelem, 

ismeretterjesztés, felvilágosítás, jó szociális körülmények  

Akadályozó tényezők: az izoláció, a vikitmizáció, stigmatizáció, álrehabilitáció, rossz 

életkörülmények, az önrehabilitációs akarat hiánya  

  

 3.5.7.6.2  Az akadályozott ember sajátos ellátási igényei, szükségletei   

Az akadályozottság lelki vonatkozásai   

A felnőttkori akadályozottságok lelki vonatkozásai (betegség, akadályozottság elfogadásának 

folyamata,)  

Sérülésspecifikus pszichológiai következmények:  

Kommunikációjukban (hang-, beszéd- és nyelvi zavarban) akadályozott személyek  

Mozgásképességükben akadályozott személyek  

Látássérült személyek  

Hallássérült személyek  

Értelmileg akadályozott személyek  

  

 3.5.7.6.3  Komplex, átfogó akadálymentesítés  

Akadálymentesség meghatározása  

Az akadályok főbb formái  

Egyetemes tervezés filozófiája  

  

 3.5.7.6.4  A komplex (átfogó) rehabilitáció rendszere  

A rehabilitáció komplexitása, - jellemzői meghatározói  

A rehabilitáció intézményrendszere, főbb feladataik  
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Az orvosi rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, és módszerei  

A pszichológiai rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, és módszerei  

Az oktatási, nevelési rehabilitáció célja, feladata, és eszközrendszere, módszerei  

A foglalkozási rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, módszerei  

A szociális rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, módszerei  

A lakóközösségi rehabilitáció elmélete, hazai vonatkozásai   

Az Önálló Életvitel Mozgalmak és az új paradigmák  

Az életminőség jelentősége  

A civil szervezetek szerepe a rehabilitációban, az akadályozott emberek érdekvédelmi szervezetei  

Aktivizáló/rehabilitációs szemléletű gondozási feladatok  

  

 3.5.7.6.5  A rehabilitációt támogató eszközök  

Test távoli és test közeli segédeszközök  

A mobilitás segédeszközei  

Az önellátás segédeszközei  

A kommunikáció és az információ eszközei  

Kényelmi eszközök  

  

3.5.7.6.6  Akadályozottságok az orvosi rehabilitációban Az orvosi 

rehabilitáció tipológiája szerint felosztás területei:  

Speciális funkciózavarok (pl.: spaszticitás, inkontinencia)  

Pszichológiai problémák (pl.: viselkedés zavarok)  

Tartós akadályozottságot okozó állapotok (pl.: stroke)  

Az életkorral összefüggő akadályozottságok (pl.: cerebral paresis)  

  

 3.5.7.6.7  Fizioterápiáról általában  

A fizioterápia fogalma és felosztása a bevitt energia szerint, feladata. A fájdalomcsillapítás nem 

gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációi-kontraindikációi, alkalmazásának algoritmusai 

(pozíciós terápia, felszíni kezelés, hideg-meleg terápiás alkalmazások, masszázs, fizioterápia, 

hydroterápia, TENS, alternatív medicina módszerei).  

  

 3.5.7.6.8  Fizioterápiás alapok  

Hidroterápia, Balneoterápia, Mechanoterápia, Klímaterápia  

Inhalációs kezelések  

Mágneses és elektroterápia, Fototerápia, Termoterápia fogalma  

Legfőbb alkalmazási területeik  

  

    

  

3.6 Társadalomtudományi ismeretek megnevezésű tanulási terület  

  

 A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   90/72 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulási terület összefogja azokat a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai ismereteket, amelyek 

nélkülözhetetlenek a segítő hivatást választók számára. Az itt tanult tantárgyak azokra a témákra 

helyezik a hangsúlyt, amelyek az egészségügyi szakdolgozó munkájára közvetlenül, vagy közvetett 

módon hatással vannak. A pszichológiai, pedagógiai ismeretek megalapozzák betegvezetés, a 

betegoktatás, egészségfejlesztés tevékenységét, a szociológiai, közigazgatási, valamint szociális 
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joggal foglalkozó témák a szociális segítségnyújtás lehetőségeibe vezetik be a tanulókat.  

  

 3.6.1 Szociológia alapjai tantárgy  18/18 óra  

  

 3.6.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

Olyan szakemberek képzése, akik nyitottak a szociális különbözőségek felismerésére, megfelelő 

ismerettel rendelkeznek ezen egyenlőtlenségek kezelésére, ismerik a szociológia alapjait, a családot, 

mint a társadalom legkisebb egységét, védik a társadalmi értékeket és képesek öszszefoglalni a 

magyar társadalomra jellemző egészségszociológiai ismereteiket.  

  

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Szociológus / Szociális Munkás Bsc / Egészségügyi szaktanár/tanár / Egészségügyi szakoktató  

  

 3.6.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

—  

  

 3.6.1.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.6.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Felsorolja a szociológia 

alapfogalmait, és 

jellemzi azokat.  

Ismeri a szociológia, 

a társadalmi 

rétegződés és 

szocializáció, 

deviancia fogalmát 

és tárgykörüket 

röviden jellemzi.  

Teljesen önállóan  

Munkája során 

figyelembe veszi a 

kulturális 

különbözőségeket, 

biztosítja az ellátás 

során az 

esélyegyenlőséget, 

segítő magatartást 

tanúsít a kollégáival 

és a kliensekkel 

egyaránt.  

  

Használja a mortalitást, 

morbiditást, 

meghatározza a 

szociális 

intézményrendszereket, 

és azok működésének 

főbb szempontjait.  

Ismeri az 

alapfogalmakat, a 

szociális 

intézményeket és 

rendszerüket.  

Teljesen önállóan  

Elektronikus 

adatbázisokat 

kezel, elektronikus 

formában tartja a 

kapcsolatot egyes 

kliensekkel.  

Munkája során 

alkalmazza az 

egészségszociológiai 

ismereteit.  

Ismeri a társadalmi 

rétegződést, az 

egészséget, mint 

értéket, az egészségi 

állapotot az 

életmódot és a 

betegek/fogyatékkal 

élők társadalmi 

helyzetét.  

Teljesen önállóan  
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Jellemzi a családot, 

mint a társadalom 

legkisebb egységét és 

megítéli a családban 

bekövetkező 

szerepkonfliktusokat.  

Ismeri a család 

egységét és a 

szerepkonfliktusokat

.  

Teljesen önállóan    

Ismerteti a 

családmodelleket, és a 

házasság intézményét 

szociológiai 

szempontból.  

Ismeri a 

családmodelleket, és 

a házasság 

intézményét.  

Teljesen önállóan    

  

  

 3.6.1.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.6.1.6.1  A szociológia alapjai  

A szociológia lényege, tárgya, jelentősége. Társadalmi rétegződés és mobilitás. Társadalmi 

egyenlőtlenségek és a szegénység. A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, intézményei. 

Deviáns magatartás fogalma, formái.  

  

 3.6.1.6.2  Egészségszociológia  

Mortalitás, Morbiditás, Társadalmi rétegződés és az egészség kapcsolata, az egészség, mint érték, 

az életkor és az egészségi állapot, életmód a különböző társadalmi rétegekben, betegek, fogyatékkal 

élők társadalmi helyzete. Biomedikális szemlélet.  

  

 3.6.1.6.3  Családszociológia  

Családszociológia. Család intézménye. Családon belüli szerepek és szerepkonfliktusok, a család 

funkciói. Házasság intézménye. Családmodellek: Klasszikus, egyszülős, mátrix családok 

szociológiai jelentősége.  

  

  

 3.6.2 Pszichológia alapjai tantárgy  36/18 óra  

  

 3.6.2.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók ismerjék meg az ember pszichikus működésének, pszichikus fejlődésének alapjait, a 

személyiség jellemzőit. Pszichológiai ismereteik járuljanak hozzá a betegekkel, munkatársakkal 

való együttműködési képesség fejlődéséhez. Fejlődjön empátiás készségük, a beteg ember 

lélektanával kapcsolatos ismereteik segítsék őket a megfelelő beteg-szakdolgozó kapcsolat 

kialakításában, a betegvezetés és a betegek lelki támogatása során.  

  

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Pszichológus / Mentálhigiénés szakember / Pedagógia tanár  

  

3.6.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Általános 

ápolástan és gondozástan, Kommunikáció  

  

3.6.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  
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 3.6.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Általános lélektannal 

kapcsolatos 

ismereteit 

felhasználja a 

betegekkel való 

kapcsolat kialakítása, 

a betegoktatás és 

egészségnevelés 

során.  

Ismeri a megismerő 

folyamatok 

működésének 

alapjait.  

Teljesen önállóan  

Megértő, 

empatikus 

magatartást tanúsít 

a betegekkel 

szemben. Korrekt 

munkahelyi 

kapcsolatokra 

törekszik.  

Online pszichológiai 

tesztek keresése, 

kitöltése.  

Felismeri a 

személyiségtípusokat.  

Ismeri a 

legalapvetőbb 

személyiségelméletek 

lényegét.  

Teljesen önállóan    

Munkáját az életkori 

sajátosságok 

figyelembevételével 

végzi.  

Ismeri a pszichikus 

fejlődés 

törvényszerűségeit, a 

pszichikus fejlődés 

főbb mozzanatait.  

Teljesen önállóan  

Fejlődéslélektannal 

kapcsolatos videók 

keresése és 

megtekintése a 

világhálón.  

Megfelel a 

munkahelyi 

szerepelvárásoknak, 

hatékonyan 

együttműködik az 

egészségügyi team 

tagjaként.  

Ismeretekkel 

rendelkezik a 

szerepekről, 

szereptanulásról. 

Ismeri a formális 

kiscsoportok 

jellemzőit, a 

csoportok 

alakulásának 

folyamatát.  

Teljesen önállóan    

Felismeri a betegnek 

a betegségre adott 

reakcióját, a 

megfelelő segítséget, 

pszichés támogatást 

nyújtja ezzel 

kapcsolatban.  

Ismeri a beteg ember 

lélektani folyamatait. 

Ismeri a szororigén 

pszichikus 

ártalmakat.  

Teljesen önállóan    

  

 3.6.2.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.6.2.6.1  Általános lélektan  

A megismerő folyamatok rendszere  

Az érzékelés és észlelés  

A figyelem Alvás, álom  

Emlékezés, tanulás  

Képzelet  
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Gondolkodás, intelligencia és kreativitás  

Motiváció és érzelmek  

  

 3.6.2.6.2  Személyiséglélektan  

A személyiség fogalmának ismétlése. A személyiségelméletek csoportjai. Típuselméletek ismétlése  

Pszichoanalitikus elméletek: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung személyiségelmélete  

Humanisztikus elméletek: Rogers, Maslow elmélete  

A jellem. Az érett személyiség jellemzői  

  

 3.6.2.6.3  Fejlődéslélektan  

A fejlődéslélektan fogalma. Pszichikus fejlődéstörvények. Életkori periodicitás  

A szenzomotoros fejlődés. A mozgásfejlődés főbb jellemzői. Az érzékszervi-mozgásos értelmi 

fejlődés periódusai  

A beszéd és nonverbális kommunikáció fejlődése  

Gyermeki világkép és gondolkodás Az énkép 

és éntudat fejlődése  

Az érzelmek és az akarat fejlődése  

A játék, a rajz és a mese szerepe   

A korai anya-gyermek kapcsolat jelentősége. Az apa szerepe  

A szocializáció fogalma, színterei. Utánzás, azonosulás, identifikáció  

  

 3.6.2.6.4  Szociálpszichológia  

A szociálpszichológia tárgya. A személyészlelés ismétlése  

Szerepek, szereptanulás, szerepkonfliktus  

Az emberi kollektívák. A csoport fogalma, csoporttípusok. A formális kiscsoport rétegződése. A 

csoportnormák, csoportszerepek. A formális kiscsoport fejlődése.  

  

 3.6.2.6.5  Beteg ember lélektana  

A gyógyítók személyisége. Nővértípusok. A gyógyítók közössége  

A beteggel való kommunikáció. Empátia és tolerancia  

A betegség hatása a személyiségre. Betegségélmény és magatartás. A fájdalom. A krónikus betegség 

hatása a személyiségre. A haldoklás, halál és gyász Az egészségügyi szakdolgozók feladatai a 

betegvezetés során  

Az egészségügyi dolgozó mindennapos feladatai elvégzésével kapcsolatos lélektani vonatkozások  

Szororigén pszichikus ártalmak  

  

    

  

 3.6.3 Népegészségtan, egészségfejlesztés tantárgy  18/18 óra  

  

 3.6.3.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanulása egészítse ki és mélyítse el a tanulók egészséges életmóddal, életvitellel 

kapcsolatos ismereteit, járuljon hozzá az egészségtudatos magatartás formálásához.  

  

3.6.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Népegészségügyi ellenőr Bsc / Ápoló Bsc / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi 

előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói 

gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével.  
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 3.6.3.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Biológia, Általános ápolástan és gondozástan, Emberi test és működése  

  

 3.6.3.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.6.3.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Felismeri az 

egészséget 

hátrányosan 

befolyásoló 

tényezőket.  

Ismeri az egészség, 

és az 

egészségkultúra 

fogalmát, elemeit.  
Teljesen önállóan  

Belátja az 

egészséges 

életmód, életvitel 

jelentőségét. 

Életvitelében 

törekszik ennek 

betartására, és a 

környezetével való 

kiegyensúlyozott 

kapcsolatra.  

  

Értelmezi a lakosság 

egészségi állapotát 

leíró mutatókat, 

statisztikai 

adatokat, 

diagramokat.  

Ismeri az egészségi 

állapot mérési 

módszereinek 

lényegét, a főbb 

mutatókat.  

Teljesen önállóan  

A lakosság egészségi 

állapotával 

kapcsolatos adatok 

keresése digitális 

adatbázisokban.  

Felismeri az egyén 

magatartásában az 

egészséget 

veszélyeztető 

tényezőket, 

rizikófaktorokat.  

Ismeri a prevenció 

fogalmát, szintjeit, 

eszközeit, az 

egészségmegőrzési 

programokat.  

Teljesen önállóan    

Egészséges 

életmóddal, 

szexuálhigiénéval, 

káros 

szenvedélyekkel 

kapcsolatos 

ismereteit 

alkalmazza az 

egészségfejlesztő 

tevékenység során.  

Tisztában van az 

egészséges életmód 

elemivel, a modern 

nemzedék egészség 

magatartásával, a 

szexuálhigiénéval. 

Ismeri a káros 

szenvedélyek 

formáit, jellemzőit.  

Teljesen önállóan  

Internetes 

kutatómunka, 

prezentációkészítés 

egészséges 

életmód, vagy káros 

szenvedélyek 

témában.  

Megelőzi a kiégés 

kialakulását.  

Ismeri a stressz és a 
konfliktusok lelki  
egészségre gyako- 
rolt hatását, a lelki 

egyensúly 

fenntartásának, 

helyreállításának 

lehetőségeit.  

Teljesen önállóan  

 

  

Munkájához 

kapcsolódó 

egészségfejlesztési 

tevékenységet 

folytat.  

Ismeri az 

egészségfejlesztés 

módszereit, 

eszközeit, színtereit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
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 3.6.3.6  A tantárgy témakörei  

  

3.6.3.6.1  Az egészség, egészségkulturáltság Az 

egészségkultúra fogalma, összetevői, helye a kultúrában  

Az egészség fogalmának értelmezése  

Az egészséget meghatározó tényezők: életmód, környezet (társadalmi, természeti), egészségügyi 

ellátórendszer, egyéni sajátosságok A népegészségtan fogalma, feladatai  

  

 3.6.3.6.2  Az egészségi állapot mérési módszerei  

A magyar lakosság egészségi állapotának jellemzői  

Az egészségi állapot mérésének módszerei  

Statisztikai módszerek: statisztikai adat, adatgyűjtés, csoportosítás, statisztikai sorok Szociológiai 

módszerek  

Demográfiai módszerek: a demográfia fogalma, demográfiai adatgyűjtés, a strukturális demográfia, 

népmozgás, a természetes népmozgás mutatói (születési, halálozási mutatók) Epidemiológiai 

módszerek: morbiditás, morbiditási adatok forrásai  

  

 3.6.3.6.3  Prevenció és egészségmegőrzés  

A prevenció fogalma, szintjei  

A primer, secunder és tercier prevenció célja, lényege és eszközei  

Védőoltások típusai, életkorhoz kötött védőoltások  

Szűrővizsgálatok célja, fajtái  

A szív- és érrendszeri, emésztőszervi, légzőszervi megbetegedések kialakulásának okai és kockázati 

tényezői  

Daganatos betegségek megelőzése  

  

 3.6.3.6.4  Népegészségügyi programok  

Az egészségfejlesztés alapdokumentumai (Alma-Ata, Ottawai Charta, Dzsakartai Nyilatkozat)  

Hazai népegészségügyi programok  

  

 3.6.3.6.5  Életmód - egészségmagatartás  

Az életmód fogalma, objektív és szubjektív meghatározói  

Az egészségmagatartás. Preventív magatartás, kockázati magatartás Egészségtudatos 

magatartás fogalma, jellemzői. Az életminőség  

A modern nemzedék egészség-magatartása. A digitális nemzedék jellemzői. A számítógép 

használatának egészségügyi vonatkozásai, az egészségügyi problémák megelőzése. Elhúzódó 

serdülőkor. Modern kori evés- és testképzavarok.  

  

 3.6.3.6.6  Szexuálhigiéné  

A szexuális identitás  

A pubertás élettani változásai  

Intim higiéné. Menstruációs higiéné  

Az emlő és a here önvizsgálata  

Partnerkapcsolatok  

Családtervezés. A fogamzásgátlás módszerei  

Felkészülés a nőgyógyászati vizsgálatra  

Szexuális úton terjedő betegségek és megelőzésük  
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 3.6.3.6.7  Mentálhigiéné  

A mentálhigiéné fogalma  

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása  

A stressz. Megküzdési stratégiák, énvédő technikák  

Konfliktushelyzetek és kezelésük  

A burn-out szindróma. A kiégés megelőzése  

  

 3.6.3.6.8  Egészségkárosító tényezők  

A környezetszennyezés egészségre gyakorolt hatásainak ismétlése  

Addikció fogalma. A függőségek fajtái. Hajlamosító tényezők  

Kémiai függőségek: nikotin, alkohol, pszichoaktív szerek  

Viselkedéses függőségek  

  

 3.6.3.6.9  Egészségfejlesztés  

Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata  

Az egészségfejlesztés módszerei, eszközei  

Az egészségfejlesztés színterei, szervezeti formái  

Egészségfejlesztő foglalkozások tervezése  

  

  

 3.6.4 Pedagógiai – betegoktatási alapismeretek tantárgy  18/18 óra  

  

 3.6.4.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók sajátítsák el a betegek és hozzátartozók oktatásához szükséges alapvető pedagógiai 

ismereteket. Lássák át a területükön gyakorlatot teljesítő tanulókkal kapcsolatos alapvető 

feladatokat, értsék meg a szakmai gyakorlat pályaszocializációban betöltött szerepét, jelentőségét.  

  

3.6.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / Ápoló MSc / kiterjesztett hatáskörű 

Msc ápoló / Pedagógia tanár (általános pedagógia, andragógia) / Egészségügyi szakoktató 

(egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítésével.  

  

 3.6.4.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Pszichológiai ismeretek, Általános ápolástan és gondozástan, Kommunikáció  

  

 3.6.4.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.6.4.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
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A nevelés és oktatás 

alapelveit, 

módszereit 

alkalmazza a 

betegek oktatása 

során.  

Ismeri a nevelés 

fogalmát, alapelveit, 

módszereit, a 

nevelői attitűdöket. 

Ismeri az oktatás 

alapelveit, főbb 

módszereit, 

munkaformáit.  

Irányítással  

A betegekkel és a 

hozzátartozókkal 

empatikus, toleráns. 

Figyelembe veszi 

egyéni tanulási 

igényeiket és 

szükségletüket. 

Fontos számára a 

szakmai utánpótlás 

nevelésében való 

szerepvállalás.  

Prezentációkészítés, 

oktatástechnikai 

eszköz használata.  

A felnőtt beteg 

oktatásánál 

figyelembe veszi a 

felnőttekre jellemző 

sajátos igényeket.  

Ismeri az andragógia 

alapfogalmait, a 

felnőttek 

tanulásának 

jellegzetességeit.  

Irányítással  

Felnőttképzési, 

felnőttoktatási 

lehetőségek 

keresése az 

interneten.  

Részt vesz a betegek 

oktatásában, a 

beteg otthonában 

önállóan végezhető 

egyszerűbb 

műveletek 

tekintetében.  

Ismeri a betegek 

oktatásának főbb 

elveit, módszereit.  
Irányítással    

Részt vesz a 

területre érkező 

tanulóval való 

foglalkozásban.  

Tisztában van a 

gyakorlatot teljesítő 

tanulók gyakorlati 

foglalkoztatásának 

alapvető 

szabályaival.  

Irányítással    

  

  

 3.6.4.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.6.4.6.1  Általános pedagógiai alapismeretek  

A pedagógia tárgya, tudományterületei  

A nevelés fogalma, célja, alapelvei  

A nevelés főbb módszerei  

A módszerek megválasztásának elvei  

A nevelői attitűdök  

A didaktika fogalma, alapelvei. A tanulási-tanítási folyamat  

Az oktatás leggyakoribb módszerei (előadás, magyarázat, megbeszélés, vita, szemléltetés, 

munkáltatás), megválasztásuk elvei. Az oktatás szervezeti formái Oktatástechnikai eszközök  

    

  

 3.6.4.6.2  Andragógia  

Az andragógia fogalma, területei (felnőttoktatás, felnőttképzés)  

A lifelonglearning elve. A távoktatás és e-learning jellemzői  

A tanulás típusai: formális, informális, nonformális  

A felnőtt tanulók és a felnőttkori tanulás főbb jellemzői  

A felnőttoktató szerepe  

  

 3.6.4.6.3  Betegoktatás  
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A betegoktatás célja  

Beteg és hozzátartozójának oktatása során alkalmazott módszerek  

Krónikus betegek oktatása (diabétesz, onkológiai, nefrológiai, pulmonológiai)  

A betegnapló vezetésének megtanítása  

Gyógyászati segédeszközök alkalmazásának megtanítása  

  

 3.6.4.6.4  Egészségügyi szakdolgozók oktatása  

A szakmai gyakorlatok célja, feladatai  

A szakmai gyakorlatok etikai és jogszabályi előírásai (felelősségbiztosítás, szerződések, a tanuló 

gyakorlati foglalkoztatásának szabályai)  

Az egészségügyi intézményben folytatott gyakorlatok személyi és tárgyi feltételei, adminisztrációs 

feladatai (foglalkozási napló, jelenléti ív)  

Az intézményi gyakorlatok sajátos módszerei: előmegbeszélés, gyakorlás, utómegbeszélés, 

esetbemutatás  
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3.7 Klinikumi alapismeretek megnevezésű tanulási terület  

  

 A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   405/354 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulási terület tárgyainak oktatása során a tanuló megismeri belgyógyászat-, sebészet és 

határterületeinek, valamint a gyermekgyógyászatban leggyakrabban előforduló kórképeket.  

  

 3.7.1 Belgyógyászat és ápolástana tantárgy  54/47 óra  

  

 3.7.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanítása során a tanulók megismerik a leggyakoribb belgyógyászati betegségek 

mortalitási és morbiditási mutatóin túl azok kórélettani és patofiziológiai alapjait, a szükséges 

diagnosztikai, valamint terápiás specialitásait. Képessé válnak az oxygénterápia, a húgyhólyag 

irrigálás, az infúziós terápia, az EKG kivitelezésére és a széklet, vizelet, hányadék felfogására, 

mintavételére.  

  

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel az 

alábbi feltételeknek: legalább 3 év belgyógyászati területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése.  

  

 3.7.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Emberi test és működése, Alapvető higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan  

  

3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

  

 3.7.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Részt vesz a szív-, és 

érrendszeri betegek 

ellátásában.  

Ismeri keringési 

rendszer klinikumi 

specialitásait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
Pontosság, 

magabiztosság, 

határozott fellépés, 

jogkövető 

magatartás, etikus 

és empatikus 

magatartás, 

megfigyelőképesség, 

önálló munkavégzés, 

higiénés szemlélet, 

preventív szemlélet, 

kommunikációs 

Kórházi informatikai 

rendszerek 

használata.  

Részt vesz a 

vérképző rendszeri 

betegek 

ellátásában.  

Ismeri vérképző 

rendszer klinikumi 

specialitásait.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Részt vesz a légző 

rendszeri betegek 

ellátásában  

Ismeri légző 

rendszer klinikumi 

specialitásait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Részt vesz az 

emésztőrendszeri 

Ismeri az 

emésztőrendszer 
Instrukció alapján 

részben önállóan  
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betegek 

ellátásában.  
klinikumi 

specialitásait.  
készség.  

Részt vesz a 

kiválasztó rendszeri 

betegek 

ellátásában.  

Ismeri a kiválasztó 

rendszer klinikumi 

specialitásait.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Részt vesz az 

endokrin rendszeri 

betegek 

ellátásában.  

Ismeri az endokrin 

rendszer klinikumi 

specialitásait.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Részt vesz a 

daganatos betegek 

ellátásában.  

Ismeri a daganatos 

megbetegedések 

klinikumi 

specialitásait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 

  

Részt vesz a fertőző 

betegek 

ellátásában.  

Ismeri a fertőző 

betegségek 

klinikumi 

specialitásait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Belgyógyászati 

ápolási 

beavatkozásokat 

végez (EKG készítés, 

részvétel az infúziós 

terápiában: palack 

csere, cseppszám 

szabályozás, 

húgyhólyag öblítés, 

széklet vizelet 

hányadék 

mintavétel, 

felfogása, 

oxygénterápia 

alacsony nyomású 

rendszerekkel).  

Ismeri a 

beavatkozások 

elméleti és 

gyakorlati 

kivitelezésének 

menetét, az 

esetleges 

szövődményeket 

megfigyeli.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

  

 3.7.1.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.7.1.6.1  Szív- és érrendszeri megbetegedések  

A leggyakoribb szívérrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, diagnozisa, 

terápiája  

Koszorúér-betegségek (Atherosclerosis, ISZB, akut coronária szindróma /angina, infarctus), 

Koronarográfia  

A pericardium betegségei (pericarditis, pericardiális tamponád, pericardiocentesis)  

A myocardium betegségei (myocarditis, cardiomyopathia)   

Az endocardium betegségei (endocarditis, rheumás láz)  

Szívhibák/vitiumok (veleszületett vitiumok, shunt nélkül, jobb-bal, bal-jobb shunttel, szerzett 

vitiumok stenosis, insuffitientia)  

Az ingerképzés, ingerületvezetés zavarai, csoportosítása (bradycardiával, tachycardiával járó 

ritmuszavarok  

A szívelégtelenség okai, kialakulásának folyamata, tünettana, teráoiuája, stádium beosztása A 

hypertónia betegség (primer, secunder, hypertoniás sürgősségi állapotok)  
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Az érrendszeri betegségek (az artériás és vénás rendszer betegségei, rizikó tényezői, Virchow triász, 

thrombo-emboliás állapotok, mélyvénás thrombozis, thrombophlebitis, varicositas, artériás 

embolizáció)  

Anticoaguláns terápiák (thrombolysis, thrombocita aggregációgátló-, anticoaguláns- és profilaktikus 

terápiák és jellemzőik  

A szív-érrendszeri betegek educatiójának specialitásai  

Szív-érrendszeri betegségek időskori vonatkozásai  

  

 3.7.1.6.2  Vérképzőrendszeri megbetegedések  

A vérképzőrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

A vérképzőrendszeri betegségek diagnosztikája  

A leggyakoribb vérképzőrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, diagnózisa, 

terápiája  

A vörösvértestek betegségei – anaemiák (vashiányos, megaloblastos, hemolyticus, corpuscularis, 

renalis, aplasticus)   

A fehérvérsejtek betegségei – leukaemiák, malignus lymphomák   

Heamorrhagiás diathesisek (coagulopathiák, haemophilia, DIC, thrombocytopéniák, 

thrombocytopathiák)  

A vérképzőrendszeri betegek edukáciojának specialitásai  

  

 3.7.1.6.3  Légzőrendszeri megbetegedések  

A légzőrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

A légzőrendszeri betegségek diagnosztikája  

A leggyakoribb légzőrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, terápiája  

A felsőlégutak lázzal és láz nélkül járó betegségei   

Obstructiv tüdőbetegségek – COPD (asthma bronchiale, krónikus bronchtis, emphysema)  

Restrictiv tüdőbetegségek (pneumóniák, tbc, fibrosis, tumorook) A tüdő 

keringési zavarai (pulmonális hypertonia, cor pulmonale)  

A pleura betegségei (pleuritis, tumor, pleurális folyadékgyűlem)  

A légzőrendszeri betegek educatiojának fontosabb elemei (steroid, bronchodilatátor és profilaktikus 

terápiák, a légzésfunkció önellenőrzése, a köpet kezelése)  

  

 3.7.1.6.4  Emésztőrendszeri megbetegedések  

Az emésztőrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

Az emésztőrendszeri betegségek diagnosztikája  

A leggyakoribb emésztőrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, terápiája A 

nyelőcső betegségei (gyulladás, diverticulum, achalasia, reflux, szűkület, tumor, hiatus hernia)  

A gyomor betegségei (gastritisek, ulcus ventriculi, stenosis, tumor)  

A belek betegségei (IBD, ulcus duodeni, colitis ulcerosa, M. Chron, diverticulosis, diverticulitis, 

polyposis, tumor)   

Emésztőrendszeri vérzések (occult vérzés, oesophagus varix ruptura, haematemezis, melaena, 

haematokézia  

A székletürítés zavarai (hasmenés, székrekedés, bélférgesség, fertőző betegségek)   

A hasnyálmirigy betegségei (acut és krónikus pancreatitis, tumor)  

A májelégtelenséghez vezető kompenzált és dekompenzált állapotok (cirrhosis, portális hypertonia, 

hepaticus encephalopathia, coma hepaticum) Az epeutak betegségei (epekövesség, cholecystitis, 

cholangitis)  

Az emésztőrendszeri betegek educátiójának specialitásai  

  

 3.7.1.6.5  Kiválasztórendszeri megbetegedések  
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A kiválasztórendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

A kiválasztórendszeri betegségek diagnosztikája  

A leggyakoribb kiválasztórendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, diagnózisa, 

terápiája  

A vese gyulladásos betegségei (glomerulonephritis, pyelonephritis)  

Nephrosis syndroma  

Vesekövesség  

Vese cysta, polycistás vese, vese daganatok  

Acut veseelégtelenség prerenális, renális és postrenális formái  

Krónikus veseelégtelenség, uraemia  

Vesepótlókezelés (haemodialízis, peritoneális dialízis, CAPD)   

A dializált betegek educatiojának specialitásai   

A vizeletkiválasztó rendszeri betegségek időskori vonatkozásai  

  

 3.7.1.6.6  Endokrinrendszeri megbetegedései  

Az endokrinrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

Az endokrinrendszeri betegségek diagnosztikája  

A leggyakoribb endokrinrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, diagnozisa, 

terápiája  

A diabetes mellitus (formái, diagnosztika, terápia, szövődmény, crisis állapotok)  

A diabetes terápiáinak csoportosítása, jellemzői  

A diabetes szövődményei, azok megelőzésének feladatai, diabeteses beteg educatioja A pajzsmirigy 

betegségei (hypo-és hyperfunkciós kórképek, strumák, Basedow-kór, gyulladások, daganatok, crisis 

állapotok)   

A mellékpajzsmirigy betegségei (hypo-és hyperfunkciós kórképek, tetánia)  

A mellékvesekéreg betegségei (hypo-és hyperfunkciós kórképek, Cushing syndroma, 

Phaecromocytoma, Addison kór, crisis állapotok)  

A hypothalamus és hypophysis endokrin zavarai (nanizmus, gigantizmus, acromegália, diabetes 

insipidus  

Az endokrinrendszeri betegek educatiojának specialitásai  

  

 3.7.1.6.7  Daganatos megbetegedések  

A daganatos betegségek epidemiológiája (morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői)  

Daganatos betegségek diagnosztikája  

Daganatos betegségek szűrővizsgálata (formái, jelentősége, a szűrési programokkal kapcsolatos 

követelmények,)  

Daganatok nevezéktana és stádium beosztása   

A daganatos betegségek jelei, tünetei (általános tünetek, szervspecifikus tünetek, áttétek tünetei, 

paraneoplasiás jelenségek)  

Daganatos betegségek kezelésének módszerei (sebészeti kezelés, sugárterápia, kemoterápia, 

hormonkezelés, daganatok célzott kezelése: biológiai kezelés, immunterápia, génterápia, 

gyógyszeres kezeléssel)  

Terápiás mellékhatások és kezelésük (hányinger, hányás, hasmenés, nyálkahártya elváltozások, 

bőrtünetek) Fájdalomcsillapítás   

Táplálás terápia az onkológiai betegségben szenvedőknél  

Daganatos betegek lelki gondozása (daganatos betegségek pszichoszociális jellemzői, haldokló 

betegek pszichoszociális ellátása)  

  

 3.7.1.6.8  Fertőző betegek, infektológia  

A fertőző betegségek epidemiológiai vonatkozásai  
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A fertőző betegségek kialakulásának tényezői, lefolyásának jellemzői  

A fertőző betegségeket megelőző közegészségügyi – járványügyi tevékenységek  

A védőoltások elméleti alapjai (aktív, passzív immunizálás, életkorhoz kötött és felnőttkori 

védőoltások)  

Fertőzésre utaló tünetek  

Kiütéssel járó fertőző betegségek   

Hasmenéssel, hányással járó fertőzések   

Élősködők, kullancsok által terjesztett megbetegedések   

Bakteriális meningitis klinikai specialitásai  

Influenza klinikai specialitásai  

A fertőző betegek ellátásának jogi és etikai aspektusai  

Fertőzőbeteg, fertőző forrás elkülönítése, az izoláció   

A kórházi infekciók, járványok megelőzésére irányuló intézkedések.  

  

 3.7.1.6.9  Belgyógyászati ápolási beavatkozások  

Oxygénterápia eszközei, használatuk  

Húgyhólyaöblítés eszközei használata, előkészítés és asszisztálás  

EKG készítés eszközei, használatuk  

Betegedukácio a vizsgálat alatt, eszközök kezelése.   

Széklet, vizelet, hányadék felfogása  

Mintavétel eszközei és azok alkalmazása  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni  

  

  

 3.7.2 Sebészet és ápolástana tantárgy  54/36 óra  

  

 3.7.2.1  A tantárgy tanításának fő célja  

Megismertetni a tanulókat a sebészeti osztályon történő gyógyító tevékenységekkel, a sebészeti 

területek sajátosságaival. Megtanítani a legfőbb kórképek klinikai jellemzőit terápiás vonatkozásait. 

Betekintést nyújtani a műtét alatti folyamatokba és azok hatásaival emberi szervezetre. Elsajátítja a 

tanuló a sebkezelés, a stómaterápia alapjait, a beöntés adás módját, a gyomorszonda levezetését, a 

sebváladékok megfigyelését, a decubitus jeleit és súlyosságát, a műtéti előkészítés ápolási 

vonatkozásait.  

  

3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel az 

alábbi feltételeknek: legalább 3 év sebészeti területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése.  

  

 3.7.2.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Emberi test és működése, Alapvető higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan  

  

3.7.2.4 A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

  

 3.7.2.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  
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Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Megfigyeli és 

felméri a beteg 

állapotát és 

szükségleteit a 

perioperatív 

időszakban.  

Állapot felmérés 

szabályai, 

módszerei, a 

perioperatív és a 

posztoperatív ellátás 

főbb szempontjai.  

Teljesen önállóan  

Empatikusan, 

etikusan, segítő-

készen a kliens 

érdekeit és 

szükségleteit szem 

előtt tartva vesz 

részt az ellátásban, 

munkájára és 

önmagára igényes, 

tiszta, ápolt megje- 

Egészségügyi 

dokumentációt 

vezet, felhasználói 

szintű számítógépes 

ismeretei vannak.  

Műtét előtti 

betegtájékoztatást 

végez.  

A kliensek műtét 

előtti és utáni 

sajátos igényei.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Segédkezik a műtét 

utáni 

sebkötözésben, 

sebek 

megfigyelésében.  

Az akut sebek 

jellemzőit, a 

szövetegyesítő 

eljárásokat, a 

sebgyógyulási 

zavarokat, 

sebváladék 

mintavétel menete, 

a vérzési 

rendellenességek, a 

sebek típusai, 

varratszedés típusai.  

Irányítással  

lenésű, tudását 

folyamatosan bővíti, 

fogékony az 

innovatív eljárásokra 

és alkalmazásukra.  

  

Részt vesz a hasi 

sebészeti betegek 

terápiájában.  

Hasi műtét típusok 

és eljárások, a 

fektetési módok, a 

kliens műtét utáni 

szükségletei, a 

mobilizációs 

lehetőségek, 

megnevezi a 

dietetikai 

megszorítások.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Egészségügyi 

informatikai 

rendszereket 

használ.  

Részt vesz a 

mellkasi-, 

szívsebészeti 

betegek 

terápiájában.  

A 

mellkasiszívsebészeti 

műtét típusok és a 

műtét utáni 

teendők, ismeri a 

kliens szükségletei, 

mellkas 

punctió/csapolás 

asszisztálásának 

módjai, a mellkasi 

szívás típusai, 

alkalmazása. Átlátja 

a mellkasi 

fizioterápiás 

lehetőségek.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Egészségügyi 

informatikai 

rendszereket 

használ.  
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Részt vesz a 

mozgásrendszeri 

betegek ellátásában.  

Ismeri a 

mozgásrendszer 

klinikumi 

specialitásait  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Akut és műtéti 

sebkezelést, 

kötéscserét végez, 

sebváladékból 

mintát vesz. 

Decubitust 

megfigyel, 

súlyosságát felméri.  

Ismeri a 

beavatkozások 

protokollját, ismeri a 

sebekre vonatkozó 

alapvető 

ismereteket, és a 

decubitus 

felmérésének 

lehetőségeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Ápolási 

beavatkozásokat 

végez, 

nazogasztrikus 

szondán keresztül 

táplál, sztómazsákot 

cserél, gondoz, 

beöntést ad, műtéti 

előkészítést végez.  

Ismeri az ápolási 

beavatkozások 

kivitelezésének 

protokolljait, eszköz 

igényét.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

  

  

 3.7.2.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.7.2.6.1  Általános sebészeti alapismeretek  

A sebek klinikuma, a sebgyógyulás folyamata  

A sebek fajtái  

A sebgyógyulás zavarai, gyulladásos sebek kezelése  

Sebészeti fertőzések (anaerob, vírus, gombás)  

Hőhatás okozta sérülések és ellátásuk (égés, fagyás)  

Vegyi hatások, sugárhatások és elektromos áram okozta sérülések  

Műtéti érzéstelenítés formái  

Műtét előtti kivizsgálás, anamnézis felvétele  

Posztoperatív betegfogadás, megfigyelés  

Műtét utáni szövődmények  

  

 3.7.2.6.2  Részletes sebészet  

A fej sebészete (fejlődési rendellenességek, daganatok, agy sebészeti betegségei)  

A nyak sebészete (pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy)  

Az emlő sebészete (gyulladásos megbetegedések, jó- és rosszindulatú daganatok)  

Gyomor és nyombél fekélybetegsége, kezelése  

Gyomor daganatos betegségei  

Vékonybél sebészi betegségei (fejlődési rendellenességek, Crohn-betegség, féregnyúlvány 

gyulladás)  

Vastagbél sebészi betegségei (colitis ulcerosa, jó- és rosszindulatú daganatok, FAP szindróma)  

Anorectum sebészi betegségei (nodus heamorrhoidalis, fistulák, fissurák)  

A máj sebészete (sérülés, tályogok, ciszták, daganatok) Epehólyag, epeutak 

sebészete (epekövesség, carcinoma)  
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Hasnyálmirigy sebészete (pancreatitis, carcinoma)  

Lép sebészete  

Sérvek sebészete (hasfali sérvek, lágyék-, femoralis sérvek)  

Akut hasi katrasztrófák sebészete (bélelzáródás, peritonitis, gastrointestinalis vérzések)  

A mellkas sebészete (mellkasfal, mellhártya, mediastinum) A tüdő 

sebészete  

Szívsebészeti betegségek (fejlődési rendellenességek, zárt ás nyitott szívműtétek, coronaria 

elváltozások)  

Érsebészet (arteriás rendszer betegségei, vénás rendszer betegségei)  

  

 3.7.2.6.3  Traumatológiai, ortopédiai betegek ápolása  

Csonttörés típusok, rögzítési lehetőségük, konzervatív módszerek (gipszrögzítés, húzatásos 

módszer) külső csontrögzítő eszközök ápolása  

Leggyakoribb törési típusok csecsemő- és gyermekkorban  

Ortopédiai műtétet igénylő kórképek, ízületek betegségei és ápolásuk  

Protézisek fajtái, ortézisek és használatuk  

Politraumatizált beteg ellátásának specifikumai  

Végtag amputált beteg ápolása  

Sebészeti ellátást igénylő mozgásrendszeri fejlődési rendellenességek műtét utáni ápolása  

Gerinc és mellkas deformitásai  

Termikus sérülések és ellátásuk  

  

 3.7.2.6.4  Sebészeti ápolási beavatkozások  

Akut és műtéti sebek ellátása, fedőkötés felhelyezése, asszisztálás drain gondozás, sebkötözés, 

PTX, HTX ellátásának ápolói vonatkozásai, mellkas szívás, csapolás; biopsiák  asszisztálási 

feladatai  

Kötéscsere  

Enterosztóma gondozás, zsák csere, beöntések típusai, kivitelezésük eszközei, menete  

Gyomor szonda levezetésének eszközei, menete  

Sebváladék mintavétel eszközei, menete  

Decubitus jelei és súlyosságának meghatározása  

Kliens műtéti előkészítésének menete  

Nazogasztrikus szondán keresztüli táplálás menete, és eszközrendszere  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni  

  

  

 3.7.3 Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk tantárgy  36/31 óra  

  

 3.7.3.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulót képessé tenni a kisklinikumi tárgyak tekintetében az ápolási-asszisztensi feladatok 

elvégzésére, bőrteszt, testváladék mintavételek, gyógyszerelés kivitelezésére.  

  

3.7.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel az 

alábbi feltételeknek: legalább 3 év kisklinikumi területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése.  

  

 3.7.3.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Emberi test és működése, Alapvető higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan  
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3.7.3.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

  

 3.7.3.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Szemészeti és FOG 

kliensek ápolásában 

részt vesz.  

Ismeri az anatómiai 

élettani 

alapfogalmakat, a 

szemöblítés formáit, 

a szemcsepp, 

szemkenőcs, 

orrcsepp, orrspray, 

fülcsepp 

alkalmazásának 

szabályait, speciális 

kötözési 

lehetőségeket, 

gégekanül 

tisztításának 

lépéseit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Empatikusan, 

előítéletektől 

mentesen áll a 

beteghez, 

munkájára precíz, az 

etikai 

vonatkozásokat 

szem előtt tartja.  

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet  

Közreműködik  
Bőrgyógyászati és 

Urológiai kliensek 

ápolásában.  

Felismeri a 

bőrgyógyászati 

műtétet követő 

kliens ápolási 

szükségleteit, 

felsorolja a 

vizeletvizsgálat 

lehetőségeit, 

ismerteti a vizelet 

mintavétel 

szabályait, ismeri a 

non-invazív 

vizeletfelfogó 

eszközöket, és 

alkalmazásukat, 

urosztómák ápolói 

teendőit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet  

Bőrtesztet végez 

(Prick-teszt, 

tuberculin próba).  

Ismeri a bőrtesztek 

kivitelezésének 

eszközeit és 

módjait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet  

Testváladékot 

felfog, mintát vesz 

(köpet, torok, szem, 

orr, fül váladék).  

Ismeri a 

testváladékok 

felfogásának módját 

és a mintavételek 

kivitelezésének 

Instrukció alapján 

részben önállóan  

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet  
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protokollját.  

  

  

 3.7.3.6  A tantárgy témakörei  

  

3.7.3.6.1  Fül-orr-gégészeti betegek ápolása A műtétet igénylő 

kórképek klinikumi és ápolási vonatkozási  

Fülmosás, gége kanül tisztítása, orrszívás, kötözés típusok  

  

 3.7.3.6.2  Szemészeti betegek ápolása  

Műtétet igénylő szemészeti kórképek klinikumi és ápolói vonatkozási  

Szemöblítés, szemcsepp, szemkenőcs, kötözések alkalmazása  

Szemészeti műtétek perioperatív ápolása  

  

 3.7.3.6.3  Bőrgyógyászati betegek ápolása  

Műtétet igénylő bőrelváltozások klinikumi és ápolói vonatkozási  

Bőrelváltozások ápolása  

Plasztikai sebészet specifikumai  

Bőrtranszplantáció  

  

 3.7.3.6.4  Urológiai betegek ápolása  

Műtétet igénylő urológiai betegségek klinikumi és ápolási vonatkozásai  

Urostoma  

Non-invazív eszközök Vizeletmintavétel/gyűjtés 

Vizeletvizsgálatok kivitelezése  

Vesebiopsia asszisztálási feladatai  

  

 3.7.3.6.5  Ápolási beavatkozások  

Bőrteszt kivitelezésének indikációi, menete, eszközei,   

A szemcsepp, szemkenőcs, orrcsepp, orrspray, orrkenőcs, fülcsepp alkalmazása  

Köpet, torok-szem-orr-fül váladék mintavétel eszközei, előkészítés és kivitelezés  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni.  

  

 3.7.4 Szülészet-nőgyógyászat klinikuma tantárgy  18/18 óra  

  

 3.7.4.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy megismertessük a tanulókkal a nőgyógyászati intézmények 

munkáját, a nőgyógyászat eszközrendszerét, valamint meg tudják különböztetni az élettani 

várandósságot/szülést a patológiástól. Cél továbbá, hogy megismertessük a tanulókat a reprodukciós 

szervrendszer kóros működésével, a diagnosztika, terápia lehetőségeiről.  

  

3.7.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Általános orvos, szülésznő Bsc (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha 

megfelel az alábbi feltételeknek: legalább 3 év szülészet-nőgyógyászati területen eltöltött gyakorlat, 
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az adott klinikum teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése.  

  

3.7.4.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia, 

emberi test és működése, Klinikai gyakorlat  

  

 3.7.4.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.7.4.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Tevékenysége során 

tájékoztatást nyújt a 

női reprodukciós 

szervekről és 

működésükről.  

Ismeri a női 

reprodukciós 

szerveket és 

működésüket, 

eszközparkot, kliens 

pozícionálásának 

lehetőségeit.  

Teljesen önállóan  

Munkája során, 

valamint a 

mindennapi 

életében 

empatikusan segíti a 

fiziológiás és a 

patológiás várandós 

ember életét, 

különös tekintettel a 

sajátos ellátási 

igényű emberekre.  

Internet használat 

az adott témában, 

tájékoztató-oktatási 

segédleteket 

használata.  

Tevékenysége során 

tájékoztatást nyújt a 

fogamzás és a 

magzat fejlődéséről.  

Érti a fogamzás 

feltételeit, a 

fiziológiás 

várandósságot, 

diagnosztikáját, 

szűrővizsgálatok 

menetét, magzat 

fejlődését, anyai 

szervezet 

változásait.  

Teljesen önállóan    

Tevékenysége során 

tájékoztatást nyújt a 

várandóság 

leggyakoribb 

szövődményeiről.  

Ismeri a 

várandósság alatti 

leggyakoribb 

szövődményeket és 

a mesterséges 

megtermékenyítés 

okait.  

Teljesen önállóan    

Akadályo- 
zott/korlátozott 

pacienseket 

tájékoztat a szülés 

szakaszairól.  

Ismeri a szülés 

szakaszait, az 

aranyóra 

jelentőségét 

hormonális és 

pszichés 

szempontból.  

Teljesen önállóan  
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Tájékoztatja a 

sajátos ellátási 

igényű pácienseket 

az érett újszülött 

paramétereiről, az 

alapvető gondozási 

feladatokról.  

Ismeri az érett 

újszülött jellemzőit, 

ismeri az újszülött 

ellátás menetét. 

Ismeri a női mell 

anatómiáját és 

élettanát, a 

szoptatás 

jelentőségét, a 

tejtermelődés 

folyamatát, 

tejtermelést segítő 

tényezőket, 

mennyiségét, az 

újszülött fiziológiás 

változásait. Ismeri az 

újszülött kori 

szűrővizsgálatok 

kivitelezésének 

módját.  

Teljesen önállóan    

Tevékenysége során 

a várandós 

páciensek állapot 

változásait észleli, és 

jelenti az orvosnak.  

Ismeri a 

leggyakoribb 

nőgyógyászati 

betegségeket 

(fertőzés, PCOS, 

endometriózis), az 

életkori fiziológiás 

változásokat, a 

vérzési 

rendellenességeket, 

ismeri a 

leggyakoribb 

nőgyógyászati 

daganatos 

betegségeket a 

petesejt tárolás 

lehetőségeit.  

Teljesen önállóan    

  

 3.7.4.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.7.4.6.1  Nőgyógyászati vizsgáló eljárások  

Nőgyógyászati anamnézis felvétel lépései, elemei  

Külső, belső női nemi szervek megtekintésének lépései, fiziológiás kinézete, vizsgáló eszközök 

felsorolása  

Hüvely kenet mintavétel menete  

Tapintásos vizsgálat menete, diagnosztikai jelentősége  

Nőgyógyászati vizsgáló eszközök  

  

 3.7.4.6.2  Várandós gondozás  

Élettani fogamzás  

Várandósság jelei, otthoni és klinikai diagnosztikája  
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Fiziológiás anyai változások a várandósság egyes szakaszaiban  

Várandósság alatti kötelező szűrővizsgálatok és ápolói vonatkozásaik  

Magzat fejlődésének mérföldkövei a várandósság során  

  

 3.7.4.6.3  Szövődményes/patológiás terhesség  

Patológiás terhesség fogalma, diagnosztikája  

Veszélyeztetett terhesség meghatározása  

Várandósság alatt fellépő leggyakoribb szövődmények és ápolói vonatkozásaik Vetélés típusai  

  

 3.7.4.6.4  Háborítatlan szülés folyamata, szülési rendellenessége  

Háborítatlan szülés fogalma, menete, szülés szakaszai, kísérése. Vertikális szülési módok, 

szülőszoba felszereltsége. Szülés alatti vizsgáló eljárások, lehetséges szövődmények, beavatkozások 

és ápolói vonatkozásaik. Anyai-magzati sérülések a szülés alatt.  

  

 3.7.4.6.5  Szoptatástámogatás, gyerekbarát újszülött ellátás, gyermekágy  

Érett újszülött jellemzői, Apgar, aranyóra és hormonális-pszichés jelentősége, újszülött ellátása, 

szűrővizsgálatai, fiziológiás sárgaság, súlyvesztés  

Női mell anatómiája és élettana, tejtermelés folyamata, ingerei  

Szoptatás elősegítése (bőrkontaktus, rooming-in, pszichés támogatás).  

Gyermekágyas anya fiziológiás változásai  

  

 3.7.4.6.6  Nőgyógyászati betegségek  

Reprodukciós és hormonrendszer életkori fiziológiás változásai  

Vérzési rendellenességek  

A leggyakoribb nőgyógyászati fertőzések, gyulladásos kórképek, PCOS, endometriózis,  

HPV klinikumi vonatkozása  

Leggyakoribb nőgyógyászati daganatos betegségek klinikai vonatkozásai  

  

  

 3.7.5 Neurológia klinikuma tantárgy  18/18 óra  

  

 3.7.5.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy oktatása képessé teszi az asszisztenseket, hogy alapvetően megértsék, és elsajátítsák a 

neuroanatómiai, neurofiziológiai és neurodiagnosztikai eljárások miben létét, a betegek felkészítését 

a beavatkozásokra. Képessé válnak a neurológiai problémák azonosítására, a betegek idegrendszeri 

funkcióinak és egészségügyi állapotának folyamatos értékelésére. Az ellátó team többi tagjával 

együttműködve, kompetencia szintjének megfelelő alapvető ellátást nyújtson.  

  

3.7.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló, egészségügyi szakoktató/ha megfelel az 

alábbi feltételeknek: legalább 3 év neurológiai területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése.  

  

 3.7.5.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Szakmai kémiai és biokémiai alapok, Szakmai fizikai és biofizikai alapok, Egészségügyi etika 

alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Általános ápolástan és gondozástan, 

Gyógyszertani alapismeretek, Kommunikáció, Pszichológia alapjai, Belgyógyászat és ápolástana, 

Sebészet és ápolástana  
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3.7.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

 3.7.5.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Az alapvető kóros 

tünetek azonosítani 

tudja.  

Betegmegfigyelés, 

állapotkövetés.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  Határozottság, 

empátia, jó 

megfigyelőképesség, 

logikus 

gondolkodás, 

kritikus szemlélet, 

etikus, jogkövető 

magatartás, jó 

kommunikációs 

készség, 

együttműködési 

készség, higiénés 

szabályok betartása.  

e-ápolási 

dokumentációt 

vezet  

Asszisztál a 

diagnosztikai 

vizsgálatoknál.  

Ismeri diagnosztikai 

beavatkozások 

előkészítésére, 

kivitelezésére 

vonatkozó 

feladatokat.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Felismeri az 

életveszélyes 

állapotokat, és 

közreműködik annak 

elhárításában 

kompetenciájának 

megfelelően.  

Ismeri az 

életveszélyes állapot 

tüneteit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

  

 3.7.5.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.7.5.6.1  Általános és speciális vizsgálatok  

Az egészségi állapot felmérés, a fizikális vizsgálatok neurológiai sajátosságai  

Neurológiai diagnosztikai vizsgáló módszerek, berendezések   

Betegek előkészítésének specialitásai diagnosztikus vizsgálatokra  

  

 3.7.5.6.2  Tudatállapot változások  

A beteg tudat éberségének megfigyelése  

Neurológia állapot felmérő skálák használatának megismerése, a kapott eredmények értékelése  

A beszédzavarok típusainak felismerése  

  

 3.7.5.6.3  A koponyaűri nyomásváltozással járó állapot változások  

Koponyaűri nyomásváltozással járó kórképek  

Diagnosztikus lehetőségek  

Koponyaűri nyomásemelkedésben szenvedő beteg megfigyelése  

  

 3.7.5.6.4  Idegsebészeti beavatkozások  

Idegsebészeti beavatkozást igénylő kórképek  

Idegsebészeti beavatkozások típusai  

Koponyanyitás tájanatómiája  
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 3.7.5.6.5  Fejfájás, epilepszia  

Fejfájás típusai  

Különböző roham típusok  

Epilepszia betegség  

Status epilepticus  

  

 3.7.5.6.6  Agyi érbetegségek  

Az agyi vérellátás zavarai  

Ischaemiás stroke típusai, vizsgálatok, ellátás lehetőségei  

Koponyaűri vérzés típusai  

  

 3.7.5.6.7  Neurotraumán átesett betegek  

Koponyasérülések  

Az agy traumás sérülései  

Gerincvelő traumás sérülései  

  

 3.7.5.6.8  Neuroinfektológiai betegségek  

Vírusfertőzések  

Bakteriális fertőzések  

Gombás fertőzések  

Egyéb kórokozók által indukált agyi fertőzések  

  

 3.7.5.6.9  Autoimmun betegségek  

Sclerosis multiplex  Myasthaenia gravis  

Gullien-Barré syndróma  

  

 3.7.5.6.10  Onkológiai és degeneratív neurológiai betegségek  

Primer agydaganatok típusai  

Más helyen keletkezett tumorok agyi áttéti  

Gerincvelői tumorok  

Parkinson betegség  

Amyotropic latheral sclerosis  

Alzheimer betegség  

  

  

 3.7.6 Pszichiátria klinikuma tantárgy  18/18 óra  

  

 3.7.6.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje a pszichiátriai betegek ellátásának hazai 

színtereit, azok diagnosztikus és terápiás specialitásait. Legyen képes a felismerni a pszichiátriai 

tüneteket és kórképeket a különböző életkorokban, képes legyen a mentális zavarokkal küzdő 

betegek megfigyelésre és felismerje a pszichiátriai sürgősségi ellátást igénylő állapotokat. Ismerje 

meg a komplex pszichiátriai eljárásokat, mely a beteg/kliens intézeti felvételétől hazabocsátásáig 

tart.  

  

3.7.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel az 

alábbi feltételeknek: legalább 3 év pszichiátriai területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése.  
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 3.7.6.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető higiénés 

rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, Kommunikáció, 

Szociológia alapjai, Pszichológia alapjai, Népegészségtan, egészségfejlesztés, Pedagógiai - 

betegoktatási alapismeretek, Belgyógyászat és ápolástana, Sebészet és ápolástana  

 3.7.6.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.7.6.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Felismeri és 

felettesének jelenti 

a krízis és 

veszélyeztető 

magatartást.  

Önkárosító 

magatartásformák, 

presuicidális 

szindróma, NSS.  
Teljesen önállóan  Határozottság, 

empátia, jó 

megfigyelőképesség, 

logikus 

gondolkodás, 

kritikus szemlélet, 

etikus, jogkövető 

magatartás, jó 

kommunikációs 

készség, 

együttműködési 

készség, higiénés 

szabályok betartása.  

Elektronikus 

dokumentációt 

alkalmaz.  

Felismeri a 

pszichiátriai 

gyógyszerek 

hatásait, 

mellékhatásait, azt 

dokumentálja.  

A pszichiátriai 

ellátásban 

alkalmazott 

gyógyszerek hatásai, 

mellékhatása.  

Teljesen önállóan  

A gyógyszerekkel 

kapcsolatos 

elektronikus 

információkat 

értelmezi.  

Felismeri a 

pszichotikus 

tüneteket s 

kompetenciájának 

megfelelően kezeli 

azokat.  

Szkizofrénia 

spektrum és egyéb 

pszichotikus 

zavarok.  

Teljesen önállóan  
Elektronikus 

szakirodalmat olvas.  

  

  

 3.7.6.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.7.6.6.1  Pszichiátriai története, előítéletek, stigmák  

A magyar pszichiátriai gondozás történeti áttekintése  

A pszichiátriai gondozás főbb színterei  

Előítéletek a pszichiátriával kapcsolatban, stigmák  

A pszichiátria és a jog, cselekvőképesség, a pszichiátriai betegek jogai, korlátozó intézkedések  

Sürgősségi és kötelező intézeti gyógykezelés  

  

 3.7.6.6.2  Szorongásos zavarok  

A szorongás jellemzői, etiológiája, neurobiológiája, epidemiológiája  

Gyermekeknél jelentkező szorongásos zavarok: szeparációs szorongás, szelektív mutizmus 

Genaralizált szorongásos zavar  

Pánikzavar  

Fóbiák: szociális szorongásos zavar (szociális fóbia), Agorafóbia, Specifikus fóbiák, kevert 
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szorongásos és depressziós zavar  

Kényszeres és kapcsolódó zavarok: OCD-obszesszív-kompulzív zavar etiológia, epidemiológia, 

diagnosztika/tünettan, komorbiditás, differenciáldiagnosztika, terápia  

  

 3.7.6.6.3  Hangulatzavarok  

Epidemiológia, etiológia (genetikai tényezők, pszichoszociális tényezők), patogenezis, 

komorbiditás, diagnosztika, differenciáldiagnosztika  

Depresszió, Bipoláris zavar: Depressziós epizódok, Mániás epizódok, Kevert epizódok  

Diszruptív hangulatszabályozási zavar (DMDD), Disztímia, ciklotímia  

A kórképek terápiája: biológiai terápiák, pszichoterápiák  

Öngyilkosság (suicidum): öngyilkos magatartás, epidemiológia, az öngyilkosság rizikó- és 

védőfaktorai, presuicidális szindróma felismerése – Ringel triász  

  

3.7.6.6.4  Pszichoaktívszerek használatával kapcsolatos és egyéb addiktív zavarok Addikció 

fogalma, neurobiológiája, a kémiai hozzászokás ismérve   

Alkohol, koffein, kannabisz, fenciklidin (és rokon vegyületei), hallucinogének, inhalánsok, opiátok, 

nyugtató-, altató és szorongásoldószerek, stimulánsok és nikotin használatával összefüggő zavarok  

A zavarok etiológiája, epidemiológiája, diagnosztikája és tünettana, differenciáldiagnosztikája és 

terápiája  

  

3.7.6.6.5  Szkizofrénia spektrum és egyéb pszichotikus zavarok, agresszió és konfliktuskezelés  

A pszichotikus állapotok meghatározása, epidemiológia, etiológia, tünetek, diagnosztika, a 

pszichotikus zavarok osztályozása a DSM-V alapján: Téveszmés zavar, Rövid pszichotikus zavar, 

Szkizofreniform zavar, Szkizofrénia, Szkizoaffektív zavar, Differenciáldiagnózis A szkizofrénia 

lefolyása, kezelés: gyógyszeres kezelés, pszicho és szocioterápiák, ECT, agresszió  

  

 3.7.6.6.6  Személyiség zavarok  

Történeti vonatkozások  

Klasszifikáció  

Kóreredet (genetikai, biológiai, pszichológiai faktorok)  

Terápiás lehetőségek  

A személyiségzavarok típusai:  

 ‒  A csoport: Paranoid, szkizoid, szkizotípiás személyiségzavar  

 ‒  B csoport: antiszociális, borderline, hisztrionikus, nárcisztikus személyiségzavar  

 ‒  C csoport: elkerülő, dependens, kényszeres személyiségzavar  

Nem meghatározott, egyéb személyiségzavar  

NSSI: nem szuicidális önsértések  

  

 3.7.6.6.7  Táplálkozási magatartás zavarai  

A gyermekkori evészavarok diagnosztikájának nehézségei, gyermekkori és serdülőkori kezdetű 

Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Pica, Ételelutasítással járó érzelemzavar, Szelektív evés, Fóbiás 

típusú evészavar, Falászavar, Izomdiszmorfia, Orthorexia nervosa. A tanulók megismerik a 

kórképek epidemiológiáját, etiológiáját, klinikai tüneteiket, a kórlefolyást, prognózist az 

alkalmazott terápiákat.  

  

 3.7.6.6.8  Organikus pszichoszindrómák  

A betegvizsgálat sajátosságai  

Demenciák, a demenciák osztályozása, felosztása (tünetek, kóreredet, életkor és gyógykezelhetőség 

alapján)  

A demenciák differenciáldiagnózisa  
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A demenciákhoz társuló pszichológiai és magatartási zavarok  

Alzheimer demencia, vaszkuláris demenciák, frontális demenciák, Lewy-testes demencia A 

delírium-szindróma, delíriumok okai, terápia  

Egyéb organikus mentális zavarok (organikus hallucinózis, organikus (deluzív) paranoid zavar)  

Intellektuális képesség zavarok, okai, súlyosság  

    

 3.7.7 Geriátria klinikuma tantárgy  18/18 óra  

  

 3.7.7.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy célja, hogy a tanuló tisztában legyen az öregedési folyamatok tudományos vizsgálatának 

szakterületeivel, ezen belül az idősgyógyászat típusaival, a témával kapcsolatos fogalmak 

definícióival. Ismerje meg az idősödő társadalmakra jellemző demográfiai helyzet mutatóit. Ismerje 

meg az idősek helyzetét a mai társadalomban, az öregedő társadalmak kihívásait, problémáit, az 

erre adható társadalmi, szociális egészségügyi válaszokat és segítségnyújtási lehetőségeket. Ismerje 

az idős kor jellegzetességeit, az öregedés biológiai folyamatát, az érzék-szervek, szervrendszerek, a 

viselkedés és az emberi kapcsolatok idősödéssel járó változásait. Ismerje fel az idős kor 

veszélyeztető tényezőit. Legyen képes részt venni az egészséges idősek egészséggondozásában, 

illetve sajátítsa el az idős betegek megfigyelésének, speciális ápolásának, gondozásának alapjait.  

  

3.7.7.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel az 

alábbi feltételeknek: legalább 3 év geriátriai területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése.  

  

 3.7.7.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető higiénés 

rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, Kommunikáció, 

Szociológia alapjai, Pszichológia alapjai, Népegészségtan, egészségfejlesztés, Pedagógiai-

betegoktatási alapismeretek, Belgyógyászat és ápolástana, Sebészet és ápolástana, Pszichiátria 

klinikuma  

  

 3.7.7.4  A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

  

 3.7.7.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
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Bemutatja a 
geriátriát és 
elhelyezi a 
gerontológián belül, 
Ismerteti az egyes  
országok, illetve 

Magyarország 

demográfiai 

jellemzőit.  

A gerontológia és a 

geriátria története. 

Gerontológiai 

ismeretek, a 

gerontológia 

definíciója, típusai, 

rendszerszemlélete. 

Az idősödés 

folyamata a világ 

országaiban, 

Európában és 

Magyarországon, 

Népegészségügyi 

ismeretek.  

Teljesen önállóan  

Jó megfigyelő 

készség, képesség, 

logikus 

gondolkodás, 

kritikus szemlélet, 

kritikus, jogkövető 

magatartás, jó 

kommunikációs 

készség, képesség, 

együttműködési 

készség, képesség, 

határozottság, 

türelem, empátia, 

feltétel nélküli 

elfogadás  

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök 

alkalmazása, kereső 

funkciók, programok 

alkalmazása.  

 

Felismeri az idős kor 

testi-, szellemi és 

működésbeli 

változásainak 

jellegzetességeit és 

elkülöníti egyes 

betegségektől, 

kórképektől.  

Biofizika, biokémia. 

Anatómia- élettan, 

kórélettan. A test 

külső jegyeinek, 

jellegzetességeinek 

változása, 

érzékszervi 

változások, 

testtömeg-, 

izomzat, 

csontrendszer-, 

immunrendszer 

változása. Mozgás 

és reflexek idős 

korban. Időskori 

akklimatizáció 

sajátosságai, 

közérzet-, figyelem-, 

hangulatváltozások, 

alvás és életritmus 

változásai, társas 

kapcsolatok, 

elszigetelődés. 

Szervek, 

szervrendszerek és 

a homeosztázis 

változásai idős 

korban, 

leggyakrabban 

előforduló 

betegségek.  

Teljesen önállóan  

képessége.  

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök, rendszerek 

alkalmazása, 

egészségügyi 

állapotfelmérő 

szoftverek 

használata, 

elektronikus 

egészségügyi 

dokumentáció 

vezetése.  
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Felméri és felismeri 

az időseket 

veszélyeztető 

tényezőket, egyénre 

szabott prevenciós 

tervet összeállít és 

kivitelez.  

A biztonság 

szükségletének 

változása idős korban.   
Az idősek testi, lelki 

épségét veszélyeztető 

tényezők.  
Az időskori balesetek 

okai, formái.  

A balesetek 

megelőzésének 

lehetőségei.  

Baleseti 

 veszélyforrás

ok.  

Az időskorúakra 

irányuló agresszió 

okai, megjelenési 

formái.  

Az időseket érin-tő 

családon belüli 

erőszak.  
Az idős ember 

védekező, 

 elhárító 

magatartásának 

jellemzői.  
Az ápoló szerepe az 
önveszélyeztető, 
illetve az idősek elleni 
agresszió  

felismerésében és  

Megszüntetésében.  
Az abúzus fogalma. Az 

időskori 

szenvedélybetegségek 

kialakulásának okai, 

lelki háttere, 

megjelenési formái.  
Öngyilkosság okai 

idős korban. Az idős 

emberek érdek-, és 

jogvédelme.  

Teljesen önállóan  

 

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök, 

rendszerek 

alkalmazása, 

egészségügyi 

állapotfelmérő 

szoftverek 

használata, 

elektronikus 

egészségügyi 

dokumentáció 

vezetése.  

Ismerteti az időskori 

gyógyszerfelszívódási 

zavarokat, 

interakciókat.  

A  gyógyszerek 

hatásai, mellékhatásai 

 idős 

 korban, 

idősek 

gyógyszerelésnek 

sajátosságai.  A 

gyógyszereléshez 

kapcsolódó 

dokumentációs 

Teljesen önállóan  

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök, 

rendszerek 

alkalmazása, 

egészségügyi 

állapotfelmérő 

szoftverek 

használata, 
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feladatok.  elektronikus 

egészségügyi 

dokumentáció 

vezetése.  

  

 3.7.7.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.7.7.6.1  Bevezetés a geriátriába  

Magyarország jellemző demográfiai adatai  

A korfa fogalma, típusai, Magyarország korfájának jellemzői, nemzetközi összehasonlítás  

A magyar társadalom életkor szerinti megoszlása, sajátosságai  

Az időskorúak számarányának alakulása Magyarország népességén belül  

A nemek arányának alakulása az időskorúak körében  

A népesség elöregedésének okai  

A kettős öregedés értelmezése  

Európai és világ trendek az időskorúak számarányában  

Az elöregedés és a népességfogyás társadalmi és gazdasági következményei  

Az időskor felosztása, az egyes szakaszok sajátosságai  

Az idősek helyzete a mai társadalomban  

Időseket ellátó hazai intézményrendszere  

A gerontológia definíciója, típusai, rendszerszemlélete  

A geriátria fogalma, kapcsolata a gerontológiával  

Klinikai geriátria  

Geriátriai ápolás  

  

 3.7.7.6.2  Az idős kor jellegzetességei  

Szerepváltozások, magatartások, hiedelmek, veszteségek, krízisek, a gazdasági tényezők hatása, a 

jövedelmi viszonyok változása, nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az életminőség, társas 

kapcsolatok, munkavégzés idős korban.  

  

3.7.7.6.3 Az öregedés biológiai folyamatát befolyásoló tényezők, az időskorra vonatkozó általános 

jellegzetességek  

A test külső jegyeinek, jellegzetességeinek változása, érzékszervi változások, testtömeg-, izomzat-, 

csontrendszer változása, mozgás, reflexek idős korban, időskori akklimatizáció sajátosságai, 

szervek- szervrendszerek, immunrendszer működésének változásai, érdeklődés, közérzet, figyelem, 

érzelmek/ hangulat-, alvás-, életritmus változása, elszigetelődés.  

  

3.7.7.6.4  Veszélyeztető tényezők idős korban A biztonság 

szükségletének változása idős korban  

Az idősek testi, lelki épségét veszélyeztető tényezők  

Az időskori balesetek okai, formái  

Baleseti veszélyforrások  

A balesetek megelőzésének lehetőségei  

Az időskorúakra irányuló agresszió okai, megjelenési formái  
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Az időseket érintő családon belüli erőszak  

Az idős ember védekező, elhárító magatartásának jellemzői  

Az ápoló szerepe az önveszélyeztető, illetve az idősek elleni agresszió felismerésében és 

megszüntetésében Az abúzus fogalma  

Az időskori szenvedélybetegségek kialakulásának okai, lelki háttere, megjelenési formái  

Öngyilkosság okai idős korban  

Az idős emberek érdek-, és jogvédelme  

  

3.7.7.6.5 Szervek, szervrendszerek és a homeosztázis változásai idős korban, leggyakrabban 

előforduló betegségek Keringés rendszere  Idegrendszer  

Érzékszervek rendszere  

Mozgás-, csontok, izomzat szervrendszere  

Zsigeri rendszer: emésztő rendszer  

Légzőrendszer  

Vizeletkiválasztó rendszer  

Nemi szervek rendszere  

Endokrin rendszer  

  

 3.7.7.6.6  Egészséggondozás idős korban  

Az egészség definíciói  

Ember és környezet  

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők   

Az egészséges életvitel kialakításának lehetőségei idős korban  

Az egészség fenntartása  

A betegségek kialakulása, rizikótényezői  

Egészséges életmód összetevői  

Egészségkárosító tényezők  

Népegészségügyi mutatók  

Egészségtudatos magatartás   

A testtartás és a rendszeres mozgás jelentősége a mindennapi életben  

Az életmód keringési szervekre és a légzőrendszerre gyakorolt hatása  

A táplálkozás, az életmód és az emésztőrendszer közti összefüggések   

A túlzott tápanyagbevitel következményei  

Az egészséges étrend, napirend összeállítása  

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében, ápolási feladatok  

  

 3.7.7.6.7  Idős betegek speciális ápolása  

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében Demenciában, 

Alzheimer kórban szenvedő betegek speciális ápolása  

Neurológiai kórképek fennállása esetén nyújtott egyénre szabott ápolás  

Emésztőrendszeri kórképek speciális ápolása  

Akut és krónikus sebek ellátása ápolása  

Esések megelőzése, kezelése  

Megváltozott ürítési szükséglet és megváltozott ürítés ellátása  

Decubitus prevenciója, ellátása  

Segédeszközök, ápolási eszközök alkalmazása az idősellátásban  

Segélyhívó eszközök alkalmazása az idősellátásban  
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 3.7.8 Klinikai gyakorlat tantárgy  189/168 óra  

  

 3.7.8.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy célja, hogy szintézisbe hozza az elsajátított ismereteket, ápolási és asszisztensi 

ismereteket gyakorlati készségekké kovácsolja össze. Továbbá betekintést enged a tanulóknak a 

munkahelyi környezetben történő betegellátásba és a kliensekkel történő interakcióba.  

  

3.7.8.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Ápoló Bsc 2 év adott osztályon eltöltött klinikai gyakorlattal / felsőfokú végzettséggel, szakirányú 

középfokú szakképzettséggel, egészségügyi gyakorlatvezető végzettséggel és legalább ötéves 

szakirányú szakmai gyakorlattal  

  

 3.7.8.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető higiénés 

rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, Kommunikáció, 

Szociológia alapjai, Pszichológia alapjai, Népegészségtan, egészségfejlesztés, Pedagógiai - 

betegoktatási alapismeretek, Belgyógyászat és ápolástana, Sebészet és ápolástana, Kisklinikumi 

ismeretek és ápolástanuk  

  

 3.7.8.4  A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.)  

kell lebonyolítani.  

  

 3.7.8.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Készség szintű 

belgyógyászati 

ápolási 

beavatkozásokat 

végez (EKG készítés, 

részvétel az infúziós 

terápiában: palack 

csere, cseppszám 

szabályozás, 

húgyhólyag irrigálás, 

széklet vizelet 

hányadék 

mintavétel, 

felfogása, oxigén 

terápia alacsony 

nyomású 

rendszerekkel).  

Ismeri a 

beavatkozások 

elméleti és 

gyakorlati 

kivitelezésének 

menetét, az 

esetleges 

szövődményeket 

megfigyeli.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Munkájára és 

önmagára precíz, 

szem előtt tartja az 

etikai normákat és 

jogi 

követelményeket, 

empatikusan 

előítéletektől 

mentesen viszonyul 

a kliensekhez és a 

team tagjaihoz.  

Betegmegfigyelő 

monitorral EKG-t 

készít, kinyomtatja a 

szükséges 

anyagokat.  

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

  310/349. oldal  

Készség szintű 

ápolási 

beavatkozásokat 

végez, 

nasogasztrikus 

szondán keresztül 

táplál, sztómazsákot 

cserél, gondoz, 

beöntést ad, műtéti 

előkészítést végez.  

Ismeri az ápolási 

beavatkozások 

kivitelezésének 

protokolljait, eszköz 

igényét.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet  

Készség szinten 

bőrtesztet végez.  

Ismeri a bőrtesztek 

kivitelezésének 

eszközeit és módjait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet  

Készség szinten 

testváladékot felfog, 

mintát vesz (köpet, 

torok, szem, orr, fül 

váladék).  

Ismeri a 

testváladékok 

felfogásának módját 

és a mintavételek 

kivitelezésének 

protokollját.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet  

Részt vesz az 

osztályok, 

szakrendelők 

mindennapjaiban, a 

klienssel történő 

interakciókban.  

Ismeri az 

egészségügyi 

ellátórendszer 

működésének 

alapját, a helyét és 

szerepét az 

ellátásban.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet  

  

  

 3.7.8.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.7.8.6.1  Belgyógyászat gyakorlat  

A tanuló betekintést nyer az alábbi osztályok működésébe: Kardiológia, pulmonológia, nefrológia, 

és elsajátítja az oxigénterápia, infúziós terápia, húgyhólyag irrigálás, EKG készítés, széklet, vizelet 

és hányadék mintavételeket, és laborba juttatásukat. Elmélyíti a perifériás rövidkanül behelyezés, 

gondozás és eltávolítás menetét, az injekciózások kivitelezését (s.c., i.c., i.m.), a gyógyszerelés 

kivitelezését, az aeroszol terápiát.  

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, amenynyiben 

rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel.  

  

 3.7.8.6.2  Sebészet gyakorlat  

A tanuló betekintést nyer a sebészeti, ortopédiai és traumatológiai osztályok mindennapjaiba, 

elsajátítja az akut és műtéti sebkezelést, decubitus felmérést, sztómagondozást, beöntés adását, 

gyomorszondán keresztüli táplálást, sebváladék mintavételt és a beteg műtéti előkészítését. 

Elmélyíti a perifériás rövidkanül behelyezés, gondozás és eltávolítás menetét, az injekciózások 

kivitelezését (s.c., i.c., i.m.), a gyógyszerelés kivitelezését, az aeroszol terápiát.   

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, amenynyiben 

rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel.  

  

 3.7.8.6.3  Kisklinikumi gyakorlat  
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A tanuló betekintést nyer a szemészeti, urológiai, orr-fül-gégészeti, bőrgyógyászati ellátás 

menetébe, gyakorolja a szemcsepp, szemkenőcs, orrcsepp, orrspray, orrkenőcs, fülcsepp beadását, a 

bőrtesztek kivitelezését, valamint köpetet, torok-szem-orr-fül váladékot vesz, és laborba juttat.  

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, amenynyiben 

rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel.  

  

 3.7.8.6.4  Egyéb klinikai gyakorlat  

A tanuló betekintést nyer az alábbi osztályok működésébe: Pszichiátria, neurológia, geriátria, 

szülészet-nőgyógyászat.  

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, amenynyiben 

rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel.  

  

  

    

  

3.8 Gyakorló ápolói ismeretek megnevezésű tanulási terület  

  

 A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   945/945 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulási terület célja, hogy a korábban megszerzett elméleti ismereteket készség szintre emelje, 

megfelelő rutint biztosítva a tanulónak a későbbi munkavállaláshoz.  

  

 3.8.1 Szakmai klinikai gyakorlat tantárgy  945/945 óra  

  

 3.8.1.1  A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanításának fő célja a különböző osztályokon történő gyakorlat alkalmával, elsajátítani az 

osztályok működésének napirendjét, megismerni és szintézisbe hozni az elméleti ismereteket a 

gyakorlati tartalmakkal, alkalmazási szinten használni az eszközöket, megfigyelni az esetleges 

mellékhatásokat, szövődményeket.  

  

3.8.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások  

Az adott területen jelenleg munkaviszonyban tevékenykedő és legalább 3 éves gyakorlattal 

rendelkező Bsc ápoló.  

  

 3.8.1.3  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Egészségügy ágazati alapoktatás, Alaptudományok, Egészségügyi alapozó ismeretek, 

Társadalomtudományi ismeretek, Klinikumi alapismeretek tanulási területek   

  

 3.8.1.4  A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.)  

kell lebonyolítani.  

  

 3.8.1.5  A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
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Munkája során az 

előírásoknak 

megfelelően 

alkalmazza az 

egyéni 

védőeszközöket, 

betartja a munka, 

baleset és 

betegbiztonsági 

előírásokat.  

Tisztában van az 

egyéni védőeszközök 

fogalmával, fajtáival, 

használatuk 

szabályaival. Ismeri 

a munka baleset és 

betegbiztonsági 

előírásokat.  

Teljesen önállóan  

Nyitott az 

egészséges, a beteg 

és az akadályozott 

ember életét 

befolyásoló 

tényezők megfelelő 

módon való 

befolyásolására.  
Türelemmel és 
empátiával végzi az 
akadályozott 
emberek gondozási 
feladatait.  
Támogatja az előí- 

  

Biztosítja az egyén 

komfortját 

különböző 

életszakaszokban, 

élethelyzetekben.  

Érti az életkorok 

fejlődési 

sajátosságait.  
Teljesen önállóan  

Módszertani 

anyagok keresése az 

interneten  

Elvégzi a perifériás 

rövid kanül 

behelyezését, 

gondozását, 

eltávolítását, 

valamint 

intramusculáris 

injekciót ad. Elvégzi 

a bólus gyógyszer 

beadást, az 

előírásoknak 

megfelelően. 

(fájdalomcsillapító, 

hányáscsillapító, 

antikoaguláns, 

diuretikumo, 

kortikoszteroid, 

fiziológiás oldat, 

heparinos fiziológiás 

oldat és 14 éves kor 

felett glukóz esetén).  

Ismeri a 

beavatkozások 

eszközeit, azok 

használatát, 

előkészítésük 

menetét, és a 

beavatkozást követő 

ápolói teendőket.  

Teljesen önállóan  

télet mentes 

viselkedést 

munkatársai és a 

gondozottak 

körében.  

  

Segíti a felnőtt 

beteget a 

szükségleteinek 

kielégítésében, 

biztosítja a beteg 

komfortját.  

Ismeri a beteg 

ember szükségleteit, 

a szükségletek 

kielégítésének 

lehetőségeit.  

Teljesen önállóan    

A beteg általános 

megtekintése során 

felismeri a főbb 

kóros eltéréseket, 

észleli a beteg 

magatartásának, 

tudatállapotának 

változásait, a 

jellegzetes 

fájdalmakat.  

Ismeri a testalkat, 

testtájékok, járás, a 

kültakaró, a tudat, a 

magatartás és a 

fájdalom 

megfigyelésének 

szempontjait, a 

kóros eltéréseket, a 

kóros eltérések 

szakkifejezéseit.  

Teljesen önállóan  
Prezentáció 

készítése.  
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Kiválasztja a 

megfelelő 

segédeszközöket.  

Áttekintéssel 

rendelkezik a 

segédeszközök 

alkalmazására és 

beszerzésére 

vonatkozólag.  

Teljesen önállóan    

Feladatokat végez az 

akadályozott 

emberek sajátos 

szükségleteinek 

kielégítésénél.  

Tisztában van a 

különböző 

akadályozottságok 

jellegzetes 

megjelenési 

formáival.  

Teljesen önállóan  
Oktatófilmek 

keresése az 

interneten.  

Alkalmazza az 

akadálymentes 

környezet 

lehetőségei 

gondozási 

tevékenysége 

folyamatában.  

Ismeri az 

akadálymentes 

környezet 

kialakításának főbb 

szempontjait.  

Teljesen önállóan  

Akadálymentes 

környezet 

kialakításával 

kapcsolatos filmek 

keresése az 

interneten.  

  

  

 3.8.1.6  A tantárgy témakörei  

  

 3.8.1.6.1  Belgyógyászat és ápolástana gyakorlat  

A tanuló betekintést nyer az alábbi osztályok működésébe: Kardiológia, pulmonológia, nefrológia, 

diabetológiai, endocrinológiai, gasztroenterológiai és haematológiai osztályok tekintetében, és 

elsajátítja az oxygénterápia, infúziós terápia, húgyhólyag öblítés, EKG készítés, széklet, vizelet és 

hányadék mintavételeket, és laborba juttatásukat. Elmélyíti a perifériás rövidkanül behelyezés, 

gondozás és eltávolítás menetét, az injekciózások kivitelezését (s.c., i.c., i.m.), a gyógyszerelés 

kivitelezését, az aeroszol terápiát. Elvégzi a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási 

beavatkozásokat, biztosítja a beteg kényelmét, megfigyeli a beteg állapotváltozásait, alkalmazza a 

megfelelő segédeszközöket, akadálymentesítést alkalmaz. Fertőző betegekkel kapcsolatos ápolói 

teendőket végez.  

  

 3.8.1.6.2  Sebészet, ortopédia és traumatológia és ápolástana gyakorlat  

A tanuló betekintést nyer a sebészeti, ortopédiai és traumatológiai osztályok mindennapjaiba, 

elsajátítja az akut és műtéti sebkezelést, decubitus felmérést, sztómagondozást, beöntés adását, 

gyomorszondán keresztüli táplálást, sebváladék mintavételt és a beteg műtéti előkészítését. 

Elmélyíti a perifériás rövidkanül behelyezés, gondozás és eltávolítás menetét, az injekciózások 

kivitelezését (s.c., i.c., i.m.), a gyógyszerelés kivitelezését, az aeroszol terápiát. Elvégzi a beteg 

szükségleteinek megfelelő ápolási beavatkozásokat, biztosítja a beteg kényelmét, megfigyeli a beteg 

állapotváltozásait, alkalmazza a megfelelő segédeszközöket, akadálymentesítést alkalmaz.  

  

 3.8.1.6.3  Kisklinikum ápolástana gyakorlat  

A tanuló betekintést nyer a szemészeti, urológiai, orr-fül-gégészeti, bőrgyógyászati ellátás 

menetébe, gyakorolja a szemcsepp, szemkenőcs, orrcsepp, orrspray, orrkenőcs, fülcsepp beadását, a 

bőrtesztek kivitelezését, valamint köpetet, torok-szem-orr-fül váladékot vesz, és laborba juttat. 

Elvégzi a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási beavatkozásokat, biztosítja a beteg kényelmét, 

megfigyeli a beteg állapotváltozásait, alkalmazza a megfelelő segédeszközöket, akadálymentesítést 

alkalmaz. Részt vesz a kisklinikumi ápolási feladatok elvégzésében.  
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 3.8.1.6.4  Pszichiátria és ápolástana  

Elvégzi a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási beavatkozásokat, biztosítja a beteg kényelmét, 

megfigyeli a beteg állapotváltozásait, alkalmazza a megfelelő segédeszközöket, akadálymentesítést 

alkalmaz. Megfigyeli a pszichés zavarokat, a pszichiátriai foglalkozásokat, a pszichiátriai 

gyógyszerek beadásának ápolói vonatkozásait, a fizikai és kémiai korlátozást, a pszichiátriai 

gyógyszerek hatásait és mellékhatásait.  

  

 3.8.1.6.5  Neurológia és ápolástana  

Elvégzi a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási beavatkozásokat, biztosítja a beteg kényelmét, 

megfigyeli a beteg állapotváltozásait, alkalmazza a megfelelő segédeszközöket, akadálymentesítést 

alkalmaz. Megfigyeli a neurológiai vizsgáló eljárásokat, azok speciális ápolási vonatkozásait, beteg 

és környezet előkészítését. Megfigyeli a tudatállapot változásait. Betekintést nyer az idegsebészeti 

ellátásba, megfigyeli a fejfájást.  Részt vesz a neurológiai betegek ellátásában.  

  

 3.8.1.6.6  Geriátria és ápolástana  

Elvégzi a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási beavatkozásokat, biztosítja a beteg kényelmét, 

megfigyeli a beteg állapotváltozásait, alkalmazza a megfelelő segédeszközöket, akadálymentesítést 

alkalmaz. A biztonság szükségletének változása idős korban. Az idősek testi, lelki épségét 

veszélyeztető tényezők. Az időskori balesetek okai, formái. A balesetek megelőzésének lehetőségei. 

Baleseti veszélyforrások. Az időskorúakra irányuló agresszió okai, megjelenési formái. Az időseket 

érintő családon belüli erőszak. Az idős ember védekező, elhárító magatartásának jellemzői. Az 

ápoló szerepe az önveszélyeztető, illetve az idősek elleni agresszió felismerésében és 

megszüntetésében. Az abúzus fogalma. Az időskori szenvedélybetegségek kialakulásának okai, lelki 

háttere, megjelenési formái. Az idős emberek érdek-, és jogvédelme és ezek alkalmazása a 

gyakorlatban.  

  

 3.8.1.6.7  Szülészet-nőgyógyászat és ápolástana  

Elvégzi a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási beavatkozásokat, biztosítja a beteg kényelmét, 

megfigyeli a beteg állapotváltozásait, alkalmazza a megfelelő segédeszközöket, akadálymentesítést 

alkalmaz. Megfigyeli a nőgyógyászati vizsgáló eljárásokat és eszközöket, a nőgyógyászati betegek 

ápolási vonatkozásait. Megismeri a terhes gondozás menetét, és az újszülött ellátás családbarát 

megvalósulását, az aranyóra jelentőségét, kivitelezését, a kenguru módszer alapjait. Részt vesz a 

szülő mellett az újszülött ellátásában.  

  

  

  

4 RÉSZSZAKMA  
  

—  

  

5 EGYEBEK  
  

A 10. évfolyamot követő nyári gyakorlaton belül 40 óra pályaorientációs gyakorlatot szükséges 

megszervezni, mely során minden szakma szakmairányába bepillantást nyerhetnek a tanulók.  
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IV. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, 

továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások 

meghatározása  
A kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett a nevelőtestületeknek döntenie kell az 

évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználási módjáról. (Az órakeret 

felhasználása kötelező.) Dönthetnek például a minimális óraszámmal közölt tantárgyak 

időtartamának megemelése mellett, vagy szabadon választható tantárgyat vezethetnek be. 

Választhatnak a kerettantervekben szereplő emelt óraszámú tantárgyi kerettantervet, illetve 

alkalmazhatnak az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tantárgyi tantervet, 

továbbá az iskolák saját tantárgyat/tantárgyakat is alkothatnak. 

A fentieken túl az iskolák dönthetnek a tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználásáról is. 

Például az iskola úgy is határozhat, hogy a helyi tantervben nem ír elő további tananyagot, helyi 

jelentőségű tartalmakat; nem választ a választható tantárgyakból, hanem az egyes tematikai 

egységek között osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás megszerzése vagy a 

képességek fejlesztése céljából. 

A két évfolyamra megfogalmazott tantárgyi óraszámok tanévenkénti meghatározása is az 

iskola szakmai feladata közé tartozik. A két tanévre előírt ismeretek és fejlesztési követelmények 

szétválasztása megtörténhet a tematikai egységek mentén is, de bizonyos esetekben (elsősorban 

képességfejlesztésre irányuló egységek tekintetében) a tematikai egységek meg is bonthatók. A 

tanévekre történő bontás során a megadott óraszámot annak figyelembevételével szükséges 

meghatározni, hogy a fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végére teljesüljenek. 
 

V. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 
 

1. Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával, a 

szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, 

tanulmányi segédleteket, taneszközöket. 

2. Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható 

valamennyi tanulónak.  

3. Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök beszerzésére 

vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

4. A tankönyvrendelés elkészítését az iskolában működő szakmai munkaközösségek 

koordinálják. A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük: 

      a) pedagógusaink a tankönyvválasztásnál figyelembe veszik az Oktatási Hivatal által 

         összeállított és közzétett hivatalos tankönyvjegyzéket (az Oktatási Hivatal az Emberi 

          Erőforrások Minisztériuma honlapján teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet 

          folyamatosan felülvizsgál és frissít), valamint a Református Pedagógiai Intézet által ajánlott 

         tankönyveket. 

      b) a pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása érdekében azon 

           tanulók számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv szerint 

           tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni.  

      c) Szakmai könyvek, nyomtatványok beszerzése a kerettanterveknek megfelelően történik. 

A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban, az 

iskola aulájában elhelyezett listán írásban tájékoztatjuk a szülőket. Tájékoztató található a 

kölcsönözhető tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak támogatást, 

térítésmentességet (ingyenes hozzájutást) a tanulók a tankönyvek megvásárlásához. 
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VI. A Nemzeti alaptantervben (NAT) meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai 
         VI.1. A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön szabályok 

 

               VI.1.1.A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok 

 

          Intézményünkben a tanulók (szülők) választása alapján református- és római katolikus 

         felekezeti hitoktatás folyik valamennyi évfolyamon, heti 2-2 órában. 

 

 

             VI.1.2. Természettudományos nevelés 

 

                    Főbb jellemzőit az alábbi környezeti nevelési program tartalmazza: 

 

      VI.2. Személyi erőforrások  

 

          Pedagógusok: Tudatosítják a gyermekekben a környezet értékeit. Hozzájárulnak a megfelelő 

környezeti attitűd kialakulásához. Környezeti tartalmakat közvetítenek. Megalapozzák a környezeti 

problémák többoldalú megközelítését és a megoldásukhoz szükséges együttműködő készséget. 

Munkájukat segíti az iskolaorvos, a védőnő és a részfoglalkozású szabadidő-szervező. 

 

       Tanulók: Megismerik a környezet értékeit, az ember természet iránt viselt felelősségét.  

 

       Adminisztratív és technikai dolgozók: Környezettudatos munkavégzésükkel járulnak hozzá a 

környezeti neveléshez. 

 

      Szülők: Megerősítik a gyermekekben azt a környezettudatos magatartást, amit az iskola is 

közvetít.  
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VI.3. Adottságok, célok és feladatok összefüggése 

 

Az iskola 

elhelyezkedéséből 

adódó jellemzők: 

Célok Tevékenység, feladat 
 

Közepes forgalom Közlekedési 

biztonság növelése 

- közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt tanítása 

- kerékpárral közlekedők számára biciklitároló 

 

Zaj  Csökkentés - fák, cserjék ültetése 

Légszennyezés Csökkentés - zöldesítés az iskola környékén, az iskolakertben 

és a növények gondozása, pótlása 

- gyomtalanítás, parlagfű-irtás 

 

Szemét  Tiszta, egészséges 

környezet 

- szeméttárolók sűrítése 

- szelektív hulladékgyűjtés, (papír, olaj, fémdoboz, 

szárazelem) komposztálás 

- felvilágosító előadások az egészségkárosító 

anyagokról és a fertőzési veszélyekről 

Kevés játszótér A gyerekek 

mozgásigényének 

kielégítése 

- újabb játszóterek  

- az iskolai játszótér felszerelésének bővítése,  

Az iskolabelső  Tiszta, meghitt 

környezet 

- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, 

élősarkok, akvárium, madarak, a mellék-

helyiségekben szappan, WC papír 

- portalanítás (atkák-allergia) 

- gyakori szellőztetés (beltéri szennyezőanyagok: 

formaldehid, szén-dioxid) 

- lábtörlők alkalmazása 

Energia-felhasználás Takarékos fűtés - gázkazán szabályozása 

- nyílászárók javítása, tető szigetelése  

Vízfelhasználás Egészséges ivóvíz, 

vízfogyasztás 

csökkentése 

- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása, a 

klórozott szénhidrogéneket kiszűrő víztisztítók 

alkalmazása 

Iskolakert Tanítás, pihenés, 

felüdülés helye 

legyen   

- növények gondozása, pótlása, tanösvény 

létrehozása, fajátékok, gyógynövények, 

madáretetők, madárodúk kihelyezése, gondozása 

Udvar Biztonságos aljzat - az aszfaltozott rész felújítása, gumiburkolatok 

létesítése 

Az iskola 

eszközellátottsága 

A tanítás-nevelés 

élmény-

központúságának 

növelése, az 

esztétikai érzék 

fejlesztése – 

egészséges 

személyiség 

- a tantermekben írásvetítő, TV, video és 

számítógép 

- esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltető-

anyagok 

- digitális fényképezőgép, gáztűzhelyek, konyhai 

eszközök, ismeretterjesztő folyóiratok, könyvtár, 

médiatár  
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      VI.4. Tanórai keretek 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

 Az irodalmi művekben megjelenő természeti – és környezeti értékek, azok harmonikus 

kapcsolatának megismerése. 

 Hivatalos iratok készítésének elsajátítása (kérvények, javaslatok, petíciók). 

 Törekvés a helyes és szép beszédre. 

 Az esztétikai, erkölcsi érzékenység fejlesztése. 

Történelem: 
 Hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet? 

 A múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az épített 

környezetért való felelős magatartás formálása. 

 A helyi történelmi értékek megismerése, védelme. 

 A hagyományok tiszteletének kialakítása. 

 Az egész világot érintő globális problémák megértésének segítése; hangsúlyozottan az 

egyén, az állam és a társadalom felelőssége és feladatai a problémák elhárításában, 

csökkentésében. 

 A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 

Idegen nyelv 
 A nyelvtanítás egyéb módszereinek segítségével a hazai környezeti problémák megismerése; 

más országok hasonló problémáinak feltárása. 

 Más népek környezetvédő tevékenységeinek, szervezeteinek megismerése. 

 A környezettel szembeni nemzetközi felelősség szemléletének kialakítása.  

Biológia és egészségtan: 
 Ökológiai életmód kialakítása. 

 A földi élővilág sokféleségének, e sokféleség értékének megismerése. 

 Az élőlények alapvető szervezeti – működési jellemzői, az azok között lévő ok – okozati 

összefüggések. 

 A globális környezeti problémák és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségei. 

 A környezet – egészségügyi problémák megismerése, megelőzésük illetve mérséklésük 

módjai. 

 A testi – lelki egészséget megőrző életviteli technikák elsajátítása. 

Kémia: 

 A tanulók figyelmének felhívása a kémiai ipar jelentős környezetkárosító, valamint 

potenciális környezetvédő szerepére egyaránt. 

 Az anyag – és energiatakarékosság, mint a környezetvédelem egyik hatékony módszere 

szemléletének kialakítása. 

 Az elterjedt vegyszerek és ezek élettani hatásainak megismerése (környezetbiztonság). 

 A különböző technológiák hatása a természeti és épített környezetre, ezek gazdasági 

hatásainak felbecsülése. 

Földrajz: 
 Tapasztalatok, ismeretek, élmények szerzése a közvetlen élő és élettelen környezetről. 

 A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 

 A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeként lezajló változások 

felismerése, értékelése. 

 A regionális és globális problémák megismerése, és a lehetséges megoldási módok 

számbavétele. 

 A természeti és társadalmi értékek megismerése, megőrzése. 

Fizika:  
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 Az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzás, zaj, rezgés) egészségkárosításának 

megismerése. 

 A fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti hasonlóság, valamint az 

élő és élettelen közötti kölcsönhatások felismerése. 

 A környezet változásainak, a változások okainak értelmezése, s ezek tudatában megoldások 

keresése a környezeti problémákra. 

 A környezeti változások fizikai magyarázatának megismerése, megértése. 

Matematika: 

 A tanulókat körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak megismerése 

mérése. 

 A környezeti mérések eredményeinek értelmezése, elemzése, statisztikai módszerek 

alkalmazása, reális becslések képességének kialakítása. 

 Más tárgyakban megismert környezeti összefüggések matematikai módszerekkel való 

szemléltetése, táblázatok, grafikonok készítése, elemzése. 

 A logikus gondolkodás, a szintetizáló – és lényegkiemelő képesség fejlesztése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
 Annak a megismertetése, miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai környezettel, 

amelyet az élet megkönnyítése érdekében hoztunk létre. 

 A fenntartható fejlődés összefüggéseinek, követelményeinek, problémáinak feltárása. 

 A környezetgazdálkodás lényegének megismerése. 

 A környezeti válság okainak és lehetséges megoldásainak bemutatása. 

Ének – zene: 

 A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése. 

 A természet zenei ábrázolásának módjai. 

 A természet szépségének megjelenítése a népdalokban. 

 A zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepének felismerése. 

 A „zenei környezetszennyezés” felismerése. 
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Rajz és vizuális kultúra: 
 A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése. 

 A természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségei. 

 A hagyományápolás fejlesztése (pl. népi építészet, díszítőművészet). 

 A természetes alapanyagok használatának ismerete. 

 Műalkotások elemzése környezetnevelési szempontok szerint. 

 A tárgyi világ formanyelvi elemeinek ismerete, a tartalom és a forma összefüggése. 

 A helyi népi építészeti emlékek felkutatása, megismerése. 

 Példák mutatása környezetbarát formatervezésre. 

Testnevelés: 

 A környezeti hatások és az egészséges testi fejlődés közötti összefüggés felismerése, 

megértése. 

 A sport nélkülözhetetlen szerepe az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a 

tolerancia fejlesztésében. 

 A környezetszennyezés egészséget veszélyeztető hatásai a sport szemszögéből nézve. 

 Lehetőség szerint természetes anyagok használata a sportoláshoz (sportruházat, sportszerek). 
 

VI.5. Tanórán kívüli keretek 

 

     Szakkörök 
Az érdeklődő, kutató típusú, vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó színterei: földrajz 

szakkör, természetjáró szakkör, technika szakkör, biológia szakkör, „életmód” szakkör (testi – lelki 

egészség) 

 

    Tanulóknak adott külön feladatok (projektek) 
Az érdeklődő diákok számára lehetőség nyílik a környezeti neveléshez kapcsolódó témák, 

problémák önálló kutatására, feldolgozására (szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás stb.) 

 

    Akciók, vetélkedők, tanulmányi versenyek 
Jeles napokon (pl. Föld Napja) versenyek, kirándulás, vagy egyéb rendezvény szervezésével hívjuk 

fel a figyelmet a helyi vagy globális környezeti problémákra. 

Tanulóink lehetőség szerint rendszeresen részt vesznek természetismereti tematikájú versenyeken. 

 

VI.6. A mindennapos testnevelés 

 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók.  

 

VI.7. Az idegennyelv-oktatás 

 

Intézményünkben az angol, és  - a szülők/tanulók választása, illetve az intézmény által 

nyújtott lehetőségek alapján – német vagy olasz, illetve a hatosztályos gimnázium 8. évfolyamán a 

latin nyelv oktatása része a tanórai foglalkozásoknak. 

 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

  323/349. oldal  

    VII. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

- A Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 
- A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók.  

 

    VIII.. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás 

         szabályai 

 

           VIII.1. A választható tárgyak esetében lásd a helyi tantervek órahálóit.  

 

          VIII.2. Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség. 

 

    IX. Az érettségi vizsgatárgyak megnevezése 
 

        IX.1. Alapelv  

Középiskola esetén azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését jelenti, 

amelyekből a középiskola tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését 

az iskola kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi tantervi 

követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi 

vizsgát. 

 

      IX.2. A középszintű érettségi vizsgatárgyai 

 

        IX.2.1. kötelező vizsgatárgyak: 

a) magyar nyelv és irodalom, 

b) történelem, 

c) matematika, 

d) idegen nyelv  

e) kötelezően választandó vizsgatárgyak a tantárgyi kínálatból 

 

     IX.2.2. kötelezően választható vizsgatárgyak: 

a)  a tantárgyi kínálatból: lásd az órahálókat. 

 

 

     IX.3. Az emelt szintű érettségi vizsgatárgyai 

 

     IX.3.1. kötelező vizsgatárgyak közül: 

a) magyar nyelv és irodalom, 

b) történelem, 

c) matematika, 

d) idegen nyelv  

 

   IX.3.2. választható vizsgatárgyak közül: 

               fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika,  testnevelés 

               szociális ágazati érettségi, egészségügy ágazati érettségi, vizuális kultúra, ének-zene 

 

 

X.  A középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

X.1. Magyar nyelv és irodalom  
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Magyar nyelv 

Ember és nyelv 

Kommunikáció 

A magyar nyelv története 

Nyelv és társadalom 

A nyelvi szintek 

A szöveg 

A retorika alapjai 

Stílus és jelentés 

Irodalom 
Szerző, művek 

Életművek a magyar irodalomból 

Portrék 

Látásmódok 

  A kortárs irodalomból 

  Világirodalom 

  Színház és dráma 

  Az irodalom határterületei 

  Regionális kultúra 

  Értelmezési szintek, megközelítések 

  Témák, motívumok 

  Műfajok, poétika 

  Korszakok, stílustörténet 

 

 X.2. Történelem  

            Az ókor kultúrája 

A középkor 

 A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

 Magyarország a kora újkorban 

 A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

 A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

 A világháborúk kora 

 Magyarország a világháborúk korában 

           A jelenkor 

 Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 Társadalmi, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

 A mai magyar társadalom és életmód 

A szóbeli vizsga témakörei: 

 

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

Népesség, település, életmód 

Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

Politikai berendezkedések a modern korban 

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

Szabad témakör  

 

 

X.3. Élő idegen nyelv  

 Kommunikatív készségek 
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 Beszédértés (hallott szöveg értése) 

 Beszédkészség 

 Szövegértés (olvasott szöveg értése) 

 Az íráskészség 

 Egyéb készségek (stratégiák) 

 Nyelvi kompetencia 

 Témák: 

 Személyes vonatkozások, család 

 Ember és társadalom 

 Környezetünk 

 Az iskola 

 A munka világa 

 Életmód 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Utazás, turizmus 

Tudomány és technika  

Gazdaság 

 

 

X.4. Matematika  

 Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

 Számelmélet, algebra 

 Számfogalom, oszthatóság, számrendszerek 

 Algebrai kifejezések, műveletek   

Hatvány, gyök, logaritmus 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek 

 Függvények, sorozatok  

 Függvények megadása, grafikonok ábrázolása, függvények jellemzése  

 Számtani és mértani sorozat 

 Geometria 

 Térelemek, ponthalmazok 

 Geometriai transzformációk 

 Síkgeometriai alakzatok: háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör 

 Testek: hasábok, hengerek, gúlák, kúpok, gömb 

 Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás 

 Vektorok 

 Trigonometria 

 Koordináta-geometria 

 Valószínűség-számítás, statisztika 

  

X.5. Biológia  

 Bevezetés a biológiába 

  A biológia tudománya 

  Fizikai, kémiai alapismeretek 

 Egyed alatti szerveződési szint 

  Szervetlen és szerves alkotóelemek: 

   Elemek, ionok 

   Szervetlen molekulák 

   Lipidek 

   Szénhidrátok 

   Fehérjék 
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   Nukleinsavak, nukleotidok 

 Az anyagcsere folyamatai: 

   Felépítés és lebontás kapcsolata 

   Felépítő folyamatok 

   Lebontó folyamatok 

 Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

Az egyed szerveződési szintje 

 Nem sejtes rendszerek: 

   Vírusok 

 Önálló sejtek: 

   Baktériumok 

   Egysejtű eukarióták 

 Többsejtűség 

   Gombák, növények, állatok elkülönülése 

   Sejtfonalak 

   Teleptest és álszövet 

 Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

 Viselkedés 

 Az emberi szervezet 

  Homeosztázis 

  Kültakaró 

  A mozgás 

  A táplálkozás 

  A légzés 

  Az anyagszállítás 

  A kiválasztás 

  A szabályozás 

  Az idegrendszer általános jellemzése 

  Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai 

  Hormonrendszer, hormonális működése 

  Immunrendszer, immunitás 

  Szaporodás és egyedfejlődés 

 Egyed feletti szerveződési szintek 

  Populáció 

  Életközösségek (élőhelytípusok) 

  Bioszféra, globális folyamatok 

  Ökoszisztéma 

  Környezet- és természetvédelem 

 Öröklődés, változékonyság, evolúció   

   Molekuláris genetika 

  Mendeli genetika 

   Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

  A bioszféra evolúciója 

 

X.6. Földrajz (Földünk és környezetünk)  

 Térképi ismeretek 

 Kozmikus környezetünk 

 A geoszférák földrajza 

  A kőzetburok 

  A levegőburok 

  A vízburok 
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  A talaj 

 A földrajzi övezetesség 

 Népesség- és településföldrajz 

 A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

  A világgazdaság 

  A gazdasági ágazatok 

 A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, ország-csoportok és országok 

 Magyarország földrajza 

 Európa regionális földrajza  

 Az Európán kívüli földrészek földrajza 

 A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

 

X.7. Kémia  

 Általános kémia 

1. Atomszerkezet 

atom-, elem-, elektronszerkezet, periódusos rendszer 

2. Kémiai kötések és kölcsönhatások 

3. Molekulák, összetett ionok 

molekulák térszerkezete 

4. Anyagi halmazok 

állapotjelzők, kristályrácsok,  kolloidrendszerek 

5. Kémiai átalakulások 

egyensúly, sav-bázisreakciók, elektronátmenettel járóreakciók, 

az elektrolízis mennyiségi viszonyai 

 

          Szervetlen kémia 

6. A halogének és vegyületeik 

7. Az oxigéncsoport és elemei vegyületei 

8. A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 

9. A széncsoport és vegyületeik 

10. Fémek  

 

           Szerves kémia 

11. A szerves vegyületek általános jellemzői, szerves anyag, reakciótípusok 

12. A szénhidrogének: alkánok, cikloalkánok reakciói és felhasználásuk, alkének, diének,   

       polének, alkinek, benzol és homológjai 

13. Halogéntartalmú szerves vegyültek 

14. Oxigéntartalmú szerves vegyületek: alkoholok, fenol, éterek, oxovegyületek, 

       karbonsavak kémiai reakcióik, észterek 

15. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek: savamidok, piridin, imidazol,  

16. Szénhidrátok 

17. Nukleinsavak 

18. Műanyagok 

19. Kémiai számítások 

 

      Általános követelmények: 

  Az anyagmennyiség 

  Az Avogadro-törvény 

  Oldatok, elegyek (százalékos összetételek, koncentráció, oldhatóság   

  A képlettel és reakcióegyenlettel kapcsolatos számítások 

  Termokémia 
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  Kémiai egyensúly, pH-számítás 

  Elektrokémia 

 

 

X.8. Fizika 
 Mechanika 

   A dinamika törvényei 

   Mozgások 

   Munka és energia 

 Hőtan, termodinamika 

  Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly 

  Hőtágulás 

  Összefüggés a gázok állapotjelzői között 

  A kinetikus gázmodell 

  Termikus és mechanikai kölcsönhatások 

  Halmazállapot-változások 

  A termodinamika II. főtétele 

 Eletromágnesség 

   Elektrosztatika 

  Az egyenáram 

  Magnetosztatika 

   Egyenáram mágneses mezője 

  Az elektromágneses indukció 

  A váltakozó áram 

  Elektromágneses hullámok 

  A fény 

Atomfizika, magfizika 

 Az anyag szerkezete 

 Az atom szerkezete    

A kvantumfizika elemei 

 Az atommagban lejátszódó jelenségek 

 Sugárvédelem 

Gravitáció, csillagászat 

 Gravitáció 

 A csillagászat elemeiből 

 Személyiségek 

 Elméletek, felfedezések, találmányok 

 

 

X.9. Ének-zene  

 Éneklés és zenetörténet 

  Népzene 

  Műzene 

    Középkor 

    Reneszánsz 

    Barokk 

    Bécsi klasszika 

    Romantika 

    Századforduló 

    XX. századi és kortárs zene 

 Zenefelismerés 
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  Népzene 

  Reneszánsz 

  Barokk 

  Bécsi klasszika 

  Romantika 

  Századforduló 

  XX. századi és kortárs zene 

 Dallamátírás 

 

X.10. Informatika  

 Információs társadalom 

  Információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban 

  Közhasznú magyar információs adatbázisok 

  Jogi és etikai ismeretek 

  Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban 

 Informatikai alapismeretek – Hardver 

  A számítógépek felépítése, funkcionális egységei, azok főbb 

jellemzői 

A számítógép üzembehelyezése 

 Informatikai alapismeretek – szoftver 

  Az operációs rendszer és főbb feladatai 

  Az adatkezelés szoftver és hardver eszközei 

  Állományok típusai 

  Hálózatok működésének alapelvei, felhasználási területei 

Szövegszerkesztés 

  Szövegszerkesztő program kezelése 

  Szövegszerkesztési alapfogalmak 

  Szövegjavítási funkciók 

  Táblázatok, grafikák a szövegben 

Táblázatkezelés 

  A táblázatkezelő használata 

  Táblázatok felépítése 

  Adatok a táblázatokban 

  Táblázatformázás 

  Táblázatok, szövegek, diagramok 

   Problémamegoldás táblázatkezelővel 

Adatbázis-kezelés 

  Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

  Adatbázis-kezelő program interaktív használata 

  Alapvető adatbázis-kezelő műveletek 

  Képernyő és nyomtatási formátumok 

Információs hálózati szolgáltatások 

  Kommunikáció az Interneten 

  Weblap készítés 

Prezentáció és grafika 

  Prezentáció 

  Grafika 

Könyvtárhasználat 

  Könyvtárak 

  Információkeresés 
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X.11. Vizuális kultúra  

 Alkotás 

  Vizuális nyelv 

  Technikák 

  Ábrázolás, látványértelmezés 

    Formaértelmezés 

    Színértelmezés 

  Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás 

    Kompozíció 

    Érzelmek 

    Folyamat, mozgás, idő 

    Kép- és szöveg 

    Vizuális információ 

    Tárgyak és környezet 

 Befogadás 

  A megjelenítés sajátosságai 

    Vizuális nyelv 

    Térábrázolási módok 

    Vizuális minőségek 

    Látványértelmezés 

    Kontraszt, harmónia 

    Kontextus 

  Technikák 

  Vizuális kommunikáció 

    Vizuális információ 

    Tömegkommunikáció 

    Fotó, mozgókép 

  Tárgy- és környezetkultúra 

    Forma és funkció 

    Tervező folyamat 

    Népművészet 

  Kifejezés és képzőművészet 

    Művészeti ágak 

  Műfajok 

  Művészettörténeti korszakok, irányzatok 

  Stílusjegyek 

  Alkotások és alkotók 

  Műelemző módszerek 

  Mű és környezete 

 

X.12. Testnevelés  

  

Elméleti ismeretek 

1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek 

2. A harmonikustesti fejlődés 

3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában és a  

     személyiségfejlesztésében 

4. A motoros képességek szerepe a teljesítményben 

5. Gimnasztikai ismeretek 

6. Atlétika 

7. Torna 
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8. Zenés-táncos mozgásformák 

9. Küzdősportok, önvédelem 

10. Úszás 

11. Testnevelési és sportjátékok 

12. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek  

 

Gyakorlat 

1. Gimnasztika 

         -Lányok: kötélmászás állásból, teljes magasságig mászókulcsolással.  

         - Fiúk: függeszkedés állásból teljes magasságig.  

         -A szabadon összeállított, 48 ütemű szabadgyakorlat bemutatása. 

2. Atlétika 

        Egy futó-egy ugró-és egy dobószám választása kötelező. 

- 60 m-es síkfutás; 

- 2000 m-es síkfutás; 

- Távolugrás választott technikával; 

- Magasugrás választott technikával; 

- Súlylökés; 

- Kislabdahajítás 

3. Torna 

A talaj gyakorlat bemutatása kötelező, és egy további szer kötelezően 

választható. 

- Lányoknál választható: szekrényugrás, gerenda, ritmikus gimnasztika.  

- Fiúknál a szer lehet: szekrény, gyűrű  

4. Küzdősportok, önvédelem  

A dzsúdó vagy a birkózás alapelemeinek bemutatása: 

Dzsúdó alapelemek: 

   - csúsztatott esés állásból,  

     - esés állásból,  

     - dzsúdógurulás; 

vagy 

Birkózás alapelemek: 

 - dulakodás,  

     - hídban forgás,  

     - társ felemelése háttal felállásból 

5. Úszás 

  -50 m megtétele egy választott úszásnemben, szabályos rajttal és 

     fordulóval;  

 25 m teljesítése egy másik választott úszásnemben, szabályos rajttal 

6. Testnevelési és sportjátékok  

     Két sportjáték választása kötelező: 

     Kosárlabda  

     Labdarúgás  

     Röplabda 

 

    

X.13.Mozgóképkultúra és médiaismeret 

1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai 

2. Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek 

3. Mozgóképi szövegalkotás 

4. Műfaj- és műismeret 
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5. Korstílusok, szerzők és művek 

6. Egyetemes filmtörténeti ismeretek 

7. Magyar filmtörténeti ismeretek 

8. Média a mindennapi életben 

9. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége 

10. Médiaintézmények 

11. A reprezentáció 

12. Jellegzetes televíziós műsortípusok 

 

 

X.14. Egészségügyi alapismeretek 

1. Egészségfejlesztés 

2. Anatómia 

3. Pszichológia 

4. Kommunikáció 

5. Gondozástan 

6. Állapot megfigyelés 

            7. Első segélynyújtás 

 

A szóbeli vizsga témakörei és arányai:  

„A”  

Egészségfejlesztés 30%  

Anatómia 40%  

Általános megfigyelés 30%  

„B”  

Gondozástan 40%  

Elsősegélynyújtás 30%  

Pszichológia 20%  

Kommunikáció 10%  

 

X.15. Szociális alapismeretek 

  A) 1. A társadalom és az ember megismerésének módszereiben való tájékozottság 

          2. A szakmai nyelv alkalmazása 

           3. A folyamatokat alakító tényezők felismerése 

          4. Az ember és a társadalom értékalapú megközelítése 

          5. Az ember holisztikus megközelítése 

         6. Problémaközpontúság 

B) 1. Társadalomismeret 

          2. Szociálpolitika 

           3. Pszichológia 

           4. Gondozástan 

           5. Egészségtan 

 

           C) A szóbeli témakörei: 

        Pszichológia: Általános lélektani ismeretek, a pszichológiai ismeretszerzés módszerei  

    Személyiség-lélektani ismeretek  

Fejlődés-lélektani ismeretek  

Szociálpszichológiai jelenségek és folyamatok  

A szocializáció folyamata  

       Gondozástan: Gondozási ismeretek  

Szükségletek és erőforrások komplex értelmezése  
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       Társadalomismeret: Szociológiai alapismeretek  

 Társadalmi struktúra  

 Társadalmi egyenlőtlenség és szegénység  

 Család és életmód  

 A mai magyar társadalom  

       Szociálpolitika: Szociálpolitikai alapok  

Szociálpolitikai beavatkozást igénylő problémák  

Szociálpolitika intézményrendszere  

 

XI. Az iskolai közösségi szolgálat  
  Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének 

igazolása.  

 

       XI.1.Az iskolai közösségi szolgálat céljai 

 

                 XI.1.1. A tanulók számára 

 

Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési 

törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként 

teljesítendő tevékenységet. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai 

eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való 

tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják. Az iskolai 

közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely megvalósulási helyétől és 

formájától függetlenül a közösség érdekét is szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése mellett.  

 

Fejleszti a tanulók következő kompetenciáit: kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, 

                                                                   önbizalom, felelősségvállalás, állampolgári 

                                                                     kompetencia, felelős döntéshozatal, hiteles 

                                                                   vezetői készségek, szociális érzékenység, 

                                                                           társadalmi felelősségvállalás, kommunikációs 

                                                                          készség, együttműködés, empátia,  

                                                                          konfliktuskezelés, problémamegoldás. 

 

  A kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is fontos lehet a tanulóknak az 50 

órás iskolai közösségi szolgálat. Az iskola a közösségi szolgálat megszervezésével törvény adta 

kötelezettségének tesz eleget, segítve a tanulók érettségihez jutását. Az iskolai közösségi szolgálati 

program különös értéke, hogy tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök 

felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét. A pedagógiai célokon túl, lényeges, hogy 

a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára. Érezhesse a tanuló, hogy olyan 

feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség és a fogadó intézményekben élők, vagy dolgozók 

életminőségét, a tevékenysége, jelenléte hasznos a fogadó intézményekben élőknek, 

tevékenykedőknek, továbbá jelentsen segítséget a fogadó intézmények munkavállalói számára is. 

Fontos értéke a programnak, hogy a tanulók mindegyikének lehetőséget teremt a sikeres 

tevékenységre, az önmegismerésre, egyéni céljaik megtalálására. Mindezeken felül a személyes 

emberi kapcsolatok új színnel gazdagíthatják a tanulók életét. 

 

           XI.1.2. Az iskolák számára 

 

      A program célja, hogy a kölcsönösség elve alapján a pedagógia újfajta kultúráját, a tanár- 

 diák viszony új módozatait honosítsa meg az élménypedagógián keresztül.  

     A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül –  
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szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró 

foglalkozást tart. 

  A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő 

értendő, azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a 

teljesítésbe.  

Fontos a tevékenység folyamatos pedagógiai kísérése. Szükséges a kapcsolattartás és a 

folyamat nyomon követése. A kísérés segítséget jelent a tevékenység, társadalmi probléma, 

tananyag összekapcsolásában is. Érdemes időről időre egyénileg vagy csoportosan reflektálni az 

élményekre. Először néhány alkalom után, majd a tevékenységek vége felé, illetve lezárultával. 

Új szerepe van itt a pedagógusnak, mert nem irányítója, hanem kísérője a diáknak, akinek 

mentális, technikai segítséget1 tud adni egyes szituációk alkalmával, vagy azon kívül. Ebben a 

tevékenységben a diákok számára támasz a pedagógus, nem pedig a tevékenység vezetője. 

Segítséget jelenthet a kapcsolatteremtésben, ha egyéni célokat fogalmaznak meg maguk 

számára a diákok, pl.: 

 Szeretném megtudni, miként élnek ezek a gyerekek, idősek. 

 Hogyan érzik magukat reggel, délben vagy este, mi az, ami miatt szomorúak, mivel lehet 

őket felvidítani. 

 Szeretném elérni azt, hogy várjanak, amikor hozzájuk megyek, vagy hogy érezzem azt, hogy 

fontos vagyok nekik. 

  Célom az, hogy figyeljem saját érzéseimet, amikor készülök a feladatra, amikor végzem a 

tevékenységet, amikor találkozom egy ott dolgozóval, vagy ellátottal 

 

           XI.1.3. A fogadó szervezetek számára 

 

Új erőforrást jelenthet a fogadó szervezeteknek a tanulók bevonása a hétköznapi feladataik 

elvégzésébe, miközben a közösségi szolgálat nem veszélyeztetheti az ott dolgozók munkahelyét, 

mivel nem helyettesítheti a szervezet munkatársainak szakértelmét. Az együttműködés, a 

kölcsönösség fontos alapérték, aminek meg kell jelennie a program minden fázisában és elemében 

− a részt vevő szervezetek és intézmények közt egyaránt. Különösen szem előtt kell tartani a 

program pedagógiai céljait, és azt, hogy a segítő és a segített között – lehetőleg hosszú távú – 

közvetlen kapcsolat jöjjön létre. 

 

      XI.2. A "Diakónia-ápolástan" élménypedagógiai program 

  

Keretében a 9-12. osztályosok gyermekkórházi, nevelőotthoni és öregotthoni gyakorlaton is 

részt vesznek, házi gondozást és otthonápolást is tanulnak, s olyan ismeretekre és képességekre 

tesznek szert, amelyeket a maguk szűkebb környezetében egész életükben kamatoztatni tudnak. A 

program gyakorlati óraszámait a jogszabályok által megengedett mértékig beszámítjuk a közösségi 

szolgálatba.  

Az érdeklődő diákokat Budapest más középiskoláiból vendégtanulóként fogadjuk. 
 

    XI.3. A közösségi szolgálat adminisztrációja 

 

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködéséről megállapodást1 kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró 

felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és 

feladatkörét. 

A végrehajtási rendelet szövege szerint a két kiemelt területen: az egészségügyi területen 

minden esetben, a szociális területen pedig meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell 

biztosítani. 
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 A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét 

rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan 

vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. 

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, 

milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként: 

1. a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a 

közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, 

valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, 

2. az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi 

szolgálat teljesítését, 

3. az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy 

példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. 

4. Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum 5 évig nem selejtezhető. 

 

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat nem tartozik a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 

évi LXXXVIII. törvény hatálya alá. 

 

 

XII. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és 

értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom 

minősítésének elvei 
 

    XII.1. Az ismeretek számonkérésének, a tanuló teljesítménye értékelésének követelményei és 

                 formái  

             XII.1.1. Követelmények 

 Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a 

tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 

 A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell 

irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a 

hiányosságok pótlásának segítése. 

 Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, hibák 

javítására. 

 A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény 

egységében kell értékelni. 

 Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges 

minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban 

kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

 A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés 

útján történő fejlesztése az irányadó elv.  

 

             XII.1.2. Az értékelés formái 

A hagyományos osztályzásos módszert használjuk, azaz a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, félévkor és a tanítási év 

végén osztályzattal minősítjük. 

 

                     XII.1.2.1.A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét 

            a) heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel, 

            b) heti kettő vagy három órás tantárgynál fél évente legalább négy érdemjeggyel, 
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            c) heti három óránál magasabb heti óraszámú tantárgynál fél évente legalább hat  

                érdemjeggyel kell értékelni. 

 

                   XII.1.2.2. Az értékelés legyen folyamatos 

a) visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében, 

b) jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről. 

 

  XII.1.2.3. A folyamatos értékelés fajtái 

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), 

 szóbeli felelet értékelése, 

 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban 

              (készségtárgyak teljesítményének értékelésére), 

 írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött 

               megjegyzések, tanácsok), 

 ellenőrző, e-mail vagy e-napló útján küldött jelzés a feltűnően gyenge vagy a 

                kiemelkedően jó teljesítményért. 

 félévi és tanév végi értékelés 

 az új és a végzős évfolyamokon negyedéves értékelés 

 

                   XII.1.2.4. Az értékelés módja: 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

Kiemelkedő tantárgyi teljesítmény félév és tanév végi osztályzata: dicséretes jeles (5). 

 

         XII.1.3. Az ellenőrzés fajtái 

 szóbeli feleltetés, 

 házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése, 

 írásbeli számonkérési formák: 

o írásbeli felelet (egy anyagrészből), 

o beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése, 

o röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból), 

o dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből), 

o témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással 

előkészített, teljes témakört felölelő). 

o a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel 

összefüggő mozgásforma előadása, Sylvester-forgó éves munkája) ellenőrzése 

 csoportmunka, projektmunka értékelése 

 nyelvi vizsgák 

 kisérettségi vizsgák 

 próbaérettségi vizsgák 

 

 

 

XII.2. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanuló tudásának értékelésében 

betöltött szerepe, súlya 

 

A sokszínű tevékenységformák értékelésénél a tantestület a tanári kompendiumban rögzíti az 

értékelések módját.  

 

          XII.2.1. A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái 
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a) témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát kitöltő, 

az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, a 

témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a tantervi 

követelmények belső arányainak. Érdemjegye duplán számít. 

b) egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, 

legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az 

alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető 

c) az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a tanulók 

tudásának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha megfelelő 

ismétlés, gyakorlás után került sor rájuk 

 

        XII.2.2. A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

                   tanulók írásbeli értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő 

                  átváltását a következő arányok alapján végezzük. 

 

    Teljesítmény      Érdemjegy 

0-40 % elégtelen (1) 

41-55% elégséges (2) 

56-70% közepes (3) 

71-85% jó (4) 

86-100% jeles (5) 

 

Ha a szaktanár a meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az adott 

osztályban, csoportban az egyes ponthatárokat legfeljebb három százalékkal lefelé vagy felfelé 

módosíthatja. 

 

 

         XII.2.3. Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, 

                      súlya 

                  XII.2.3.1. Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya 

a) A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a 

pedagógia örök dilemmája. A képesség és készségfejlesztés követelménye 

a két forma egyenlő arányát kívánná. A magas osztálylétszámok, a 

mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő 

ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést 

részesíti előnyben. Ugyanakkor a tanulók kifejezőkészségbeli 

hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására kialakult rövidített, szinte 

csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust nélkülöző – beszédjük az 

iskola felelősségét növeli ezen a téren.  

b) A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy melyek azok 

a tanulói teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év végi 

osztályzatok kialakításánál többszörös súllyal fog figyelembe venni.  

                    XII.2.3.2. Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai 

a) Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás 

előtt bejelenti, a dolgozatot 15 munkanapon belül kijavítja, egy napon 

kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk. 

b) A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb nagydolgozatot mindaddig, 

   amíg az előző dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 

c) A tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján 

született érdemjegyekből azoknál a tantárgyaknál, amelyek alkalmasak a 
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szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére. 

d) A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi 

   dolgozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni,  

javítani kell.  

 

 

XIII. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 
XIII.1. Az egyéni tanrendű tanulókra vonatkozó szabályok 

 

Minden tárgyból osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi 

osztályzat megállapításához, ha  

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

    vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

c) az osztályozóvizsga szóbeli és írásbeli részből áll (kivételek: rajz, informatika; e 

tárgyakból csak gyakorlati vizsga tehető); 

d) mozgókép-kultúra és média tárgyból csak írásbeli vizsga tehető; 

e) nem kell osztályozóvizsgát tenni tanulásmódszertan, technika, életvitel és gyakorlat és 

    egyházi kultúra tárgyból.  

 

XIII.2. Az engedélyezett mulasztást meghaladó tanulókra vonatkozó szabályok 

 
     Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen  

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés   b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a 

    kétszázötven tanítási órát (20/2012 EMMI rendelet 51.§)  

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás 

    szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz 

    százalékát (20/2012 EMMI rendelet 51.§) 

 

c) szakmai ágazati gyakorlati órák húsz százalékát (2011. évi CLXXXVII. törvény, 39.§ (3) 

 

d) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem 

minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.  

 

e) az osztályozó vizsga szóbeli és írásbeli részből áll (kivételek: rajz, informatika; e 

tárgyakból csak gyakorlati vizsga tehető, illetve mozgókép-kultúra és média tárgyból csak 

írásbeli vizsga tehető) 

f) nem kell osztályozó vizsgát tenni tanulásmódszertan, technika, életvitel és gyakorlat és 

egyházi kultúra tárgyból.  

 

g) A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget 

tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem 

minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak 

száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt 

teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

XIII.3. Az előrehozott érettségire jelentkező tanulókra vonatkozó szabályok 
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Az előrehozott érettségire és egyben osztályozóvizsgákra való jelentkezésre külön 

nyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni adott tanévben legkésőbb február 5-ig. 

 

 

XIII.4. A vendégtanulókra vonatkozó szabályok 

 

Az intézmény vezetőjének címzett kérvényben kell jelezni, ha valaki vendégtanulóként 

iskolánkban kíván osztályozóvizsgát tenni.  

 

XIV. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai  

 

         XIV.1. A házi feladatok kiadásának szempontjai: 

 

 a tanulók napi és heti terhelése,  

 az egyes diákok képességeit, adottságai,  

 az életkori sajátosságok, 

 az értelmi fejlettség, 

 a fejlődés üteme, 

 házi feladat előkészítettsége, 

 

       XIV.2. A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei 

 

 A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!  

 A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük! iskolában végzett 

munkájáról, az iskolában folyó munkáról. 

 A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! 

 Az el nem készített illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell 

tenni a mulasztás okai szerint! 

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik 

óráról a másikra szokásos. 

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy 

internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az 

elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel 

kell megállapítani. 

 A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó 

feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a 

versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. 
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XV. A magatartás, a szorgalom és a rendszeretet helyi minősítési rendszere 

 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos eszköze 

magatartásuk, szorgalmuk és rendszeretetük minősítése. A minősítési rendszerrel célunk az 

egységes szemléletű értékelés megvalósítása. 

Félévkor a minősítés a tájékoztató füzetbe csak számmal kerül be, az év végi bizonyítványba 

a lenti egyszavas minősítéseket kell beírni 

         XV.1. A minősítés formái 

 A tanuló magatartásának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). 

 A tanuló szorgalmának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 

.  

 A tanulók rendszeretetének minősítéséhez a következő fogalmak használhatók: dicséretes, 

megfelelő, kifogásolható, erősen kifogásolható. 

       XV.2. A minősítés eljárásrendje 

 A hagyományos osztályzásos módszert használjuk, azaz a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, félévkor és a tanítási 

év végén osztályzattal minősítjük. 

 Az osztályfőnök az általa gyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi osztályozó 

értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minősítési fokozatára. 

 A minősítések kialakításában az osztályfőnök támaszkodik az osztályban tanító tanárok, az 

osztály-diákbizottság véleményére és a minősítést megvitatja az osztályközösséggel, 

valamint az érintett tanulóval. 

 Változtatni kell annak a tanulónak a magatartási érdemjegyét, akinek a tanárokhoz, 

felnőttekhez, társaihoz való viszonya kifogásolható. 

 A végleges minősítés a nevelőtestület döntése alapján alakul ki az érvényben lévő minősítési 

fokozatok alapján. 

 Az első félév végén az adott időszakban (félévben), a tanév végén az egész tanévben 

mutatott magatartást és szorgalmat értékeljük.  

 A félévi és év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 

 Az értékelés alapelveit, az egyes minősítések feltételeit az osztályfőnök a tanulókkal az év 

elejei első osztályfőnöki órákon, a szülőkkel a tanév első szülői értekezletén ismerteti. 

 

       XV.3. A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei 

               XV.3.1. „Példás” az a tanuló, aki: 

 magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból 

 felelősséget vállal tetteiért 

 tiszteli és elismeri mások értékeit, jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben 

elért helyzetével soha nem él vissza 

 a nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket 

 képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében 

 szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

 betartja az iskola házirendjét 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

 nincs igazolatlan mulasztása 

             XV.3.2. „Jó” az a tanuló, aki: 
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 a példás magatartás követelményeinek javarészt megfelel, de cselekedeteit, ítéleteit 

időnként az indulat vezérli 

 a házirendet betartja  

 tiszteli a felnőtteket, társait 

 trágár, durva kifejezéseket nem használ 

 feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségért vállalt munkára önként csak ritkán 

vállalkozik, a rábízottakat tőle elvárható módon teljesíti 

 az osztály vagy az iskola közösségi munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

   nincs írásbeli intője vagy megrovása az adott félévben 

             XV.3.3. „Változó” magatartású az a tanuló, aki: 

 cselekedetei következményeit nem képes felismerni, így az iskolai házirend előírásait nem 

     minden esetben tartja be  

 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 játékban gyakran vét a szabályok ellen, közösségi munkájában sokszor udvariatlan, durva 

 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg 

 az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik 

 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, de nem kellő figyelemmel 

 környezete rendjéért keveset tesz, vagy nem érdekli 

 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá 

 igazolatlanul mulasztott 

 osztályfőnöki intője van az adott félévben 

                 XV.3.4. „Rossz” a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti, nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai 

      házirendet  

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza  

 szándékosan rongálja környezetét 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt 

 több szaktanári intőt kap, illetve van osztályfőnöki intője  vagy ennél 

     magasabb fokú büntetése 

 

     XV.4. A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei 

               XV.4.1. „Példás” szorgalmú az a diák, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítményt nyújt  

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi  

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is. és azokat elvégzi  

 munkavégzése pontos, megbízható  

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt  

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza  

            XV.4.2. „Jó” a szorgalma annak a diáknak, aki:    

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt  

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik  

 a tanórákon többnyire aktív  

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem 
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vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti  

 taneszközei tiszták, rendezettek  

            XV.4.3. „Változó” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől  

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti  

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik  

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja  

 önálló munkája figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

dolgozik  

           XV.4.4. „Hanyag” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében  

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg  

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen  

 feladatait folyamatosan nem végzi el  

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek l 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül 

 félévi, vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 

A magatartás és szorgalom megítélésekor mindig figyelembe kell venni a tanuló 

életkörülményeit és képességszintjét! 

 

 

 

XVI.  A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

      Csoportbontások az alábbi tantárgyak esetén lehetségesek: 

 

XVI.1. Hit- és erkölcstan oktatás 

 

 Minden évfolyam (esetleg több évfolyam) diákjaiból a református és római katolikus hittant 

illetve erkölcstant tanulók homogén csoportjainak megszervezése. 

 

XVI.2. Idegen nyelv oktatása 

 

Egy adott osztály (évfolyam) diákjaiból az angol illetve német vagy olasz nyelvet tanulók 

lehetőség szerinti homogén csoportjainak megszervezése. 

 

 

 

 

XVI.3. Szakmai ágazati képzések  

 

Intézménytípus/ 

Oktatási forma 

Osztály- és csoportlétszámok 

 BA minimum  BB maximum  BC átlag 

Szakgimnázium, 

gyakorlati képzés 

 

6 

 

12 

 

10 

 

 

 

 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

  343/349. oldal  

 

 

       XVI.4. Egyéb foglalkozások szervezése 

 

A foglalkozások szervezésénél a jelentkezők számán (minimum 8 fő/csoport) kívül a 

személyi és tárgyi feltételek biztosíthatóságát is figyelembe vesszük. Fontos szempont a 

folyamatosság és a felmenő rendszer elve. 

A foglalkozások megszervezéséről - az adott tanév tantárgyfelosztásának elfogadásával 

egyidejűleg – a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve, a nevelőtestület dönt. 

 

XVII.  A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 

XVII.1. Elvi alapvetés 

Évente egy alkalommal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén 

mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási 

alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítésében, 

lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai 

teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 

 

       XVII.2.Az egységes mérésre és értékelésre alkalmas próbák   

            

            XVII.2.1. Az aerob állóképesség mérése: 

 Cooper-teszt 

 

 Az egyéni aerob teljesítőképességét, akkor lehet a legpontosabban mérni, ha az alkalmazott 

próbák végrehajtása kiegészül pulzusméréssel. 

 A pulzus mérése mindaddig, - a készség szintjéig való – gyakorlási folyamatként fogható fel, 

amíg a tanulók nem tudják önállóan, megbízhatóan, pontosan elvégezni 

 

            XVII.2.2. Az erő, erő – állóképesség mérése: 

 

 Helyből távolugrás. 

  (Az alsó végtag dinamikus erejének a mérésére) 

 Hason fekvésből törzsemelés 

   (A hátizom erő, erő – állóképesség mérésére) 

 Hanyattfekvésből felülés (térdérintéssel) 

  (A csípőhajlító és a hasizmok erő, erő – állóképességének mérésére) 

 Fekvőtámaszban karhajlítás 

  (A vállöv – és a kar erejének, erő – állóképesség mérésére) 

 

    XVII.3. Általános mérési szempontok 

 

 A mérés megkezdése előtt a tanulónak tisztában kell lenni a mérés céljával, 

gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

 Valamennyi próbát tornateremben valamint sportudvaron tornaruhában, 

sportöltözetben célszerű végezni. 

 A mérést mindig előzze meg az általános és speciális bemelegítés. 

 A feldolgozásra alkalmas próbákkal egyszerűen, objektíven mérhető, 

értékelhető a tanulók fizikai állapota. 
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 Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák 

elvégzésekor (minden próbán minimum 3 kísérleti lehetőség megadásával) a 

legjobb teljesítményt kell nyilvántartásba venni, és a megfelelő pontértéket, (a 

megadott táblázat segítésével) meghatározni.  

 Az általános fizikai teherbíró-képesség közös mérése és értékelése során el 

kell érni, hogy a tanulók elméletben és gyakorlatban is megszerezzék azokat 

az alapvető élettani, egészségtani és edzéselméleti ismereteket, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek a fizikai állapotuk szinten tartásához, szükség 

esetén fejlesztéséhez, valamint szintjének ellenőrzéséhez. 

 A teljesítmény mérésére, értékelésére alkalmas próbákat azzal a tanárral 

legcélszerűbb elvégeztetni, aki a tanulók testi nevelésével foglalkozik. 

 A próbák mérése és értékelése a (testnevelő) tanár irányítása mellett, a 

tanulók önállóan végzik. 

 A tanulók általános fizikai teherbíró képességének fokozatos fejlesztése, 

mérése, az iskolai testnevelés részévé, kiemelkedő feladatává kell, hogy 

váljék. 

 

 XVII.4. Az általános fizikai teherbíró-képesség minősítése  

 

                 0-20.5 pont: igen gyenge 

 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan 

elvégzése, legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy 

rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. 

(A figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének – 

átmeneti – javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként 

gyógyszerek fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. 

Immunrendszerének a kisebb fertőzések, könnyebb megbetegedések 

leküzdése is igen gyakran komoly megterhelést jelent.) 

 

             21-40.5 pont : gyenge 

 

Az egésznapi tevékenységtől gyakran elfárad, a nap végén levertnek, 

kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát, egyik napról a másikra, nem tudja 

kipihenni fáradalmát.  

 

 41-60.5 pont: elfogadható 

 

A rendszeres, mindennapi tevékenységtől már ritkán fárad el, de tartós, 

váratlan többletmunka már erősen igénybe veszi.  

 

 61-80.5 pont:  közepes 

 

Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy egészsége stabil maradjon, 

azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. E szint 

megtartásához is, heti 2-3 órás időtartamú, rendszeresen végzett testedzés 

szükséges. Az egészség megőrzése érdekében a továbbiakban, (a későbbi 

élete folyamán) is törekedni kell legalább e szint megtartására. 

 

81-100.5 pont: jó 
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Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban 

alacsonyabb szintű szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, 

versenyeznek. 

(E szintet elérők, amennyiben élsportolókká szeretnének válni, minél előbb 

kezdjenek hozzá az alapvető kondicionális képességeik magasabb szintre 

emeléséhez, fejlesztéséhez.) 

 

101-120.5 pont: kiváló 

 

E szintet elérők, már fizikailag jól terhelhetők, az általuk választott 

sportágban (élsportolóként) is kiváló eredményeket érnek el. 

 

Fontos, hogy a tesztek nem képezik a tanterv részét, ezért nem gyakoroltatjuk, ill. nem is 

osztályozzuk ezeket.  

 

XVIII. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 

      XVIII.1. Egészségnevelési elvek: 

 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók.  

 

     XVIII.2.Környezeti nevelési elvek: 

 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „A Nemzeti 

alaptantervben (Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai/Természettudományos nevelés” c. fejezetében találhatók.  

 

XIX. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

Intézményünk integráló jellegű intézmény. Képesek vagyunk mind a különleges bánásmódot 

igénylő, mind a hátrányos helyzetű (HH), ill. halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók 

integrált nevelésére-oktatására. 
 

     XIX.1. Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük: 

 

a) a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

    kérelmek elbírálása, 

b) a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

c) a teljesítmények értékelése, 

d) a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

e) a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 

f) a nevelésben/oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek 

    kiadása, 

g) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

h) a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

 

   XIX.2. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti  

 

- különösen valamely személy vagy csoport 
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a) jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott 

tagozatban, osztályban vagy csoportban, 

b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 

intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai 

követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és 

mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák 

letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. 

A köznevelési intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és 

egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy 

csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nevelést/oktatást csak az egyik 

nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy a nevelésben/oktatásban való részvétel 

önkéntes, továbbá emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri. 

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a köznevelési intézményben a 

szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, olyan vallási vagy más világnézeti 

meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi nevelést/oktatást szerveznek, 

amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; 

feltéve, hogy emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, 

továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag 

támogatott követelményeknek. 

 

    XIX.3. Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben 

 

Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon 

- a megkülönböztetés megszüntetése,  

- az egyenlő bánásmód,  

- az emberi méltóság tiszteletben tartása,  

- a társadalmi szolidaritás. 

Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet 

kell fordítani a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelési/oktatási 

helyzetének javítására a beruházások megvalósítása során.  

 

    XIX.4. A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük 

 

 a közszolgáltatások elérhetőségét 

 a tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes iskolai osztályokban 

 a gyógypedagógiai nevelést, oktatást 

 a lemorzsolódás arányát 

 a továbbtanulási mutatókat 

 a tanórán kívüli programokon való részvételt  

 az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt  

 a kompetencia mérések eredményeit 

 a humán-erőforrás hiányát 

 az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést  

 a módszertani képzettséget  

 az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil 

                 szervezetek) 

 

         XIX.5. Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló dokumentum 
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Az intézmény elkészíti és folyamatosan karbantartja a Köznevelési esélyegyenlőségi 

intézkedési terv c. dokumentumát. Felülvizsgálatára 4 évenként kerül sor. Az esélyegyenlőségi 

intézkedési tervhez történő hozzáférést az intézmény (a helyi pedagógiai programhoz hasonló 

módon) lehetővé teszi. 

 

   XX.  A tanuló, jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 
         XX.1. Az iskolai jutalmazás formái: 

 

      XX.1.1. Elvi alapvetés 

         Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, 

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az iskolai közösség érdekében közösségi 

munkát végez, iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadáson, bemutatón 

vesz részt vagy bármilyen más módon segít az iskola hírnevének megőrzésében, annak 

növelésében az iskola jutalomban részesíti. 

  

     XX.1.2. Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret 

- osztályfőnöki dicséret 

- igazgatói dicséret 

- nevelőtestületi dicséret 

   

   XX.1.3. A tanév végén adható dicséretek: 

  Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásáért, kiemelkedő 

szorgalmáért, példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalmáért dicséretben 

részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell bevezetni. 

 Az egyes tanévek végén, valamint a 4, 5 és 6 éven át jeles eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehetnek át. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 

 Kiemelkedő tanulmányi eredménnyel, vagy tanulmányi eredményében jelentős 

javítást véghezvivő tanulóink pályázhatnak a Protestáns Gimnázium Egyesület által alapított 

és finanszírozott ösztöndíjára (Protestáns Gimnázium Egyesület Zólyomi Katalin díja a 

sylvesteres diákok számára). 

Az iskolán kívüli versenyeken, előadásokon, bemutatókon, vetélkedőkön 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett közös munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és könyvjutalomban lehet részesíteni. 

Az éveken át kiemelkedő munkát végzett tanuló részesülhet intézményünk Pro 

Schola Junior díjában, amit a tanévzáró ünnepélyen adunk át.  

 

   XX.2. Az iskolai büntetés formái 

 

          XX.2.1. Azt a tanulót, aki: 

- a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 

- a házirend előírásait megszegi 

- árt az iskola hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 

         XX.2.2. A büntetés formái: 

- szaktanári figyelmeztetés (szóban) 

- szaktanári intés (írásban) 
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- osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban) 

- osztályfőnöki intés 

- igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban) 

- igazgatói intés 

- tantestületi megrovás 

 

Az iskolai büntetések kiszabását a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyosságától függően el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára 

kell adni! 

mailto:sylvester@sylvester.hu


Sylvester János Református Gimnázium és Technikum 

1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 

E-mail: sylvester@sylvester.hu  OM azonosító: 101138 

  349/349. oldal  

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
I. A nevelési program és a helyi tanterv engedélyeztetésének, nyilvánosságra hozatalának és 

módosításának mechanizmusa 
 

a./ A tájékoztatás, megismertetés formája, rendje: 

A nevelőtestület számára, a program elfogadása előtt, az igazgató biztosítja a 

programtervezet 1-1 példányának átadásával a megismertetést 30 napos 

véleményezési határidővel. 

 

b./ A hozzáférhető elhelyezés biztosítása: 

A helyi pedagógiai program 1-1 példánya az intézmény igazgatói irodájában, 

irattárában, ill. könyvtárában kerül elhelyezésre 

 

c./  A tájékoztatás kérés és erre a tájékoztatás adás rendje: 

Az intézményhasználók az igazgatótól kérhetik a pedagógiai programba 

történő betekintést. Az érdeklődők a könyvtárban olvashatják el a dokumentumot, ill. 

az intézmény honlapjáról is lehetőség van azt letölteni. 

 

d./  A pedagógiai program módosítása: 

Az intézmény Pedagógiai Programjának módosítását - indoklás mellett - 

kezdeményezheti az igazgató, az intézmény vezetősége, az egyes tantárgyi 

munkacsoportok/munkaközösségek. A módosítási javaslatot és annak részletes 

indoklását az igazgató köteles 30 napon belül a nevelőtestület elé terjeszteni. 

A nevelőtestület többségi határozattal (a jelenlévők 50%-a + 1 fő) dönt a javaslatról. 

Amennyiben a nevelőtestület a módosítás mellett dönt, az igazgató a döntés után 10 

napon belül köteles a módosítási kérelmet a fenntartónak felterjeszteni. 

    II. Legitimációs záradék 
 

Intézményünk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület 2020. június 26-án 

elfogadta. Felülvizsgálatát 2020-2021. évben határozta meg. 

 

Az intézményünk helyi pedagógiai programját a fenntartónak jóváhagyásra átadtuk. 

 

Budapest, 2020. augusztus 31. 

igazgató 

 

 

A nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvi kivonat csatolva. 

 

Mellékletek  
 

1. Az iskolai pedagógiai programjához tartozó helyi tanterv  

2. Legitimálási jegyzőkönyvek  
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