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Egészségügyi gyakorlatvezető
Képzési program nyilvántartásba vételi szám: E-000748/2014/A020
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 720 01
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Egészségügyi gyakorlatvezető
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Országos Képzési Jegyzék (OKJ) előtti, illetve OKJ-ban szereplő egészségügyi
végzettség, ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettség.
Előírt gyakorlat: 3 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlat
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
Szintvizsga: A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi tevékenységet végző csapat azon tagja, aki a
különböző ellátási, szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti
képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészíti a tanulókat a
választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére. Részt vesz a
szakmai vizsga előkészítésében, és a tanuló folyamatos értékelésében. Közreműködik a tanulók
egészségügyi pályára nevelésében, a tanulást elősegítő optimális légkör és a tanulási környezet
kialakításában. Részt vesz a tudásmegosztásban a különböző képzési formák, módszerek, eszközök
alkalmazásával, fejlesztésével, a duális képzés elvárásaihoz igazodva.
A szakképesítés-ráépülés rendelkező képes:
gyakorlati munkaprogramot összeállítani
segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót
a tanulót obj ektíven értékelni
reflektíven gondolkodni
modern oktatási módszereket alkalmazni és IKT eszközöket használni
a tanulót megfelelően motiválni
tanulói csoportot irányítani
szakmai vizsgát előkészíteni
dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni
a tanuló képességeit fejleszteni
tanítási- tanulási folyamatot logikusan felépíteni
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Modulzáró vizsgák: (SZVK szerint)
A

B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
a modulzáró vizsga
megnevezése
vizsgatevékenysége

-

11125-16

Pedagógiai interakció

11126-16

Szakmódszertan

szóbeli
írásbeli és gyakorlati

A képzés várható időtartama és időbeosztása:
Időtartama: kb. 20 hónap
Időbeosztása: várhatóan havonta 4 nap elmélet és 4 nap gyakorlat
Az elméleti órák központosítva egy helyen, Budapesten kerülnek megszervezésre. A gyakorlatok letöltése is
központi szervezésű, a szak szakértőjének bevonásával kerülnek kiválasztásra a gyakorló helyek, figyelembe
véve az oktatásban részt vevők munkahelyi lehetőségeit.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az
előírt szakmai gyakorlatok teljesítése.
A képzés tervezett időpontja: 2017. III. negyedév
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.
A képzés indításához szükséges létszám meglétét követően a tájékoztató nap pontos időpontjáról értesítést
küldünk az érdeklődőknek.
Jelentkezés a képzésre:
Jelentkezési lap honlapunkról letölthető: www.enkk.hu
Ehhez csatolni szükséges:
 a képzés megkezdésének feltételeinél felsorolt végzettségekről szóló bizonyítványok másolatait
 az egészségügyi alkalmasság igazolásának másolatát (a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 15.
melléklete szerint dokumentált előzetes szakmai alkalmassági vizsgálattal)
A képzés költsége: 499 800 Ft
A szakmai vizsga tervezett díja: 49.800 Ft

Jelentkezését várjuk az oktatas@aeek.hu e-mail címre!
Felmerülő kérdéseivel az alábbi elérhetőségen kérhet tájékoztatást: 1/919-03-43
Képzési koordinátorok: Saxné Fruh Katalin és Skrapits Ágnes

