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és értékelése 

 
 
 
 
 

Szóbeli vizsgatevékenység 
 
 
 
 
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc 
 
 
 
A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. § 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai 
vizsga szóbeli tételeit a 1617-1/2007. számon kiadom. 
 
 
 
 

Jóváhagyta: 
 

Mátyus Mihály 
főosztályvezető 

 
 
 

2008 
 

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET 
 

Érvényes: 2008. 08. 13-tól 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az 
Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. 
 
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító 
száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: 
 
33 762 01 0010 33 02 Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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1. Mutassa be a gyakorlóintézményt, tevékenységét, helyét és szerepét az idősellátásban! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Az intézmény működésének földrajzi és társadalmi közege 

- Az intézmény helye a szociális ellátórendszerben 

- Az intézmény szerepe az idősellátás helyi rendszerében 

- Az intézmény működését meghatározó alapvető jogszabályok 

- Az intézmény alapító okiratban meghatározott feladatai 

- Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában leírt feladatai 

- Az intézmény fenntartója és működésének anyagi erőforrásai 

- Az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételei 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  
 

Értékelő lap 
1. Mutassa be a gyakorlóintézményt, tevékenységét, helyét és szerepét az idősellátásban! 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

Az intézmény működésének földrajzi és 
társadalmi közege 

10  

Az intézmény helye a szociális 
ellátórendszerben 

10  

Az intézmény szerepe az idősellátás helyi 
rendszerében 

10  

Az intézmény működését meghatározó 
alapvető jogszabályok 

10  

Az intézmény alapító okiratban 
meghatározott feladatai 

10  

Az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában leírt feladatai 

10  

Az intézmény fenntartója és működésének 
anyagi erőforrásai 

10  

Az intézmény működésének személyi és 
tárgyi feltételei 

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
Személyes Tájékozódás 2  

Társas 
Közérthetőség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Áttekintő képesség 2  
Általános ismeretek speciális 
helyzetekben való alkalmazása 

2  

Információgyűjtés 1  
Következtetési képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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2. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős ember problémáinak rendszerét! 
 
 
 
Információtartalom vázlata  
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A kiválasztott ellátottal való kapcsolatfelvétel módja, a kapcsolattartás jellemzői 

- Az idős ember problémái, melyekkel az intézményhez fordult 

- Az idős ember egészségi-fizikai, mentális-pszichés és szociális állapota 

- Az intézménybe kerülés óta az állapotában bekövetkezett változások 

- Az állapotváltozások a terepgyakorlat során  

- Az ellátott erőforrásai 

- A szociális gondozó és ápoló feladatai a problémák kezelésében 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
 

6/55 

 
A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelő lap 
2. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős ember problémáinak rendszerét! 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

D 
A problémamegoldó 
folyamatban alkalmazott 
módszerek 

A kiválasztott ellátottal való kapcsolatfelvétel 
módja, a kapcsolattartás jellemzői 

15  

C 

Az egyéni esetkezelés 
módszerei 

Az idős ember problémái, melyekkel az 
intézményhez fordult 

10  

Az idős ember egészségi-fizikai, mentális-
pszichés és szociális állapota 

10  

Az intézménybe kerülés óta az állapotában 
bekövetkezett változások 

10  

Az állapotváltozások a terepgyakorlat során  10  
A szociális gondozó és ápoló feladatai a 
problémák kezelésében 

15  

Az erőforrásokkal való 
gazdálkodás lehetőségei 

Az ellátott erőforrásai 5  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  
Türelmesség 1  

Társas 
Empatikus készség 1  
Segítőkészség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Helyzetfelismerés 1  
Rendszerben való gondolkodás 1  
Információgyűjtés 1  
Információgyűjtés 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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3. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős embernél végzett gondozási-ápolási 
tevékenységét!  
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- Az időskorú ember sajátos egészségi, mentális és szociális problémái  

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A segítő kapcsolat kialakítását támogató és akadályozó tényezők  

- A komplex gondozás elemei  

- A komplex gondozás elemeinek érvényesítése a gyakorlat során  

- A gondozási módszerek és eszközök megválasztása 

- A módszerek és eszközök megválasztását befolyásoló tényezők  

- Gondozási hibák és kiküszöbölésük 

- A gondozási tevékenység értékelése 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
3. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős embernél végzett gondozási-ápolási tevékenységét!  

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

Az időskorú ember sajátos egészségi, 
mentális és szociális problémái 

10  

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

D 
A segítő kapcsolat, a segítő 
tevékenység jellemzői 

A segítő kapcsolat kialakítását támogató és 
akadályozó tényezők 

10  

C 
Az idősgondozás 
eszközeinek, praktikus 
feladatai 

A komplex gondozás elemei  10  
A komplex gondozás elemeinek 
érvényesítése a gyakorlat során  

10  

A gondozási módszerek és eszközök 
megválasztása 

5  

A módszerek és eszközök megválasztását 
befolyásoló tényezők  

10  

Gondozási hibák és kiküszöbölésük 5  
A gondozási tevékenység értékelése 5  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

Személyes 

Tájékozódás 1  
Önállóság 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  
Türelmesség 1  

Társas 
Tolerancia 1  
Empatikus készség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Problémamegoldás, hibaelhárítás 1  
Általános ismeretek speciális helyzetekben 
való alkalmazása 

1  

Körültekintés, elővigyázatosság 1  
Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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4. Mutasson be egy, a terepgyakorlat során végzett problémamegoldó folyamatot! 
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A problémamegoldó modell elemei, lépései 

- Az idős ember problémájának definiálása 

- A tereptanár által Önre bízott részfeladatok bemutatása 

- Az Ön által önállóan végzett feladatok bemutatása 

- Az esettel kapcsolatos etikai megfontolásai  

- A feladat elvégzésének időrendje 

- A feladat végrehajtásának értékelése 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
4. Mutasson be egy, a terepgyakorlat során végzett problémamegoldó folyamatot! 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 
5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

D 

A problémamegoldó 
folyamatban alkalmazott 
módszerek 

A problémamegoldó modell elemei, 
lépései 

10  

Az idős ember problémájának definiálása 10  
A tereptanár által Önre bízott 
részfeladatok bemutatása 

10  

Az Ön által önállóan végzett feladatok 
bemutatása 

10  

Az esettel kapcsolatos etikai 
megfontolásai  

10  

A feladat elvégzésének időrendje 10  
A feladat végrehajtásának értékelése 5  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Türelmesség 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  

Társas 

Udvariasság 1  
Kompromisszumkészség 1  
Empatikus készség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 
Okok feltárása 1  
Helyzetfelismerés 1  
Információgyűjtés 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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5. Milyen lehetőségeket biztosít az intézmény az ellátottak személyes kapcsolatainak 
fenntartására és ápolására? Milyen erőforrást jelentenek a családi és más személyes 
kapcsolatok ellátottja számára?  
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- Az emberi kapcsolatok jelentősége a szükségletek rendszerében 

- Az ellátott idős ember családi kapcsolatai 

- Az ellátott idős ember családon kívüli személyes kapcsolatai 

- A kapcsolatok beszűkülésének veszélyei 

- Időskori krízisek és az emberi kapcsolatok összefüggése 

- Az emberi kapcsolatokban rejlő erőforrások  

- A kapcsolattartás formái, szabályozása, dokumentumai a bentlakásos intézményekben 

- A szociális gondozó és ápoló szerepe a kapcsolattartás elősegítésében 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
5. Milyen lehetőségeket biztosít az intézmény az ellátottak személyes kapcsolatainak fenntartására és 
ápolására? Milyen erőforrást jelentenek a családi és más személyes kapcsolatok ellátottja számára?  

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 
5 

 
 

 

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Időskori krízisek és az emberi kapcsolatok 
összefüggése 

10  

Az ellátott személyes és 
hivatalos kapcsolatainak 
fejlesztési módszerei 

Az emberi kapcsolatok jelentősége a 
szükségletek rendszerében 

5  

Az ellátott idős ember családi kapcsolatai 10  
Az ellátott idős ember családon kívüli 
személyes kapcsolatai 

10  

A kapcsolatok beszűkülésének veszélyei 5  
A kapcsolattartás formái, szabályozása, 
dokumentumai a bentlakásos 
intézményekben 

10  

A szociális gondozó és ápoló szerepe a 
kapcsolattartás elősegítésében 

10  

Az erőforrásokkal való 
gazdálkodás lehetőségei 

Az emberi kapcsolatokban rejlő erőforrások  5  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Megbízhatóság 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  

Társas 
Empatikus készség 1  
Udvariasság 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Okok feltárása 1  
Helyzetfelismerés 1  
Információgyűjtés 1  
Következtetési képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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6. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős ember családi kapcsolatait, az abban rejlő 
problémákat és az eset kapcsán alkalmazott családgondozási módszereket! 
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A személyes és családi kapcsolatok szerepe az ember életében 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember családi kapcsolatainak bemutatása 

- A kapcsolatok hiányából adódó problémák 

- A konfliktusos kapcsolatokból adódó problémák 

- A családsegítő szolgálat működésének szervezeti formái 

- A családsegítés célja, feladatai, a családgondozás módszerei 

- A szociális gondozó és ápoló családsegítő tevékenysége a gyakorlat során 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
6. Mutassa be a gyakorlat során megfigyelt idős ember családi kapcsolatait, az abban rejlő 
problémákat és az eset kapcsán alkalmazott családgondozási módszereket! 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Az ellátott személyes és 
hivatalos kapcsolatainak 
fejlesztési módszerei 

A személyes és családi kapcsolatok szerepe 
az ember életében 

5  

Családsegítés, 
családgondozás feladatai, 
módszerei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
családi kapcsolatainak bemutatása 

10  

A kapcsolatok hiányából adódó problémák 10  
A konfliktusos kapcsolatokból adódó 
problémák 

10  

A családsegítő szolgálat működésének 
szervezeti formái 

10  

A családsegítés célja, feladatai, a 
családgondozás módszerei 

10  

A szociális gondozó és ápoló családsegítő 
tevékenysége a gyakorlat során 

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  
Türelmesség 1  

Társas 
Empatikus készség 1  
Segítőkészség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Problémaelemzés, -feltárás 1  
Körültekintés, elővigyázatosság 1  
Információgyűjtés 1  
Következtetési képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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7. Mutassa be a szociális csoportmunka alkalmazásának formáit a gyakorlóintézményben! 
Milyen csoportmunkában vett részt az Ön által megfigyelt idős ember?  
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A csoportmunka felfogásai, modelljei 

- A csoportmunkában megoldható problémák 

- A szociális csoportmunka fázisai 

- Az intézményben működő szociális csoportmunka formái 

- A megismert csoport előtörténete, információk a klienscsoportról  

- A csoporttagok motivációi 

- A megfigyelt csoportdinamikai jelenségek 

- Kommunikáció és interakció a megfigyelt csoportban 

- A csoportkohézió fogalma 

- A csoportérték és norma rendszere  

- A megfigyelt idős ember helye a csoportban 

- A csoporton belüli szerepek értelmezése a gyakorlat során szerzett tapasztalatok alapján 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
7. Mutassa be a szociális csoportmunka alkalmazásának formáit a gyakorlóintézményben! Milyen 
csoportmunkában vett részt az Ön által megfigyelt idős ember?  

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, 
szociális, mentális állapota 

5  

D 
A szociális csoportmunka 
modelljei, típusai 

A csoportmunka felfogásai, modelljei 5  
A csoportmunkában megoldható problémák 5  

C 
A szociális csoportmunka 
folyamata és fázisai 

A szociális csoportmunka fázisai 5  
Az intézményben működő szociális csoportmunka 
formái 

5  

D A csoportfejlődési modell 
A megismert csoport előtörténete, információk a 
klienscsoportról  

5  

A csoporttagok motivációi 5  

C 
Csoporttípusok, 
csoportdinamikai jelenségek 

A megfigyelt csoportdinamikai jelenségek 10  
Kommunikáció és interakció a megfigyelt 
csoportban 

5  

A csoportkohézió fogalma 5  
A csoportérték és norma rendszere  5  
A megfigyelt idős ember helye a csoportban 5  
A csoporton belüli szerepek értelmezése a 
gyakorlat során szerzett tapasztalatok alapján 

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  
Türelmesség 1  

Társas 

Kapcsolatteremtő készség 1  
Empatikus készség 1  
Tolerancia 1  
Kompromisszumkészség 1  

Módszer 
Áttekintő képesség 1  
Információgyűjtés 1  
Következtetési képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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8. Mutassa be a gyakorlóhely területén működő önsegítő szervezeteket! Hogyan kapcsolhatók 
be az önsegítő szervezetek a gondozás folyamatába? 
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A gyakorlóintézmény kapcsolata a területén működő önsegítő csoportokkal 

- Az önsegítő csoportok létrejöttét motiváló tényezők 

- Az önsegítő csoportok szerepe a szociális ellátásban 

- A szociális gondozó és ápoló lehetőségei az önsegítő csoportok munkájának támogatására 

- Gyakorlati tapasztalatok a megismert önsegítő csoport működéséről 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A gyakorlaton megfigyelt idős ember kapcsolata a területen működő önsegítő csoporttal 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
8. Mutassa be a gyakorlóhely területén működő önsegítő szervezeteket! Hogyan kapcsolhatók be az 
önsegítő szervezetek a gondozás folyamatába? 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  
A gyakorlóintézmény kapcsolata a területén 
működő önsegítő csoportokkal 

10  

D 

Az önsegítő csoportok 
sajátosságai 

Az önsegítő csoportok létrejöttét motiváló 
tényezők 

5  

Az önsegítő csoportok szerepe a szociális 
ellátásban 

10  

A csoport tervezésének, 
elindítása, vezetése, lezárása 

A szociális gondozó és ápoló lehetőségei az 
önsegítő csoportok munkájának támogatására 

15  

Gyakorlati tapasztalatok a megismert önsegítő 
csoport működéséről 

15  

C 

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

A helyi közösségek 
A gyakorlaton megfigyelt idős ember 
kapcsolata a területen működő önsegítő 
csoporttal 

10   

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  
Önállóság 1  

Társas 

Segítőkészség 1  
Empatikus készség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  
Általános ismeretek speciális helyzetekben való 
alkalmazása 

1  

Információgyűjtés 1  
Rendszerben való gondolkodás 1  
Helyzetfelismerés 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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9. Mutassa be a gyakorlat során megismert helyi közösséget! Hogyan használható fel a 
közösségi szociális munka kapcsolati hálója a megfigyelt gondozott ellátásában?  
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A helyi társadalom főbb jellemzői 

- A szociális problémák helyi sajátosságai 

- A szociális problémákat jelző rendszer működése 

- A közösségi szociális ellátás formái az adott településen 

- A gyakorlati munka során megismert közösségi szociális munkaformák 

- Szociális akciók szervezésének, lebonyolításának tapasztalatai 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt idős 

ember problémáinak megoldásában  

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  
 

Értékelő lap 
9. Mutassa be a gyakorlat során megismert helyi közösséget! Hogyan használható fel a közösségi 
szociális munka kapcsolati hálója a megfigyelt gondozott ellátásában?  

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

A helyi közösségek 
A helyi társadalom főbb jellemzői 10  
A szociális problémák helyi sajátosságai 10  

D 

A közösségi szociális 
munka formái és folyamata 

A szociális problémákat jelző rendszer 
működése 

10  

A közösségi szociális ellátás formái az adott 
településen 

10  

Közösségi szociális munka, 
hálózati munka szervezése 

A gyakorlati munka során megismert 
közösségi szociális munkaformák 

5  

A közösségi gyakorlat 
taktikák és technikái 

Szociális akciók szervezésének, 
lebonyolításának tapasztalatai 

10  

C 
Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

D 
A közösségi szociális 
munka formái és folyamata 

A közösségi szociális munka eszközeinek 
alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt 
idős ember problémáinak megoldásában  

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  
Önállóság 1  

Társas 

Közérthetőség 1  
Segítőkészség 1  
Tolerancia 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 
Tervezési képesség 1  
Gyakorlatias feladatértelmezés 1  
Nyitott hozzáállás 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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10. Milyen szerepe van az Ön által megismert intézménynek a helyi közösségi szükségletek 
kielégítésében? Hogyan használta fel a közösségi szociális munka lehetőségeit gondozottja 
ellátásában? 
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A helyi társadalom főbb jellemzői 

- A szociális problémák helyi sajátosságai 

- Közösségi szükségletek és erőforrások felmérésének módszerei 

- A gyakorlóintézmény tevékenysége a helyi közösségi szükségletek kielégítésében 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A közösségi szociális munka eszközeinek alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt idős 

ember problémáinak megoldásában  

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  
 

Értékelő lap 
 

10. Milyen szerepe van az Ön által megismert intézménynek a helyi közösségi szükségletek 
kielégítésében? Hogyan használta fel a közösségi szociális munka lehetőségeit gondozottja ellátásában? 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

A helyi közösségek 
A helyi társadalom főbb jellemzői 10  
A szociális problémák helyi sajátosságai 10  

D 

Közösségi szociális munka, 
hálózati munka szervezése 

Közösségi szükségletek és erőforrások 
felmérésének módszerei 

15  

A közösségi gyakorlat 
taktikák és technikái 

A gyakorlóintézmény tevékenysége a helyi 
közösségi szükségletek kielégítésében 

15  

A közösségi szociális 
munka formái és folyamata 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

A közösségi szociális munka eszközeinek 
alkalmazása a gyakorlat során megfigyelt 
idős ember problémáinak megoldásában  

15  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  

Társas 

Közérthetőség 1  
Segítőkészség 1  
Udvariasság 1  
Kompromisszumkészség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Áttekintő képesség 1  
Általános ismeretek speciális helyzetekben 
való alkalmazása 

1  

Helyzetfelismerés 1  
Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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11. Milyen krízisekkel kellett megküzdenie az Ön által megismert idős embernek? Hogyan 
határozzák meg az átélt krízisek mostani életét, a vele való gondozási munkát? 
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- Az időskor sajátos krízisei, problémái 

- A krízis jelei, értelmezésük 

- A krízisintervenció fogalma 

- A krízisek feldolgozásának lehetséges módjai 

- A krízis feldolgozását segítő módszerek 

- Az átélt krízisek szerepe az emberi viszonyokban  

- A szociális gondozó és ápoló krízisintervencióban betöltött szerepe  

- A gyakorlat során megismert idős ember problémái, az életútját meghatározó krízisek 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  
 

Értékelő lap 
11. Milyen krízisekkel kellett megküzdenie az Ön által megismert idős embernek? Hogyan 
határozzák meg az átélt krízisek mostani életét, a vele való gondozási munkát? 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

Az időskor sajátos krízisei, problémái 10  

A krízis, a krízisintervenció 
lehetőségeinek ismerete a 
szociális munkában 

A krízis jelei, értelmezésük 10  
A krízisintervenció fogalma 5  
A krízisek feldolgozásának lehetséges módjai 10  
A krízis feldolgozását segítő módszerek 10  
Az átélt krízisek szerepe az emberi 
viszonyokban  

10  

A szociális gondozó és ápoló 
krízisintervencióban betöltött szerepe  

10  

A gyakorlat során megismert idős ember 
problémái, az életútját meghatározó krízisek 

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Elhivatottság, elkötelezettség 1  
Tűrőképesség 1  
Megbízhatóság 1  

Társas 

Empatikus készség 1  
Segítőkészség 1  
Tolerancia 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 
Helyzetfelismerés 1  
Okok feltárása 1  
Következtetési képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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12. Milyen problémái voltak az Ön által megismert idős embernek, melyek orvoslására 
igénybe vette vagy igénybe vehette volna az érdekérvényesítés különböző lehetőségeit? 
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- Az ellátottak általános és speciális jogai 

- Az ellátottak jogait meghatározó jogi szabályozók 

- Az érdekvédelem célja, módja, fokozatai 

- Az érdekvédelem eszközei 

- Az ellátott-jogi képviselő feladata és hatásköre 

- A szociális gondozó és ápoló kompetenciája az ellátottak érdekvédelemében 

- A megfigyelt idős ember problémái, érdekérvényesítő képessége 

- A gyakorlat során végzett érdekérvényesítő munka 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
12. Milyen problémái voltak az Ön által megismert idős embernek, melyek orvoslására igénybe vette 
vagy igénybe vehette volna az érdekérvényesítés különböző lehetőségeit? 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Az ellátottak 
érdekérvényesítési 
lehetőségei 

Az ellátottak általános és speciális jogai  5  
Az ellátottak jogait meghatározó jogi 
szabályozók 

10  

Az érdekvédelem célja, módja, fokozatai 5  
Az érdekvédelem eszközei 5  
Az ellátott-jogi képviselő feladata és 
hatásköre 

10  

Az érdekképviseleti 
tevékenység végzésének 
gyakorlata 

A szociális gondozó és ápoló kompetenciája 
az ellátottak érdekvédelemében 

10  

A megfigyelt idős ember problémái, 
érdekérvényesítő képessége 

10  

A gyakorlat során végzett érdekérvényesítő 
munka 

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Megbízhatóság 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  

Társas 

Kompromisszumkészség 1  
Tolarencia 1  
Udvariasság 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 
Körültekintés, elővigyázatosság 1  
Információgyűjtés 1  
Következtetési képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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13. Mutassa be a gyakorlat során a kiválasztott idős ember ellátására készített gondozási 
tervet, annak végrehajtását, értékelje a gyakorlati idő alatt elért eredményeket! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A gondozási tervek típusai, tartalmuk 

- Az egyéni gondozási terv készítésének lépései 

- A gondozási terv értékelése, felülvizsgálata, módosításának okai 

- A gondozási terv megvalósításának dokumentálása 

- A gyakorlat során készített gondozási terv bemutatása 

- A gyakorlat során, a gondozási terv alapján végzett munka bemutatása, az elért eredmények 

értékelése 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
13. Mutassa be a gyakorlat során a kiválasztott idős ember ellátására készített gondozási 
tervet, annak végrehajtását, értékelje a gyakorlati idő alatt elért eredményeket! 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Gondozási tervek készítése 

A gondozási tervek típusai, tartalmuk 10  
Az egyéni gondozási terv készítésének 
lépései 

10  

A gondozási terv értékelése, felülvizsgálata, 
módosításának okai 

10  

A gondozási terv megvalósításának 
dokumentálása 

5  

A gyakorlat során készített gondozási terv 
bemutatása 

15  

A gyakorlat során, a gondozási terv alapján 
végzett munka bemutatása, az elért 
eredmények értékelése 

15  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Kézírás 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Önállóság 1  
Megbízhatóság 1  

Társas 
Segítőkészség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Áttekintő képesség 1  
Általános ismeretek speciális helyzetekben 
való alkalmazása 

1  

Információgyűjtés 1  
Problémamegoldás, hibaelhárítás 1  
Tervezési képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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14. Mutassa be a gyakorlati munkája során megismert korszerű gondozási formákat egy 
konkrét eset kapcsán!  
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- Korszerű gondozási formák a szociális ellátás területén 

- Az új gondozási formák tartalma, jelentősége az idősellátásban 

- Az új gondozási formák bevezetésével és elfogadtatásával kapcsolatos teendők  

- A gyakorlat során megismert korszerű gondozási formák előnyei, hátrányai 

- A választott gondozási forma indokai  

- A megfigyelt idős ember ellátásának gyakorlati tapasztalatai  

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
14. Mutassa be a gyakorlati munkája során megismert korszerű gondozási formákat egy konkrét eset 
kapcsán!  

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Korszerű gondozási formák 

Korszerű gondozási formák a szociális ellátás 
területén 

10  

Az új gondozási formák tartalma, jelentősége 
az idősellátásban 

10  

Az új gondozási formák bevezetésével és 
elfogadtatásával kapcsolatos teendők 

10  

A gyakorlat során megismert korszerű 
gondozási formák előnyei, hátrányai 

15  

A választott gondozási forma indokai  10  
A megfigyelt idős ember ellátásának 
gyakorlati tapasztalatai  

10  

Összesen  80  
    

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  

Társas 
Segítőkészség 1  
Empatikus készség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Áttekintő képesség 1  
Általános ismeretek speciális helyzetekben 
való alkalmazása 

1  

Információgyűjtés 1  
Helyzetfelismerés 1  
Következtetési képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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15. Milyen tapasztalatokat szerzett gyakorlata során a gyógyászati segédeszközök gondozási 
munkában betöltött szerepéről? 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A gyógyászati segédeszközök típusai 

- A gyógyászati segédeszközök szerepe az életminőség javításában 

- A gyógyászati segédeszközök beszerzése, a gyógyászati segédeszközök 

társadalombiztosítási támogatása 

- A gyógyászati segédeszközök használata, a helyes alkalmazás megtanításának szempontja  

- A gyógyászati segédeszköz karbantartása, balesetmegelőzési szempontok 

- A gyógyászati segédeszközök szerepe a megfigyelt idős emberrel kapcsolatos gondozási 

munkában  

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
15. Milyen tapasztalatokat szerzett gyakorlata során a gyógyászati segédeszközök gondozási 
munkában betöltött szerepéről? 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Gyógyászati segédeszközök 
beszerzése és használata 

A gyógyászati segédeszközök típusai 10  
A gyógyászati segédeszközök szerepe az 
életminőség javításában 

10  

A gyógyászati segédeszközök beszerzése, a 
gyógyászati segédeszközök 
társadalombiztosítási támogatása 

10  

A gyógyászati segédeszközök használata, a 
helyes alkalmazás megtanításának 
szempontja  

10  

A gyógyászati segédeszköz karbantartása, 
balesetmegelőzési szempontok 

10  

A gyógyászati segédeszközök szerepe a 
megfigyelt idős emberrel kapcsolatos 
gondozási munkában  

15  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Türelmesség 1  
Önállóság 1  

Társas 

Közérthetőség 1  
Empatikus készség 1  
Segítőkészség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Körültekintés, elővigyázatosság 1  
Általános ismeretek speciális helyzetekben 
való alkalmazása 

1  

Információgyűjtés 1  
Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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16. Milyen feladatokat ró a szociális gondozó és ápoló szakemberre a gyógyíthatatlan betegek 
speciális ápolása-gondozása, a hozzátartozók támogatása?  
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A gyógyíthatatlan betegek gondozásának korszerű ellátási formái 

- A gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozási-ápolási feladatai 

- A gyógyíthatatlan betegeket ellátó team tagjai 

- A szociális gondozó és ápoló helye a gondozói teamben 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- Gyakorlati tapasztalatai a gyógyíthatatlan beteg ellátásáról 

- A hozzátartozók támogatásának lehetséges formái 

- A gyógyíthatatlan betegek ellátása során a szociális szakembert ért hatások feldolgozásának 

szakmai lehetőségei 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
16. Milyen feladatokat ró a szociális gondozó és ápoló szakemberre a gyógyíthatatlan betegek speciális 
ápolása-gondozása, a hozzátartozók támogatása?  

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 
Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és szakellátását 
végző intézmények 
tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Gyógyíthatatlan betegek 
sajátos gondozása 

A gyógyíthatatlan betegek gondozásának 
korszerű ellátási formái 

10  

A gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozási-
ápolási feladatai 

10  

A gyógyíthatatlan betegeket ellátó team tagjai 5  
A szociális gondozó és ápoló helye a gondozói 
teamben 

5  

Gyakorlati tapasztalatai a gyógyíthatatlan 
beteg ellátásáról 

15  

A hozzátartozók támogatásának lehetséges 
formái 

10  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

A team, az esetmegbeszélés és 
a szupervízió szerepe 

A gyógyíthatatlan betegek ellátása során a 
szociális szakembert ért hatások 
feldolgozásának szakmai lehetőségei 

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1  
Tűrőképesség 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  

Társas 
Empatikus készség 1  
Segítőkészség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Körültekintés, elővigyázatosság 1  
Általános ismeretek speciális helyzetekben 
való alkalmazása 

1  

Gyakorlatias feladatértelmezés 1  
Helyzetfelismerés 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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17. Milyen foglalkozások, aktivizáló tevékenységek szervezése biztosította a gyakorló 
intézményben az ellátottak fizikai és szellemi képességeinek fenntartását és fejlesztését? 
Milyen tevékenységekben vett részt gondozottja? 
 
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- Az aktivitás szerepe és jelentősége az emberi szükségletek rendszerében 

- A foglalkozások, aktivizáló programok formái 

- Az aktivizáló programok szervezése 

- A foglalkoztatási tervek formái, készítése 

- A foglalkozások személyi és tárgyi feltételei 

- Az aktivizáló programok szervezését segítő és akadályozó tényezők 

- Aktív és passzív foglalkoztatás tartalma 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A megfigyelt idős ember aktivizálhatósága, aktivitása  

- Gyakorlati tapasztalatok az intézményben szervezett foglalkozások formáiról, feltételeiről, 

az idősek aktivizáló programokon való részvételéről 

- A szociális gondozó és ápoló szerepe az aktivizálásban, a foglalkoztatásban 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelő lap 
17. Milyen foglalkozások, aktivizáló tevékenységek szervezése biztosította a gyakorló 
intézményben az ellátottak fizikai és szellemi képességeinek fenntartását és fejlesztését? 
Milyen tevékenységekben vett részt gondozottja? 
 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, 
feladatai 

5  

Az aktivitás, foglalkozás 
formái, lehetőségei 

Az aktivitás szerepe és 
jelentősége az emberi 
szükségletek rendszerében 

5  

A foglalkozások, aktivizáló 
programok formái 

5  

Az aktivizáló programok 
szervezése 

5  

A foglalkoztatási tervek formái, 
készítése 

10  

Az aktivizáló programok 
szervezését segítő és akadályozó 
tényezők 

10  

Aktív és passzív foglalkoztatás 
tartalma 

5  

Gyakorlati tapasztalatok az 
intézményben szervezett 
foglalkozások formáiról, 
feltételeiről, az idősek aktivizáló 
programokon való részvételéről 

10  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt 
idős ember egészségi, szociális, 
mentális állapota 

10  

A megfigyelt idős ember 
aktivizálhatósága, aktivitása  

5  

D 
A foglalkoztatás személyi- és 
tárgyi feltételei 

A foglalkozások személyi és 
tárgyi feltételei 

5  

A szociális gondozó és ápoló 
szerepe az aktivizálásban, a 
foglalkoztatásban  

5  

Összesen 80  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények 
szerint 

Max.  

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

Személyes 
Tájékozódás 1  
Türelmesség 1  
Önállóság 1  

Társas 
Közérthetőség 1  
Segítőkészség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Nyitott hozzáállás 1  
Tervezési képesség 1  
Információgyűjtés 1  
Körültekintés, elővigyázatosság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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18. Milyen előírások határozzák meg a gyakorlóintézményben a gondozási munka biztonságos 
végzését? Hogyan tudta ezt érvényesíteni terepgyakorlati munkája során? 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A gyakorlóintézmény tűz- és munkavédelmi szabályzata 

- A munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelmények a szociális 

intézményekben 

- Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök 

- Gyógyszerek, mérgek, vegyszerek tárolására, nyilvántartására vonatkozó szabályok 

- Veszélyes hulladékok; a veszélyes hulladékként kezelt anyagok, eszközök kezelése, a 

veszélyes hulladékok tárolására vonatkozó előírások 

- Elektromos gépek, berendezések használata, áramtalanítása, a meghibásodás felismerése 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A gyakorlati munka során a gondozott, a saját és munkatársai biztonsága érdekében végzett 

tevékenysége 

- Gyakorlati tapasztalatok a biztonságos munkavégzés szabályainak betartásáról  

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelő lap 
18. Milyen előírások határozzák meg a gyakorlóintézményben a gondozási munka biztonságos 
végzését? Hogyan tudta ezt érvényesíteni terepgyakorlati munkája során? 
 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai 
és vizsgakövetelmények 

szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények 
tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

D 

Tűzvédelem 
A gyakorlóintézmény tűz- és 
munkavédelmi szabályzata 

5  

Mérgek tárolása 
Gyógyszerek, mérgek, vegyszerek 
tárolására, nyilvántartására vonatkozó 
szabályok 

10  

Érintésvédelem 
Elektromos gépek, berendezések 
használata, áramtalanítása, a 
meghibásodás felismerése 

5  

C 
Munkahelyi- és háztartási 
balesetek megelőzésének 
lehetőségei 

A munkavállalókkal szemben támasztott 
egészségügyi követelmények a szociális 
intézményekben 

5  

Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök 10  
Veszélyes hulladékok; a veszélyes 
hulladékként kezelt anyagok, eszközök 
kezelése, a veszélyes hulladékok 
tárolására vonatkozó előírások 

10  

A gyakorlati munka során a gondozott, a 
saját és munkatársai biztonsága 
érdekében végzett tevékenysége 

10  

Gyakorlati tapasztalatok a biztonságos 
munkavégzés szabályainak betartásáról  

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

Személyes 
Tájékozódás 1  
Önállóság 1  

Társas 
Közérthetőség 1  
Segítőkészség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Körültekintés, elővigyázatosság 1  
Általános ismeretek speciális 
helyzetekben való alkalmazása 

1  

Információgyűjtés 1  
Helyzetfelismerés 1  
Problémamegoldás, hibaelhárítás 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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19. Mutassa be a gyakorlóintézményben működő szakmai teameket! Milyen lehetősége volt a 
teamben való munkára, milyen szakemberek vettek részt a kiválasztott gondozott 
ellátásában?  
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A munkacsoport kialakításának szempontjai 

- A munkacsoport összetétele 

- Feladatmegosztás és kompetenciák a szakmai teamben 

- A problémamegoldás folyamata a szakmai teamben 

- A teammunka jelentősége a gondozási tevékenységben, hatása a teamben dolgozókra 

- A gyakorlóintézményben működő szakmai teamek bemutatása 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A megfigyelt idős gondozásában részvevő szakmai team összetétele, a tagok közötti 

feladatmegosztás, az Ön szerepe a gondozói teamben 

- Gyakorlati tapasztalatok a szakmai teamek működéséről 

 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelő lap 
 

19. Mutassa be a gyakorlóintézményben működő szakmai teameket! Milyen lehetősége volt a 
teamben való munkára, milyen szakemberek vettek részt a kiválasztott gondozott 
ellátásában?  

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai 
és vizsgakövetelmények 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények 
tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős 
ember egészségi, szociális, mentális 
állapota 

10  

A team, az 
esetmegbeszélés és a 
szupervízió szerepe 

A munkacsoport kialakításának 
szempontjai 

5  

A munkacsoport összetétele 5  
Feladatmegosztás és kompetenciák a 
szakmai teamben 

5  

A problémamegoldás folyamata a 
szakmai teamben 

10  

A teammunka jelentősége a gondozási 
tevékenységben, hatása a teamben 
dolgozókra 

10  

A gyakorlóintézményben működő 
szakmai teamek bemutatása 

10  

A megfigyelt idős gondozásában 
részvevő szakmai team összetétele, a 
tagok közötti feladatmegosztás, az Ön 
szerepe a gondozói teamben 

10  

Gyakorlati tapasztalatok a szakmai 
teamek működéséről 

10  

Összesen 80  
 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  
 
 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért

Személyes 
Tájékozódás 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  
Önállóság 1  

Társas 

Segítőkészség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  
Tolerancia 1  
Kompromisszumkészség 1  

Módszer 

Áttekintő képesség 1  
Általános ismeretek speciális 
helyzetekben való alkalmazása 

1  

Információgyűjtés 1  
Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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20. Hogyan működik az esetmegbeszélés és a szupervízió a gyakorlóintézményben? Milyen 
lehetősége volt a gyakorlat során felmerült szakmai kérdések tisztázására, problémák 
feldolgozására? 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- Az esetmegbeszélés szerepe a szociális munkában 

- Az esetmegbeszélő csoport működése 

- A szupervízió fogalma, szerepe a szociális munkában 

- A szupervízió formái 

- A segítő tevékenység hatása a segítő személyiségére 

- A „kiégés” jelei 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- Esetmegbeszélés tapasztalatainak hasznosítása a megfigyelt idős ember gondozása során 

- Gyakorlati tapasztalatok a gyakorlóintézményben működő esetmegbeszélésről és 

szupervízióról  

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
20. Hogyan működik az esetmegbeszélés és a szupervízió a gyakorlóintézményben? Milyen lehetősége 
volt a gyakorlat során felmerült szakmai kérdések tisztázására, problémák feldolgozására? 
 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

A team, az esetmegbeszélés 
és a szupervízió szerepe 

Az esetmegbeszélő csoport működése 10  
Az esetmegbeszélés szerepe a szociális 
munkában 

5  

A szupervízió fogalma, szerepe a szociális 
munkában 

10  

A szupervízió formái 5  
A segítő tevékenység hatása a segítő 
személyiségére 

5  

A „kiégés” jelei 10  
Esetmegbeszélés tapasztalatainak hasznosítása a 
megfigyelt idős ember gondozása során 

10  

Gyakorlati tapasztalatok a 
gyakorlóintézményben működő 
esetmegbeszélésről és szupervízióról  

10  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Elhivatottság, elkötelezettség 1  
Önállóság 1  
Megbízhatóság 1  
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1  

Társas 
Empatikus készség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  
Tolerancia 1  

Módszer 
Helyzetfelismerés 1  
Nyitott hozzáállás 1  
Problémaelemzés, -feltárás 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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21. Mutassa be egy idős ember háztartásvitelének, háztartásgazdálkodásának segítése terén a 
gyakorlatban szerzett tapasztalatait! 
 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A háztartásvezetés feladatai 

- A család, az idős ember külső és belső anyagi forrásai 

- A fogyasztást befolyásoló tényezők 

- A családi költségvetés készítésének lépései 

- Az idős emberek háztartásvitelének, gazdálkodásának jellemzői 

- A háztartási napló funkciója 

- A szociális gondozó és ápoló szerepe, feladatai a háztartásvitel és gazdálkodás 

támogatásában 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A megfigyelt idős ember háztartásvezetésében és háztartásgazdálkodásában végzett segítő 

tevékenységének értékelése 

- A gyakorlat során készített háztartási napló bemutatása 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
21. Mutassa be egy idős ember háztartásvitelének, háztartásgazdálkodásának segítése terén a 
gyakorlatban szerzett tapasztalatait! 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

Háztartásgazdálkodás és 
háztartásvezetés gyakorlata 

A háztartásvezetés feladatai 5  
A család, az idős ember külső és belső anyagi 
forrásai 

10  

A fogyasztást befolyásoló tényezők 5  
A háztartási napló funkciója 5  

A családi költségvetés; a 
bevételek és kiadások főbb 
csoportjai 

A családi költségvetés készítésének lépései 10  
Az idős emberek háztartásvitelének, 
gazdálkodásának jellemzői 

5  

A megfigyelt idős ember háztartásvezetésében és 
háztartásgazdálkodásában végzett segítő 
tevékenységének értékelése 

10  

A gyakorlat során készített háztartási napló 
bemutatása 

5  

Az adósságkezelés 
lehetőségei 

A szociális gondozó és ápoló szerepe, feladatai a 
háztartásvitel és gazdálkodás támogatásában 

10  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Kézügyesség 1  
Önállóság 1  
Megbízhatóság 1  

Társas 
Segítőkészség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  
Udvariasság 1  

Módszer 

Problémaelemzés,-feltárás 1  
Általános ismeretek speciális helyzetekben való 
alkalmazása 

1  

Információgyűjtés 1  
Következtetési képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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22. Mutassa be, hogy gyakorlata során hogyan tudott bekapcsolódni a háztartásszervezési és 
háztartásvezetési feladatokba!  
 
 
Információtartalom vázlata 
 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A háztartásvezetési munkák tervezése és szervezése 

- A háztartás berendezése, alapvető háztartási eszközök, háztartási gépek kezelése 

- A háztartási eszközök, háztartási gépek karbantartása  

- A háztartási munkák veszélyforrásai 

- A háztartásban használt textíliák és jellemzőik 

- A háztartásban használt textíliák kezelése 

- A szociális gondozó és ápoló kompetenciája és szerepe a háztartási munkák szervezésében 

és ellátásában 

- Intim élettérbe való betekintés etikája  

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- Háztartásszervezésre vonatkozó gyakorlati tapasztalatok 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
 
22. Mutassa be, hogy gyakorlata során hogyan tudott bekapcsolódni a háztartásszervezési és 

háztartásvezetési feladatokba! 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

A házimunkák tervezése és 
szervezése 

A háztartásvezetési munkák tervezése és 
szervezése 

5  

A háztartás berendezései és 
eszközei 

A háztartás berendezése, alapvető háztartási 
eszközök, háztartási gépek kezelése 

5  

A háztartási eszközök, háztartási gépek 
karbantartása  

5  

A házi munkák veszélyei A háztartási munkák veszélyforrásai 10  
A ruházat és textíliák 
funkciója és tulajdonsága 

A háztartásban használt textíliák és 
jellemzőik 

5  

A textíliák kezelése A háztartásban használt textíliák kezelése 5  
Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Háztartásgazdálkodás és 
háztartásvezetés gyakorlata 

Háztartásszervezésre vonatkozó gyakorlati 
tapasztalatok 

10  

A szociális gondozó és ápoló kompetenciája 
és szerepe a háztartási munkák szervezésében 
és ellátásában 

10  

Intim élettérbe való betekintés etikája  10  
Összesen 80  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
Személyes Tájékozódás 2  

Társas 
Közérthetőség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  

Módszer 

Áttekintő képesség 2  
Általános ismeretek speciális helyzetekben 
való alkalmazása 

2  

Információgyűjtés 1  
Következtetési képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
 

  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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23. Mi jellemzi és mi befolyásolja az idős emberek táplálkozási szokásait? Milyen betegségek 
határozzák meg a gyakorlat során megfigyelt idős ember étrendjét? 
 
 
Információtartalom vázlata 
 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A táplálkozási szokások kialakulását befolyásoló tényezők 

- Az egészséges táplálkozás ismérvei 

- A tápanyagok, az egyes tápanyagok élettani szerepe 

- Tápanyagszükséglet időskorban, a minőségi és mennyiségi éhezés 

- A táplálkozási szokások változása  

- Az ételkészítés technikái 

- Az ételek elkészítésének hagyományai 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A megismert idős ember étkezési szokási, a szokásait meghatározó tényezők 

- A gyakorlat során az egészséges táplálkozás érdekében végzett tevékenysége és elért 

eredmények 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
23. Mi jellemzi és mi befolyásolja az idős emberek táplálkozási szokásait? Milyen betegségek 
határozzák meg a gyakorlat során megfigyelt idős ember étrendjét?    

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

A táplálkozási szokások, 
táplálkozási hibák 

A táplálkozási szokások kialakulását 
befolyásoló tényezők 

5  

Az egészséges táplálkozás ismérvei 5  
A táplálkozási szokások változása  5  

Az élelmiszerek összetevői 
és fiziológiai hatása 

A tápanyagok, az egyes tápanyagok élettani 
szerepe 

10  

Az élelmiszerek elő- és 
elkészítése 

Az ételkészítés technikái 5  
Az ételek elkészítésének hagyományai 5  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Tápanyagszükséglet időskorban, a minőségi 
és mennyiségi éhezés 

10  

A megismert idős ember étkezési szokási, a 
szokásait meghatározó tényezők 

10  

A gyakorlat során az egészséges táplálkozás 
érdekében végzett tevékenysége és elért 
eredmények 

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Tájékozódás 1  
Önállóság 1  
Megbízhatóság 1  

Társas 

Közérthetőség 1  
Kapcsolatteremtő készség 1  
Segítőkészség 1  
Tolerancia 1  

Módszer 

Áttekintő képesség 1  
Általános ismeretek speciális helyzetekben 
való alkalmazása 

1  

Információgyűjtés 1  
Összesen 10  
Mindösszesen 100  
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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24. Mutassa be a kiválasztott idős ember közvetlen életterét, fizikai  környezetét! Milyen 
javaslatokat tenne a körülmények mérlegelésével az egészséges és biztonságos élettér 
kialakítására? 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A társadalmi- és a tárgyi környezet hatása az emberre 

- Az állandóság szerepe az idős ember életében  

- A biztonság helye az emberi szükségletek rendszerében 

- A biztonság dimenziói időskorban 

- Az egészséges és biztonságos élettér ismérvei 

- A közvetlen környezet higiénéje, a szociális gondozó és ápoló támogató szerepe a higiéné 

megtartásában  

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- A megismert idős ember fizikai környezetének bemutatása 

- Konkrét javaslatok az idős ember biztonságos és egészséges élettérének kialakítására 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
24. Mutassa be a kiválasztott idős ember közvetlen életterét, fizikai környezetét! Milyen javaslatokat 
tenne a körülmények mérlegelésével az egészséges és biztonságos élettér kialakítására? 

Típus 

Szakmai ismeretek 
alkalmazása a szakmai és 

vizsgakövetelmények 
szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

A biztonságos élettér 
kialakítása és higiénéje 

A társadalmi- és a tárgyi környezet hatása az 
emberre 

5  

Az állandóság szerepe az idős ember életében  5  
A biztonság helye az emberi szükségletek 
rendszerében 

10  

A biztonság dimenziói időskorban 10  
Az egészséges és biztonságos élettér ismérvei 5  
A közvetlen környezet higiénéje, a szociális 
gondozó és ápoló támogató szerepe a higiéné 
megtartásában  

10  

A megismert idős ember fizikai 
környezetének bemutatása 

10  

Konkrét javaslatok az idős ember biztonságos 
és egészséges élettérének kialakítására 

10  

Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
Személyes Tájékozódás 2  

Társas 

Megbízhatóság 1  
Tolerancia 1  
Udvariasság 1  
Kompromisszumkészség 1  

Módszer 

Problémaelemzés, -feltárás 1  
Problémamegoldás, hibaelhárítás 1  
Tervezési képesség 1  
Körültekintés, elővigyázatosság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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25. Milyen feladatokat ró a szociális gondozó és ápoló szakemberre a haldoklók speciális 
ápolása-gondozása, a hozzátartozók támogatása?  
 
 
 
Információ-tartalom vázlata 
 

- A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 

- A haldoklók gondozásának korszerű ellátási formái 

- A haldokló beteg ápolása-gondozása, pszichés támogatása 

- A terminális állapotú betegeket ellátó team tagjai, a feladatok megosztása; a szociális 

gondozó és ápoló helye a gondozói teamben 

- A haldoklás fázisai 

- A közeledő halál jelei 

- Az elhunyt körüli teendők 

- A haldokló, az elhunyt hozzátartozóinak támogatása 

- A gyakorlat során megfigyelt idős ember egészségi, szociális, mentális állapota 

- Gyakorlati tapasztalatai a haldokló beteg ellátásáról 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
1866-06 Idősgondozási feladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és 
értékelése 
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A vizsgázó neve: ...........................................................................  

Értékelő lap 
25. Milyen feladatokat ró a szociális gondozó és ápoló szakemberre a haldoklók speciális ápolása-
gondozása, a hozzátartozók támogatása?  

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 
Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Az idősek alap- és 
szakellátását végző 
intézmények tevékenysége 

A gyakorlóintézmény típusa, feladatai 5  

B 
Haldoklók kísérése, 
támogatása 

A haldoklók gondozásának korszerű 
ellátási formái 

5  

A haldokló beteg ápolása-gondozása, 
pszichés támogatása 

10  

A terminális állapotú betegeket ellátó team 
tagjai, a feladatok megosztása; a szociális 
gondozó és ápoló helye a gondozói 
teamben 

10  

Gyakorlati tapasztalatai a haldokló beteg 
ellátásáról 

10  

C A haldoklás fázisai 
A haldoklás fázisai 10  
A közeledő halál jelei 5  

B 

Az elhunyt körüli tennivalók Az elhunyt körüli teendők 10  
A hozzátartozók 
támogatásának eszközei a 
haldokló kísérésében, a gyász 

Az elhunyt hozzátartozóinak támogatása 5  

C 
Az időskor sajátosságai, 
krízisei 

A gyakorlat során megfigyelt idős ember 
egészségi, szociális, mentális állapota 

10  

Összesen  80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Max. Elért 

5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2  
5 Köznyelvi beszédkészség 2  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2  
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 2  

Összesen 10  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 1  
Tűrőképesség 1  
Elhivatottság, elkötelezettség 1  
Állóképesség 1  

Társas 
Kapcsolatteremtő készség 1  
Empatikus készség 1  
Segítőkészség 1  

Módszer 

Körültekintés, elővigyázatosság 1  
Általános ismeretek speciális helyzetekben 
való alkalmazása 

1  

Helyzetfelismerés 1  
Összesen 10  
Mindösszesen 100  
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 


