
Hejőbába község Polgármesterétől 
 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
 
Ezúton tájékoztatom településünk érdeklődő polgárait, hogy  a miskolci székhelyű MATÉRIA OKTATÁSI BT. 
szakképesítő tanfolyamokat szervez a hejőbábai Pszichiátriai Otthonban, az alábbi szakmákban: 
 
I. SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ     OKJ száma: 33 762 01 0010 33 02 
 
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:                          FEOR:  3315 Szociális gondozó és ápoló 
A beiskolázás feltétele: alapfokú iskolai végzettség, 8 osztály, illetve 10 osztály 
A munkaterület jellemzői:  
A szociális gondozó és ápoló a szociális gondozás intézményeiben felsőfokú egészségügyi vagy szociális szakember, vezető 
irányításával ápolási, gondozási alapfeladatokat lát el. 
A képzés moduljai: 
1851-06 Gondozási ápolási alapfeladatok 1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban 1866-06 
Idősellátási feladatok 167-06 Az idősellátás adminisztrációja 
A képzés tartalma: 
Kommunikáció elmélet és készségfejlesztés* Jogi, szociálpolitikai és etikai ismeretek* Pszichológiai alapismeretek* Ápolási és 
gondozási ismeretek* Szociális alapismeretek* Egészségügyi ismeretek* Szociális munka* Az idősellátás klinikai és kisklinikai 
ismeretei* A szociális szakember személyiségének védelme* A gondozás és ápolás adminisztrációja* 
A képzés helyszíne: Hejőbába Pszichiátriai Intézmény. Gyakorlat: szociális intézmények 
A képzés időtartama: 678 óra elmélet, 480 óra  gyakorlat 
A képzés időbeosztása: heti két alkalom elmélet (2x6 tanóra, heti 12 tanóra elmélet) + intenzív gyakorlat 
Tervezett indítás: 2010. május 
Vizsga: modulzáró vizsgák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint  
Bizonyítvány: Szociális gondozó és ápoló szakképesítést igazoló OKJ-s bizonyítvány 
 
 
 
II. SZOCIÁLIS ASSZISZTENS  OKJ száma: 54 762 01 0010 54 02 
 
A szakképesítéssel betölthető munkakör:     FEOR   3311 Szociális asszisztens  
A beiskolázás feltétele: érettségi bizonyítvány.  

A munkaterület jellemzői:  

A szociális asszisztens olyan emelt szintű szakmai végzettségű szakember, aki a szociális és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe 
vevők problémáinak megoldása érdekében felsőfokú végzettségű szakember irányításával, szakszerű gyakorlati segítő 
tevékenységet végez, mind az egyéni esetkezelés, mind a szociális csoport, illetve közösségi munka területén.  
A képzés moduljai: 
1851-06 Gondozási, ápolási alapfeladatok 1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban 1866-06 
Idősgondozási feladatok 1867-06 Az idősellátás adminisztrációja 
 
A képzés tartalma:  

Kommunikációelmélet és készségfejlesztés* Jogi, szociálpolitikai és etikai ismeretek* Társadalomismeret* Pszichológiai 
ismeretek* A szociális problémák komplexitása* A feladatok megosztásának szabályai* A problémamegoldás rendszere*  
Szociális munka* A szociális szakember személyiségének védelme* Egészség és társadalom* A szabadidő, mint érték* 
Biztonság* A szakmai ügyintézés gyakorlati kérdései.  

A képzés időtartama: 600 óra elmélet, 300 óra gyakorlat 220 óra intézményi gyakorlat  
A képzés időbeosztása:        Három félév, heti két nap elmélet (heti 2x6 tanóra) 

A képzés helyszíne:  Pszichiátriai Otthon Hejőbába Gyakorlat: szociális 
    intézmények 
A képzés indítása:   2010. május 
Vizsga: Záródolgozat készítése, modulzáró vizsgák a szakmai és  vizsgakövetelmények szerint 
Bizonyítvány: Szociális asszisztens szakképesítést igazoló OKJ-s bizonyítvány 
 
 
A tanfolyamokkal kapcsolatban részletes információt Fodorné Nagy Katalin, a hejőbábai Pszichiátriai Otthon megbízott 
intézményvezetője nyújt munkaidőben a 49/351-283, vagy 49/351-444-es telefonszámon. 
 
 
Hejőbába, 2010. április 1. 
 

Tisztelettel: 
 

Juhász Barnabás 
polgármester  
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