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Európai Gondozási Tanúsítvány megszerzésére felkészítő 
továbbképzés  

 

(T-05-075/2014) 

 

 

Továbbképzési pontérték: 30 pont 

Időtartam: 30 óra 

Részvételi díj: 33 000 Ft 

 

 

 

 

A KÉPZÉS CÉLJA:  

Az európai szociális szakmai sztenderdekhez illeszkedő elméleti, gyakorlati tudás átadása a 

BESCLO tudáskimenetitár kompetencia elvárásaira építve. 

 

KIKNEK AJÁNLJUK: 

Az Európai Gondozási Tanúsítvány követelményrendszerét és tudástartalmait egy 16 európai 

országot összefogó nemzetközi partnerség keretében dolgoztuk ki. Azokat a tudásterületeket 

és követelményeket határoztuk meg, amelyek a résztvevő országok szociális ellátásában 

egységes elvárásként megjeleníthetőek, és amelyek szükségesek ahhoz, hogy a területen 

dolgozó szakemberek magas színvonalú, biztonságos szolgáltatásnyújtást valósítsanak meg. 

A továbbképzést azoknak a közvetlen ellátásban dolgozó szakembereknek ajánljuk elsősorban, 

akik korszerű, a nemzetközi gyakorlatban is elfogadott és alkalmazott szakmai sztenderdeket 

szeretnének megismerni és alkalmazni munkájukban. Ajánljuk egyaránt a szociális és a 

gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek is, hisz olyan alapvető szakmai eljárásokat 

ismerhetőek meg a képzés során, amelyek valamennyi ellátási területen adaptálhatóak és 

alkalmazhatóak. 

 

A KÉPZÉS EGYSÉGEI: 

A program a Közös tudásalap létrehozása a szociális gondozás területén az Európai Gondozási 

Tanúsítvány segítségével (Creating a Common Foundation in Care using the ECC) elnevezésű 

nemzetközi projekt keretében kidolgozott, a szociális ellátási ágazatban Európa szerte 

elfogadottnak, illetve elvárhatónak tartott szakmai elvárásokra épít. Ezek olyan tudások, 

amelyek egy része a különböző szintű hazai szociális alapképzéseknek is részét képezik, de 

több olyan területe van, amelyek teljesen újnak, a gyakorlatban kevéssé ismertnek 

tekinthetőek.  

A hazai szakképzésben hiányterületként megjelenő tudáskimeneti területek a Kockázatok 

kezelése, A bántalmazás és elhanyagolás és a Támogatásban részesülő személyek 

életminőségének fejlesztése modulok. Ezekre magasabb óraszám biztosításával nagyobb 

hangsúlyt szeretnénk adni. Magas óraszámot biztosítunk a Munkahelyi biztonság modulnak is.  
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A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA: 

 

A képzés az Európai Gondozási Tanúsítvány tesztvizsga kitöltésével zárul. A tesztvizsga sikeres 

teljesítése esetén a hallgató a képzési elvégzését igazoló IGAZOLÁS mellett, az Európai 

Gondozási Tanúsítványt is megkapja, amely egy kétnyelvű, nemzetközi tanúsítvány. 

 

A képzés tartalma:  

1. modul: A szociális munka értékei  

2. modul: A támogatásban részesülő személyek életminőségének 

fejlesztése  

3. modul: Kockázatok kezelése  

4. modul: A szociális gondozói szerep megértése  

5. modul: Munkahelyi biztonság  

6. modul: Együttműködő (asszertív) és hatékony kommunikáció  

7. modul: A bántalmazás és az elhanyagolás felismerése és kezelése  

8. modul: Szakmai fejlődés  

 

Megszerezhető 

kompetenciák: 

A képzésen való részvételt követően a résztvevő: 

- Tisztában van a következő értékek jelentésével és tiszteletben 

tartásuk fontosságával: egyéniség, jogok, választás lehetősége, 

magánélet, függetlenség, öngondoskodás, felhatalmazás 

(empowerment), aktív részvétel, méltóság, tisztelet és 

együttműködés. 

- Segíti a támogatásban részesülő személyt a támogatott 

döntéshozatalban a szolgáltatásnyújtás során, és képes támogatni 

abban is, hogy jövőjére vonatkozó terveket alakítson ki, beleértve az 

idős korra vonatkozó gondoskodást is. 

- Ismeri a kockázatkezelés fő szempontjait és alapelemeit. 

- Tisztában van a támogatás során kialakuló személyes kapcsolat 

felelősségével és határaival, a gondozási feladatokkal. Tudja, hogy 

mindez hogyan hathat az egyén jogaira. 

- Tudja, hogyan kell biztonságosan tárolni és használni olyan 

anyagokat, eszközöket, amelyek veszélyesek lehetnek az 

egészségre. 

- Érti és ismeri a kommunikáció verbális / non-verbális alapformáit, 

illetve érti és ismeri ezek használatát a napi munkája során. 

- Ismeri saját szerepét a adat-, és eseményrögzítésben, illetve megérti 

annak fontosságát a munkavégzés során. 

- Felismeri a következő fogalmakhoz köthető események és 

cselekedetek jeleit és tüneteit: fizikai bántalmazás, szexuális 

bántalmazás, érzelmi bántalmazás, anyagi bántalmazás, intézményi 

bántalmazás, önelhanyagolás, elhanyagolás. 

- Megérti annak szükségességét, hogy fejlessze képességeit, bővítse 

tudását, és fejlődjön munkavégzésében. 

Képzési idő, képzés 

óraszáma: 

30 óra / 1 tanóra 45 perc / 

A képzés módszerei; a 

képzés módja: 

Csoportos elméleti előadások  

Kiscsoportos szituációs gyakorlatok 
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A hallgatókból alakított csoportok egymás között próbálják ki és 

gyakorolják az elméletben hallottakat 

 

A résztvevők 

teljesítményének 

értékelése; a teljesítés 

formai és tartalmi 

követelményei: 

A képzés az Európai Gondozási Tanúsítvány tesztvizsga kitöltésével 

zárul. A tesztvizsga sikeres teljesítése esetén a hallgató a képzési 

elvégzését igazoló IGAZOLÁS mellett, az Európai Gondozási 

Tanúsítványt is megkapja, amely egy angol-magyar, nemzetközi 

tanúsítvány. 

A tanúsítvány kiadásának feltétele a fentiek teljesítése, valamint 

a tanfolyamon való 90 %-os részvétel.  

A tanúsítvány minősítése: megfelelt / nem megfelelt 

 

 

Sikertelen 

teljesítés/kimaradás 

következményei: 

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 %-a. 

Vizsgán a sikertelen teljesítés következménye: vizsgaismétlés, 

melynek díja 12 000 Ft. 

A képzésről való kimaradás estén a képzési díjat nem áll 

módunkban visszatéríteni. 

Csoportlétszám: minimum 12, maximum 30 fő 

 

Személyi feltételek: A minősített programban szereplő előadók, oktatók, trénerek. 

Tárgyi feltételek: 12-30 fő oktatására alkalmas tanterem 

asztalok, székek  

számítógép, laptop, projektor, írásvetítő, vetítővászon, DVD és 

videó lejátszásához szükséges eszközök,  

mágneses letörölhető tábla, flipchart, filctollak, 

internetkapcsolat 

A képzés költsége; a 

befizetés módja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerek 

 

33.000 Ft 

A jelentkezés elfogadásáról, valamint a tanfolyam részleteiről 

értesítést küldünk. A részvételi díjat a Kézenfogva Alapítvány 

számlájára (ERSTE Bank 11991102-02135012) átutalással kérjük 

befizetni. A jelentkezés lemondását csak írásban, 5 nappal a 

képzés kezdete előtt fogadjuk el. A megjegyzés rovatba kérjük, 

tüntessék fel a képzés megnevezését. 

 

Bővebb információ és elérhetőségek: Kovács Éva módszertani 

munkatárs, kovacs.eva@kezenfogva.hu, Sebestyén Gabriella 

oktatásszervező sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu illetve 

http://www.eccertificate.eu/hungary/menu-left/egt-vizsga.html 

 

Az előzetesen megszerzett tudásmérés szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk a 

jelentkezők részére, melynek célja információszerzés az oktatók felé a hallgatók ismereteiről. 
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