ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉSEK
2020/2021. tanév
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és annak végrehajtásáról
szóló 12/2020. Korm. rendelet alapján a 2020/2021. tanévben az alábbi
ingyenes, iskolai rendszerű képzések indítását tervezzük:
EGÉSZSÉGÜGY
1. Szakmajegyzék szerinti képzések:
Nappali munkarend
Szakma
Gyakorló ápoló
Gyakorló ápoló
Gyakorló ápoló
Egészségügyi asszisztens
Egészségügyi asszisztens
Rehabilitációs terapeuta

Szakmairány
Csecsemő- és gyermekápoló
Felnőttbeteg-ápoló
Mentőápoló
Fogászati asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Gyógymasszőr

Képzési idő
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év

Esti munkarend
Szakma
Gyakorló ápoló
Gyakorló ápoló
Gyakorló ápoló
Egészségügyi asszisztens
Egészségügyi asszisztens
Egészségügyi asszisztens
Rehabilitációs terapeuta
Rehabilitációs terapeuta
Ápoló
Ápoló
Ápoló
Ápoló

Szakmairány
Csecsemő- és gyermekápoló
Felnőttbeteg-ápoló
Mentőápoló
Fogászati asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Radiográfiai asszisztens
Gyógymasszőr
Fizioterápiás asszisztens
Felnőtt intenzív szakápoló
Gyermekintenzív szakápoló
Sürgősségi szakápoló
Alapellátási közösségi szakápoló

Képzési idő
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év
2 év

1

beszámítással
beszámítással
beszámítással
beszámítással

2. Csatlakozási lehetőség 2/14. évfolyamhoz, a korábbi OKJ szerinti képzésekhez:
Nappali munkarend
Egészségügy ágazati képzésben 2020-ban érettségizők számára csatlakozási lehetőség
a 2/14. évfolyamhoz:
Szakma
Képzési idő
Gyakorló ápoló
1 év
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
1 év
Gyakorló mentőápoló
1 év
Fogászati asszisztens
1 év
Gyógyszertári asszisztens
1 év
Gyógymasszőr
1 év
Esti munkarend
Előzetes tudással, szakmai végzettséggel rendelkezők számára csatlakozási lehetőség a
2/14. évfolyamhoz:
Szükséges előzetes tudás az egészségügyi képzések 2/14. évfolyamára való beiratkozáshoz:
- egészségügy szakmai végzettség (gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő- és
gyermekápoló, gyakorló mentőápoló, fogászati asszisztens, gyógyszertári
asszisztens, gyógymasszőr)
vagy
- fentiek 1/13. évfolyamának sikeres elvégzése
vagy
- gyakorló ápoló 2/14. képzéshez való csatlakozásnál korábbi egészségügyi
végzettség (általános ápoló és asszisztens, ápoló, csecsemő- és gyermekápoló,
felnőtt szakápoló)

Szakma
Gyakorló ápoló
Gyakorló mentőápoló
Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
Fogászati asszisztens
Szövettani asszisztens
Gyógymasszőr
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Képzési idő
1 év
1 év
1 év
1 év
1 év
1 év

SZOCIÁLIS
1. Szakmajegyzék szerinti képzések:
Nappali munkarend
Szakma
Kisgyermekgondozó,- nevelő
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

Szakmairány
-

Képzési idő
2 év
2 év

Esti munkarend
Szakma
Kisgyermekgondozó,- nevelő
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

Szakmairány
-

Képzési idő
2 év
2 év

2. Csatlakozási lehetőség 2/14. évfolyamhoz, a korábbi OKJ szerinti képzésekhez:
Nappali munkarend
Szociális ágazati képzésben 2020-ban érettségizők számára csatlakozási lehetőség a
2/14. évfolyamhoz:
Szakma
Képzési idő
Kisgyermekgondozó,- nevelő
2 év

PEDAGÓGIA
1. Szakgimnáziumi képzések:
Nappali munkarend
Szakma
Pedagógiai munkatárs
Pedagógiai munkatárs
Esti munkarend
Szakma
Pedagógiai munkatárs
Pedagógiai munkatárs

Szakmairány
gyógypedagógiai asszisztens
pedagógiai asszisztens

Képzési idő
2 év
2 év

Szakmairány
gyógypedagógiai asszisztens
pedagógiai asszisztens

Képzési idő
2 év
2 év

2. Csatlakozási lehetőség 2/14. évfolyamhoz, a korábbi OKJ szerinti képzésekhez:
Nappali vagy esti munkarend
Pedagógia ágazati képzésben 2020-ban érettségizők számára, illetve korábbi
tanulmányok beszámításával csatlakozási lehetőség a 2/14. évfolyamhoz:
Szakma
Képzési idő
Gyógypedagógiai segítő munkatárs
1 év
Pedagógiai és családsegítő munkatárs
1 év

További tájékoztató, jelentkezési, beiratkozási információk a várható
jogszabályok megjelenése, illetve a fenntartói képzésindítási engedély után
honlapunkon!
3

