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SZOCIÁLIS TECHNIKUM 
 

A szociális ágazaton belül két fajta képzés közül választhatsz:  

Kisgyermekgondozó, -nevelő (0102) vagy szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (0103). 

 

Tagozatkód:   0102 
Típus:    technikum 

Képzési idő:   5 év 

Kimenet:   Érettségi vizsga és  

Technikusi oklevél: Kisgyermekgondozó, -nevelő 

 

A kisgyermekgondozó, -nevelő bölcsődében, 

napközbeni gyermekfelügyelet ellátó helyen, vagy 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen végzi 

munkáját. Feladata elsősorban a 0-3 éves korú 

gyermekek nevelése, gondozása. 

Ezt a tagozatot azoknak ajánljuk, akik: 

 felelősséget éreznek mások iránt 

 hivatásként tekintenek a másokról való a 

törődésre, gondoskodásra 

 örömüket lelik a kisgyermekekkel kapcsolatos 

gondozói tevékenységben 

 szívesen játszanának, énekelnének, mesélnének, mondókáznának a csoportjukba járó 

gyermekeknek 

 

Hogy mindezt jól elsajátítsd, fogsz tanulni például: 

 társadalomismeretet 

 gondozási, ápolási ismeretek és gyakorlat 

 egészségügyi alapismereteket 

 szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlatot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagozatkód:   0103 
Típus:    technikum 

Képzési idő:   5 év 

Kimenet:   Érettségi vizsga és  

Technikusi oklevél: Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 
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A szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens felsőfokú végzettségű szakember irányításával 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben nyújt segítséget tartós nehézségekkel 

küzdő egyéneknek és családoknak. Megszervezi és elvégzi a szükségleteknek megfelelő napi 

tevékenységeket. Ügyintézési feladatokat lát el a felmerülő problémák megoldására, részt vesz a 

döntéshozók előkészítő munkájában. 

Ezt a tagozatot azoknak ajánljuk, akik: 

 szívesen közreműködnek a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, 

fejlesztésében és segítésében,  

 és az ehhez fűződő adminisztrációs feladatok ellátásában. 

 

Hogy mindezt jól elsajátítsd, fogsz tanulni például: 

 társadalomismeretet 

 probléma-, konfliktus kezelése, megoldása 

 szabadidő-kultúra 

 egészség-kultúra 

 adminisztrációs és ügyintézési ismeretek 

 

Az érettségi bizonyítvány megszerzésével együtt technikusi oklevelet is kapsz, így ha 

nem szeretnél továbbtanulni a középiskola befejezése után, rögtön munkát tudsz majd vállalni. 

A későbbiekben akár felsőfokú tanulmányaidban is hasznosíthatod az itt megszerzett 

szakmai ismereteidet. 

A 2023/2024. tanévben 2 szociális ágazati osztályt indítunk. A 9-10. évfolyam a két szociális 

szakmában közös. 

A felvétel feltétele a pályaalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság. Az egészségügyi 

alkalmasság igazolásához be kell küldened a kitöltött és aláírt Nyilatkozat egészségügyi alkalmasság 

megállapításához c. nyomtatványt. A jelentkezőknek szóbeli beszélgetésen kell részt venniük a 

pályaalkalmasság megállapításához. 


