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Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum 

Technikumi képzéseink 

 

AZ OKTATÁS (pedagógia) ágazatban 

A 2022-2023. TANÉVTŐL BEVEZETÉSRE KERÜLŐ TECHNIKUMI KÉPZÉSÜNK 

5 0188 25 01 OKTATÁSI SZAKASZISZTENS 5 ÉV 

 

FA- ÉS BÚTORIPAR ÁGAZATBAN 

TECHNIKUMI KÉPZÉS 

5 0722 08 02 FAIPARI TECHNIKUS 5 ÉV (érettségivel rendelkezők számára 2 tanév) 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 a helyszínen felméri a bútoripari, épület-asztalosipari munkát és szakmai tanácsot 

 számítógépes tervezőprogram használatával termékrajzot, látványtervet, árkalkulációt készít 

 számítógépen műszaki dokumentációt készít 

 programot ír az alkatrészek CNC gépen történő készítésére 

 önállóan tervezi, szervezi és irányítja a vállalkozás termékgyártását 

 külső helyszínen a faipari termékek helyszíni beszerelését szervezi, ellenőrzi 

 betartatja a munka-, tűz és környezetvédelmi előírásokat, szabályokat 

 fa- és faalapú termékek, fűrész- és lemezipari termékek, faház elemek, és egyéb faipari termékek 

gyártásában közreműködik 

 a bútoripari, épület-asztalosipari és egyéb faipari termékeket önállóan is képes elkészíteni, és 

prezentációval  

illusztrálni az érdeklődő ügyfélnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum 

Egészségügy ágazatban 

TECHNIKUMI KÉPZÉS 

5 0913 03 04 GYAKORLÓ ÁPOLÓ (5 tanév, érettségivel rendelkezők számára 2 tanév) 

 

A gyakorló ápoló az ápolói munkacsoport tagja. A képzés célja, a fekvő és járó beteg ellátásban tevékenykedő 

olyan szakember képzése, aki felismeri a beteg szükségletei szerinti igényeit, és képes azt annak fontossági 

sorrendjének megfelelően kielégíteni. Tevékenysége során alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el, 

felismeri a megváltozott fiziológiai szükségletekkel rendelkező állapotokat és segíti a különböző életkorú beteg 

embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében. Eszközöket készít elő a különböző 

eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, 

kivitelezésükben segítséget nyújt az egészségügyi  

team tagjainak.  

 

Biztonságos ápolási környezetet teremt, előírás szerűen kezeli a fertőző anyagokat, eszközöket. Megfigyeli, 

értelmezi, dokumentálja a beteg tüneteit, jelzi a fiziológiástól eltérőket, felismeri az életet veszélyeztető 

paramétereket. Szükség esetén megkezdi az újraélesztést. Munkáját a magasabb hatáskörű ápoló 

irányításával, az ápoló team tagjaként végzi. Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, 

fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően. Megfelelően kommunikál a beteggel, a 

hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. 

 

5 0913 03 01 ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ (Gyakorló ápoló végzettséggel rendelkezők számára HÍD program 

keretében 1 tanév) 

A Gyakorló ápoló szakképesítéssel rendelkezők számára 2020. szeptemberétől kezdődően lehetőség van a 

korábbi tanulmányaik beszámításával, új típusú HÍD program – okleveles  

technikusi képzés - keretében folytatni a tanulmányaikat. 
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Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum 

Az általános ápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-, élettani 

és klinikumi ismeretekkel rendelkezik. Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál. Sürgős 

és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak 

megfelelően. Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. Részt 

vesz a betegoktatásban és a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában. Az általános ápoló részt vesz az 

egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamatokban. 

 

Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi 

szabályozások betartásával végzi. Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően. Folyamatosan bővíti tudását szakmai képzéseken, továbbképzéseken. 

Önállóan, vagy team-munkában  

minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít.  

 

Munkája során részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában, a beteg szükségleteinek megfelelő, egyénre 

szabott ápolási terv alapján alapápolást és szakápolási feladatokat végez. Megfigyeli a beteg állapotát, 

állapotváltozásait. Pszichés támogatást nyújt a betegnek és családjának. Képes felnőtt, csecsemő és 

gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, 

otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni. 

 

Sport ágazat 

TECHNIKUMI KÉPZÉS 

5 1014 20 02 SPORTEDZŐ (LABDARUGÁS) – SPORTSZERVEZŐ 

 

A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a 

sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág 

technikai, taktikai és játékrendszer- 

ismereteit, játék- és versenyszabályait.  
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Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum 

Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, 

edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket. 

Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez. 

 

Szociális ágazat 

TECHNIKUMI KÉPZÉS 

5 0922 22 02 KISGYERMEKGONDOZÓ,-NEVELŐ (5 tanév, érettségivel rendelkezők számára 2 tanév) 

 

A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó 

pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az 

oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai 

tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind  

teljesebb együttműködésre. 

 

A pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából 

kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a 

pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, 

valamint a gyermekszeretet.  

 

Ezért a pályaválasztás motiváló tényezője lehet a humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy 

a szakirányt választók a munkájuk során gyermekekkel szeretnének foglalkozni. 

Tanulóink a korábbi szakgimnáziumi képzésekhez hasonlóan először érettségi vizsgát tesznek, majd 

lehetőségük adódik érettségire épülő 1 tanéves képzés során szakképesítést szerezni, szakmai vizsgát tenni. 

A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, 

gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés  

lehetőségeit, feltételeit. 
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Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum 

A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. 

Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el 

tőle a felfedezés örömét. 

Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, 

hogy nem erőlteti a részvételt. 

A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetőek, elfogadhatóak, betarthatóak. 

A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, 

őszinte, elfogadó, ismeri és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. 

A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel 

kapcsolatos napi eseményekről. 

Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet. 

 

Szakképző iskolai képzéseink 

Fa és bútoripar ágazatban  

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

4 0722 08 01 ASZTALOS 3 ÉV 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

helyszíni felmérést végez, ellenőrzi a munkavégzés feltételeit 

értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát, biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket 

faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, kézi-és gépi technológiával 

különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő-és fekvő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) készít, 

összeszerel, beszerel, felújít 

ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat gyárt, beépít, javít 

a termékek gyártása során használt anyagokat kiválasztja, beszerzését elvégzi és előkészíti. 
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Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum 

Működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket 

gyártási dokumentáció alapján a termékekhez a tömör- és lapalkatrészek megmunkálását elvégzi 

bútoripari és épületasztalosipari szerkezetek helyszíni szerelését elvégzi. 

munkája során korszerű, és egyre inkább a számítógép által vezérelt CNC gépeket alkalmaz 

együttműködik a faipari-, és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel 

 

4 0723 08 03 KÁRPITOS 3 ÉV 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

a megrendelés helyszínén felméri a kárpitozási munkát 

a termék típusának, jellegének megfelelően hagyományos, vagy modern kárpitozási technológiát választ 

a gyártási dokumentáció, a bútor- és kárpitosipari szakrajz alapján a szakmai szempontok figyelembevételével 

alap- és segédanyagot választ 

a kárpitozási műveletnek megfelelően többnyire kézi szerszámokkal, kézi kisgépekkel, kisebb mértékben 

gépekkel dolgozik 

az ergonómiai követelményeknek megfelelő méret és formai kialakításra ügyelve elkészíti a bútorok,- ajtók- 

járművek és belső terek, szerkezetek kárpitozási munkáit, javítását, felújítását. 

 

Szociális ágazatban 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

4 0923 22 03  SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ 

A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az 

ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, 

mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, 

szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdők) személyeket ápol és gondoz. 

 


