Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00216-18-20 2 06 1
Érvényesség kezdete: 2018-05-07

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Állatgondozók segítője

b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Állatgondozók segítője
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2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

20 - Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
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Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A állatgondozók segítője feladatát az állatgondozó szakember felügyelete és szakmai irányítása alatt
végzi. Részt vesz a takarmányozás előkészítésében és munkafolyamataiban. Elvégzi a gondozási terület
takarítását, szakszerűen használja a munkavégzéshez szükséges eszközöket, betartja az állatgondozás
munka-, tűz-, baleset-, és környezetvédelmi előírásait.

8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA
FEOR
száma

FEOR főcsoport megnevezése
6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási
foglalkozások

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése
Vegyes profilú
gazdálkodó

6130

Állatgondozók segítője

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

160

240

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
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10.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Az állattartási feladatok
során segíti az
állatgondozó munkáját,
végzi az állattartási
alapfeladatokat,
törekedve az utasítások
pontos és lelkiismeretes
betartására.

Szakmai irányítás mellett,
de felelősséggel vesz
részt az állattartás
alapfeladatainak
végzésében.

Ismeri a takarmányozási
feladatokat.

Képes a különféle
takarmányok felismerésére és
a szükséges adagok
összeállítására.

Munkáját körültekintően
és lelkiismeretesen végzi.
Szem előtt tartja a
higiéniai
követelményeket.

Az állatgondozó
szakember utasítása
alapján kiválasztja a
szükséges takarmányt és
szakmai iránymutatás
mellett felelősséggel
elvégzi a takarmányozási
feladatokat.

Ismeri az állattartással
kapcsolatos takarítási és
fertőtlenítési feladatokat
és eljárásokat.

Képes meghatározni adott állat
gondozási igényeit, képes
kiválasztani a megfelelő
tisztító- és fertőtlenítő
szereket, képes a gondozási
területet megtisztítani.

A tisztítás során törekszik
az alapos, precíz
munkavégzésre, betartja a
Szakmai irányítás mellett,
higiéniai
felelősségteljesen elvégzi
követelményeket. A tőle
a terület tisztítását.
telhető legnagyobb
gondossággal jár el a
takarítás során.

Ismeri az állatgondozás
eszközeit.

Törekszik a
Képes szakszerűen használni a munkavégzéshez
takarmányozáshoz,takarításhoz szükséges eszközök
szükséges eszközöket.
rendeltetésszerű
használatára.

Ismeri a háztáji és
kisüzemi körülmények
között tenyészthető
állatfajtákat és azok
gondozási igényeit.

Ismeri az állatgondozás
munka-, tűz-, baleset-, és
környezetvédelmi
előírásait.

Ismeri a csoportos
együttműködés
jelentőségét, a
csoportmunka szabályait.

Képes a megfelelő állattartási
alapfeladatokat elvégezni.

Az eszközök megfelelő
használatáért felelősséget
vállal, betartja azok
használati előírásait.

Képes a munkavédelmi
eszközök szakszerű
használatára, a munka-, tűz-,
baleset és környezetvédelmi
előírások betartására.

Önmagára nézve
kötelezőnek tekinti a
vonatkozó munka-, tűz-,
baleset és
környezetvédelmi
előírások betartását,
törekszik a balesetmentes
munkavégzésre.

Önállóan használja a
munkavédelmi
eszközöket, felelősséget
vállal az előírások
betartásáért.

Képes a hatékony csoportos
munkavégzésre.

Törekszik a
csoportmunkára, a
munkatársaival és a
felettesével való
együttműködésre.

Szakmai irányítás mellett,
munkatársaival
együttműködve végzi
feladatát.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az állatgondozók segítője szakmai végzettség megszerzése a szakmai képzettséggel nem rendelkező,
alacsony iskolázottságú felnőttek számára kínál képzési lehetőséget. A program kiemelten az olyan
hátrányos helyzetű, akár hajléktalan személyeket célozza, akiknek a társadalmi és munkaerő-piaci
integrációjában elengedhetetlen a fokozatosság és a tanulásba való lépcsőzetes visszavezetés. A képzés
megfelelő alapot biztosít az OKJ-s szakmai képzések sikeres megkezdéséhez.

12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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