
TANULÁSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

A szakmai kerettanterv alapján a szakmai gyakorlat értékelése a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC törvény 54. § (2) a) pontja szerint történik.  

„(2) Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), 
elégséges (2), elégtelen (1)” 

Szakmai gyakorlat. 

I. Gondozási feladatok felnőtt korban 
II. Járóbetegellátás 
III. Belgyógyászat    

A szakmai gyakorlat valamennyi feladatának értékelése az alábbiak szerint javasolt: 

Elégtelen (1): a gyakorlatvezető utasításait nem érti az adott idegen nyelven, illetve nem tudja 
értelmezni. Az utasítások információtartalmát segítségnyújtás mellett sem érti meg, a 
feladatokat nem tudja végrehajtani. Az elméletben és gyakorlatban tanultakat a gyakorlat 
során nem tudja alkalmazni még úgy sem, hogy előtte megmutatják neki. A betegekhez való 
viszonya távolságtartó, közönyös, nem kommunikál. 

Elégséges (2): a gyakorlatvezető utasításait részben megérti az adott idegen nyelven, 
segítséggel értelmezni tudja azokat. A feladat végrehajtása során folyamatos és aktív 
segítségre, ellenőrzésre szorul. A meg nem értett feladatokat előzetes bemutatás után végre 
tudja hajtani. Betegekkel szavakkal kommunikál, távolságtartó. 

Közepes (3): A kiadott utasításokat az adott idegen nyelven megérti, és az abban foglalt 
szakmai tartalmakat gyakorlatvezetői segítséggel, rendszeres ellenőrzés mellett végre tudja 
hajtani, a feltárt hibákat korrigálni tudja. A feladatokat a minimumnak elvárható szakmai 
színvonallal teljesíti. Betegekkel a kezelésről kommunikál. 

Jó (4): A kiadott szakmai utasításokat teljesen megérti az adott idegen nyelven. A munkát 
szakszerűen, kevés hibával, azokat menet közben javítva ellátja, nem igényel rendszeres 
szakmai ellenőrzést. A szakmai szabályokat az elvártnak megfelelően betartja és használja 
munkája során. A betegektől érdeklődik, betegségről, kezelésről kommunikál. 

Jeles (5): A kiadott szakmai utasításokat teljesen megérti az adott idegen nyelven, az abban 
foglaltakat önállóan, külső segítség és hiba nélkül határidőre végrehajtja. saját munkáját 
folyamatosan ellenőrzi, azt az elvárható maximális szakmai teljesítménnyel végzi.  Betegek 
egészsége, betegsége iránt érdeklődő, tanácsokat ad. 

 

 

 

 



I. Gondozási feladatok felnőttkorban  (Eredmény:                 ) 

 
Elégtelen 

(1) 
Elégséges 

(2) 
Közepes 

(3) 
Jó (4) 

Jeles 
(5) 

Munkavédelmi, 
környezetvédelmi, 

tűzvédelmi szabályokat 
betartja 

     

Napirend megismerése, 
részvétel a napi gondozási 

feladatokban 
     

Megfigyelési feladatok 
ellátása, dokumentálása 

     

A gondozott szükségleteinek 
figyelembe vétele, 

kielégítésének segítése 
     

Ágyazás, ágyneműcsere      

Akadályozott ember segítése      

Ápolási-gondozás 
eszközeinek szakszerű 
használata, tisztítása, 

fertőtlenítése 

     

Fertőtlenítő eljárások 
alkalmazása 

     

Az intézményben alkalmazott 
dokumentáció megismerése 

     

 

 

 



II. Járóbetegelllátás   (Eredmény:                 ) 

 
Elégtelen 

(1) 
Elégséges 

(2) 
Közepes 

(3) 
Jó (4) 

Jeles 
(5) 

Munkavédelmi, 
környezetvédelmi, 

tűzvédelmi szabályokat 
betartása 

     

Betegellátás menetének 
megismerése, dokumentáció, 

adatok rögzítése 
     

A beteg fogadása, ellátása, 
tüneteinek megfigyelése, 

dokumentációja  
     

A beteg adatainak kezelése, 
adminisztráció, dokumentálás 

     

Orvosi vizsgálatokban való 
segédkezés, asszisztálás 

     

Légzés, pulzus, vérnyomás 
mérése, dokumentálás 

     

Ápolási-gondozás 
eszközeinek szakszerű 
használata, tisztítása, 

fertőtlenítése 

     

Egészségnevelési feladatok 
ellátás 

     

 

 

 

 

 



III. Belgyógyászat gyakorlat (Eredmény:                 ) 

 
Elégtelen 

(1) 
Elégséges 

(2) 
Közepes 

(3) 
Jó (4) 

Jeles 
(5) 

Munkavédelmi, 
környezetvédelmi, 

tűzvédelmi szabályokat 
betartja 

     

Megfigyelési feladatok 
ellátása, dokumentálás 

     

Betegmegfigyelő monitorok 
használata, vérvétel, vércukor 

meghatározás 
     

Diagnosztikai 
beavatkozásokban 

segédkezés, dokumentálása 
     

Terápiás feladatokban 
segédkezés  

     

Előkészítés 
gyógyszereléshez, 

injekciózáshoz és infúzióhoz 
     

Segédkezés a beteg ember 
szükségleteinek 
kielégítésében 

     

SOAP note készítése      

Ápolási dokumentáció 
vezetése 

     

 

Végső eredmény: 


