
  
 

Az ismeretkör: Alkalmazott pszichológia 

Kredittartománya: 9 kredit 

Tantárgyai: 1) Szenvedélybetegségek prevenciója és kezelése, 2) Munkába állító tréning, 3) 

Veszteségek, krízis, krízisintervenció, 4) Családpszichológia és családgondozás 

 
 

Tantárgy neve: Munkába állító tréning 

Szociálpedagógia BA szak 

Neptun kód: RTSZPANB057 

Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100% gyakorlat 

A tanóra típusa: gyak. és óraszáma: 1 gyak. az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): Europass CV és 

motivációs levél elkészítése a félév során. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincsenek 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

 A kurzus célja olyan szociálpedagógus képzése, aki képes személyiségjellemzői, szakmai 

tudásszintje, illetve igényei reális felmérésére és illesztésére, ezek alapján szakmai célok 

meghatározására. A hallgatók megismerik a magyarországi munkaerőpiacot, a közalkalmazotti 

státusz paramétereit, a tervezett szociális életpályamodellt, ill. az eredményes álláspályázat és a 

munkahelyi beilleszkedés feltételeit és eszközeit. A munkát szituációs gyakorlatok segítik. 

Önéletrajz írására, motivációs levél elkészítésére, interjú-filmek elemzésére és a burnout 

jelenségének megismerésére is sor kerül. A kurzus során kitekintünk a hazai szociális és 

családtámogatási ellátásokra is. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

A munka világa. Euroguidance 2014. Letölthető: 

http://www.npk.hu/public/kiadvanyaink/2014/cd/mappa/MUNKA_2014.pdf 

Munkajogi alapismeretek. Letölthető: 

http://www.itstudy.hu/sites/itstudy.hu/files/images/kiadvanyok/1_munkajogi_alapismeretek.pdf 

Munkaerő-piaci képzés támogatása. Letölthető: http://palyatanacsadok.hu/html/2/2_3_3.pdf 

Europass önéletrajz. Letölthető: http://europass.hu/europass-oneletrajz 

Családtámogatási ellátások 2017-ben. Letölthető: 

https://cst.onyf.hu/hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok.html 

 

Ajánlott irodalom: 

A 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról. Letölthető: 

http://www.npk.hu/public/kiadvanyaink/2014/cd/mappa/MUNKA_2014.pdf
http://www.itstudy.hu/sites/itstudy.hu/files/images/kiadvanyok/1_munkajogi_alapismeretek.pdf
http://palyatanacsadok.hu/html/2/2_3_3.pdf
http://europass.hu/europass-oneletrajz
https://cst.onyf.hu/hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok.html


http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300489.KOR 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. Letölthető: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV 

Sille István (2009): Illem, etikett, protokoll. Akadémiai Kiadó, Budapest, 424.o. ISBN: 

 9789630582971 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 

7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

-    Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és 

szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, 

egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait. 

-    Ismeri a szociális, a gyermekjóléti, a gyermekvédelmi, a nevelési intézmények működését, azok 

jogi szabályozását. 

-  Ismeri a szociálpedagógia színtereit, a szociálpedagógiában alkalmazott munkaformákat,   

módszereket. 

-    Módszertani tudással rendelkezik, átlátja a szociális szakma innovációjának lehetőségeit 

b) képességei 

- Képes a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, és szociális szolgáltatásokat nyújtó, valamint 

nevelési intézményekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére, az elsajátított 

társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek 

alkalmazására. 

- Képes a szociálpedagógusi munkában a szakmai etikai normák hatékony érvényesítésére.  

 

c) attitűdje 

-    Munkáját kapcsolatteremtés- és fenntartás, konfliktusmegoldási készség, lokális és globális 

problémák iránti érzékenység és megoldási készség, empátia, kooperáció, segítő attitűd és 

fejlett kommunikációs készség jellemzi. 

-     Ismereteit empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással alkalmazza. 

- Egyéni munkájában reális önismerettel, önértékeléssel rendelkezik, önmagát kritikusan 

szemléli. 

- Projektalapú és együttműködésre épülő munkavégzés mellett elkötelezett, és értékeli a 

közös munkához való egyéni hozzájárulást. 

- Nyitott a szakmai továbbképzésekre, módszertani innovációkban szívesen részt vállal. 

- Törekszik a folyamatos szakmai önképzés megvalósítására, a szakmai 

továbbképzéseken való részvételre. 

 

d) autonómiája és felelőssége 

-     A szakmai és szakmaközi együttműködés során felelősségteljesen jár el.  

- Önálló, konstruktív és erős érdekérvényesítő az intézményen belüli és kívüli szakmai 

együttműködések során.  

-    Szakmai és társadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősen 

képviseli szervezeti egységét és szakmai csoportját. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Udvarvölgyi Zsolt András, főiskolai docens, 

PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300489.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV

