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Az ismeretkör: Szociálpedagógia gyakorlat 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai:  

Szociálpedagógia gyakorlat 1.  

Szociálpedagógia gyakorlat 2.  

Szociálpedagógia gyakorlat 3. 

 

Tantárgy neve:Szociálpedagógia gyakorlat 3. SZP szak 

Neptunkód: SZPANB1001, SZPALB1001 

Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 20%elmélet-

80%gyakorlat 

A tanóra típusa: ea+gyak és óraszáma: gyakorlat 8 óra az adott félévben, 

Az adott ismeretátadásában alkalmazandó továbbimódok, jellemzők: - 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: 

Feladatok:dolgozat elkészítése a szerzett tapasztalatok és a tapasztalatok feldolgozása alapján 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: BNSZPD2020 Szociálpedagógia gyakorlat 2.  

 

Tantárgyleírás:  

A gyakorlat célja az elméleti és gyakorlati ismeretanyag integrált beépítése, kipróbálása, 

alkalmazása, a személyes készségtár fejlesztése, és a tapasztalatok csoportos feldolgozása a 

szemináriumon.Aszociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeinek ismerete, 

atevékenységek tervezésére, kivitelezésére és elemzésére vonatkozó tudásanyag. A hallgató ismerje 

meg az intézmény szerveződését, működését, annak törvényi szabályozását, szakmai 

tevékenységét, programjait. 

Kötelező és ajánlottirodalom: 

Feuer Mária- Nagy Krisztina: Humán szakosok gyakorlati kézikönyve, Budapest, Akadémia 

Kiadó, 2011, 498 old., ISBN 9789630590150 
Ajánlott irodalom: 
Kocsis Emília (szerk.): Tereptanári munkatankönyv. Budapest, Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet, 2001, 412 old., ISBN 9630093014 
Major Zsolt Balázs- Mészáros Katalin:”Fotel vagy karfa” Gyakorlat- és eszközközpontú nevelés-

módszertani kézikönyv gyermekvédelemben, gyerek- és lakásotthonokban dolgozók számára, 

Budapest, Zenin KFT, PM TEGYESZI, 2008, 408 old., ISBN 9789630642385 
Beregnyei Beáta és társai (2016): Módszertani útmutató- A gyermekvédelmi észlelő- és 

jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetésére 

irányuló szektorszegmens egységes elvek és módszertan. Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, 

Budapest, (Letöltve 2016.08.25.) 
http://www.kormany.hu/download/c/72/b0000/modszertani_utm_bantalmazas_megelozes_2.pdf 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetenciaelemek,amelyek kialakításához a tantárgy 

jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
- Ismeria szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és 
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szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, 

egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait. 
- Ismeri a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a 

veszélyeztető tényezőket. 
- Ismerettel rendelkezik a társadalomról, a szociálpedagógia felhasználóiról, célcsoportjairól és 

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

azok jogi szabályozását.  
- Ismeri az elmélet és a gyakorlat összefüggését, szintetizálni tudja elméleti és gyakorlati 

ismereteit. 
- Ismeri a szociálpedagógia színtereit, a szociálpedagógiában alkalmazott munkaformákat, 

módszereket. 
b) képességei 
- Képes a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű 

elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények 

feltárására és értelmezésére. 
- Képes a szociális problémák, szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, 

feldolgozására, elemzésére, kezelésére, megoldására. 
- Képes a szociálpedagógia célcsoportjai szocializációjának, személyiségfejlődésének 

sajátosságait, törvényszerűségeit átfogóan elemezni. 
- 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 különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családja, valamint pedagógusai 

számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidő-pedagógia, 

szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel, továbbá ezeknek a folyamatoknak a 

tervezésére, kivitelezésére és elemzésére. 
c) attitűdje 
- Rendelkezik a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségével, azt hitelesen képviseli 

környezetében. 
- Rendelkezik a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, elkötelezett az európai értékek 

lokális alkalmazására, szemléletét áthatja az elesettek és kiszolgáltatottak melletti szolidaritás, 

az előítéletek elleni küzdelem. 
- Érzékeny és nyitott a társadalmi problémákra. 
- Munkáját kapcsolatteremtés- és fenntartás, konfliktusmegoldási készség, lokális és globális 

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

fejlett kommunikációs készség jellemzi. 
- Emberi kapcsolataiban humánus és etikus magatartású, szakmai feladatainak ellátása során a 

szociális munka etikai kódexét betartja. 
- Ismereteit empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással alkalmazza. 
- Egyéni munkájában reális önismerettel, önértékeléssel rendelkezik, önmagát kritikusan 

szemléli. 
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.  
- Képviseli a szociálpedagógia módszereit, ismereteit. Adekvát esetben felelősségteljesen 

képviseli szakmai szervezeti egységét.  
- Felelősséget vállal az egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel végzett szociálpedagógiai 

tevékenységért. 
- Felelősen áll ki a szociálpedagógia jogi, etikai és szakmai normáinak betartása és védelme 

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

képviseli szervezeti egységét és szakmai csoportját. 
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Tantárgy felelőse: Tóth József tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: - 

 


