
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: Veszteségek, krízis, krízisintervenció SZP szak 

Neptunkód: SZPANB2013, SZPALB2013 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 40 % elmélet, 60 

% gyakorlat 

A tanóra típusa és óraszáma: heti 3 óra az adott félévben. 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: -  

 zárthelyi dolgozat az előadások és a kötelező irodalom anyagából 

 interjúkészítés veszteséget, krízist átélt klienssel 

 gyakorlati órákon esetismertetésben és helyzetgyakorlatban való aktív és konstruktív 

részvétel 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: - 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgyleírás:  

A krízishelyzet jellemzőinek, kialakulásának, fajtáinak és a krízisintervenció szabályainak 

megismerése. A szociálpedagógus hallgatók felkészítése a veszteségek kezelésére, krízisintervenció 

végzésére a szakmai kompetenciahatárok figyelembevételével. Ismeretanyag: A hallgatók 

elsajátítják a krízisállapot felismerésének, meghatározásának fő ismérveit, megismerik a krízis 

kialakulásának és lefolyásának jellemzőit, a lélektani és szociális krízishelyzet megkülönböztető 

jegyeit és a leggyakoribb normatív és paranormatív krízistípusok pszichodinamikai és szociális 

sajátosságait: adolescens krízis, életközépi krízis, időskori krízis, teljesítmény- és karrierkrízis, 

munkanélküliség, hajléktalanság, betegség, baleset, válás, halál, gyász, személyes illetve társadalmi 

trauma. Kompetenciák: A hallgatók képessé válnak a veszteséget, krízist átélt kliens megértésére, 

empátiás megsegítésére, a krízisintervenció végzésére a szakmai és adatvédelmi 

kompetenciahatárok figyelembevételével. 

Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

 Hajduska Marianna (2012): Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest ISBN: 978 963 

4639 824 

 Pilling János (2003): Gyász. Medicina Kiadó, Budapest ISBN: 963-242-826-9 

 Bakó Tihamér (1996): Verem mélyén. Könyv a krízisről. Cserépfalvi Kiadó, Budapest 

ISBN: 963 8364 66 1 

 Szabó Lajos (1996): A krízisintervenció alapelvei. in. Tánczos Éva (szerk.): A szociális 

munka elmélete és gyakorlata 2. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest  ISBN: 963 8154 586 

 Csürke József, Vörös Viktor, Osváth Péter, Árkovits Amaryl (2009, szerk.): Mindennapi 

kríziseink. Oriold és társai Kiadó, Budapest ISBN: 978 963 9771 277 

Előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 



- Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb 

ismeretszerzési forrásokat. 

- Ismeri a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a 

veszélyeztető tényezőket. 

b) képességei 

- Képes a szociális problémák, szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, 

elemzésére, kezelésére, megoldására. 

- Képes a szociálpedagógia célcsoportjai szocializációjának, személyiségfejlődésének 

sajátosságait, törvényszerűségeit átfogóan elemezni. 

c) attitűdjei 

- 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 

Felelősséget vállal az egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel végzett szociálpedagógiai 

tevékenységért. 

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

érdekében.  
 

Tantárgy felelőse: Dr. Csürkéné Dr. Mándi Nikoletta Ph.D. főiskolai docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: - 

 


