
a) tudása 

 Ismeri a szociálpedagógia történetét, korszerű elméleteit és módszereit. 

 Ismeri a társadalom működésének szabályszerűségeit, értelmezi annak összefüggéseit, 

a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket előidéző okok feltárásának lehetőségeit. 

 Ismeri a gyermek-, család- és ifjúságvédelmi, valamint a szociális szolgáltatások 

vezetéséhez, minőségbiztosításához szükséges szakmai ismereteket. 

 Ismeri a sajátos szükségletű csoportok, a nemzetiségek szociológiai ismérveit, a 

szociálpedagógiai beavatkozás tervezésének lehetőségeit. 

 Ismeri a hátránykezelés hazai trendjeit, jó gyakorlatait. 

 Ismeri a szociálpedagógia témájában megjelent aktuális tudományos publikációkat, 

eredményeit. 

 Ismeri a társadalmi jelenségek, a szociális problémák kutatási és elemzési módszereit; 

rendelkezik kutatás módszertani ismeretekkel. 

 Ismeri a társadalmi döntéshozás mechanizmusát, a különböző érdekérvényesítési 

csatornákat, az érdek-ütköztetés fórumait és a döntések befolyásolásának etikus 

módszereit. 

 Ismeri a korábban elsajátított idegen nyelven a szociálpedagógiai szakkifejezéseket. 

 Ismeri a szociálpedagógiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok lényegi 

összefüggéseit és főbb irányzatait. 

 Ismeri a szociálpedagógia területén az infokommunikációs technológiák 

alkalmazásának lehetőségeit és a lehetséges kockázatait a köznevelési és egyes 

felnőttképzési intézményi szintű problémák sokoldalú feltárására, elemzésére. 

b) képességei 

 Képes szakmai állásfoglalás kialakítására és kutatási feladatok elvégzésére. 

 Képes szakmai tapasztalatait, tudományos igénnyel összefoglalni, elemezni. 

 Képes ágazati szintű minőségbiztosítási feladatok elvégzésére és irányításra. 

 Képes konfliktusok kezelésére, a mediáció, a helyreállító és jóvátételi gyakorlatok 

alkalmazására. 

 Képes hátránykezelő, sajátos szociálpedagógiai nevelési, oktatási fejlesztési stratégiák 

tervezésére és megvalósítására. 

 Képes a hazai és nemzetközi szakirodalom feltárására, feldolgozására és szakmai 

munkája során leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására. 

 Képes a társadalmi jelenségek tudományos elemzésére, és a kutatási módszerek 

szakszerű alkalmazására. 

 Képes a személyközi kapcsolatokban hatékony kommunikációra; intézményen belüli 

és kívüli partnerekkel való interdiszciplináris és interprofesszionális együttműködésre. 

 Képes az idegen nyelvű szociálpedagógiai szakkifejezések használatára, és a 

nemzetközi szakirodalom elsajátítására. 

 Képes a társtudományok tudományos ismeretanyagát alkalmazni. 

 Képes az infokommunikációs eszközök tudományos célú alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Rendelkezik a saját szakterületének multidiszciplináris szemléletével, kialakult 

szakmai identitással, hivatástudattal. 

 Rendelkezik szakmai önbizalommal, megfelelő önértékeléssel, szakmai elképzeléseit 

képviseli, a szakmai kritikát építő jelleggel fogalmazza meg. 



 Rendelkezik a folyamatos tanulásra, önfejlesztésre és a szociális szakma fejlesztésére 

irányuló elkötelezettséggel. 

 A szakmai minőség iránt elkötelezett, a szociális terület sajátos minőségbiztosítási 

irányelveit figyelembe veszi. 

 Támogatja a fenntartható fejlődés elméleti és gyakorlati erőfeszítéseit, szakmai 

elképzeléseinek megvalósítása során azt figyelembe veszi. 

 Nyitott az újszerű szakmai ismeretek megszerzésére, a szociális innovációkra, az 

innovációk eredményeit kritikusan szemléli, a szakterületet szakmai és etikai 

értékrendjével összhangban alkalmazza azokat szakmai munkája során. 

 A társadalmi esélyegyenlőség javításának és mindenfajta előítélet, hátrányos 

megkülönböztetés elutasításának elkötelezett híve a szakmai és közéleti tevékenysége 

során egyaránt. 

 A hazai szakmai kapcsolatok ápolása mellett a nemzetközi szakmai kapcsolatok 

kialakítására, nemzetközi szakemberekkel való együttműködésre nyitott. 

 Nyitott a szakmai konferenciákon való részvételre, szakmai folyóiratokban való 

publikálásra és ismeretei megosztására. 

 Betartja a szociális munka és a tudományos kutatás etikai elveit. 

 Szociális szakmai tevékenysége során a nemzetközi és a nemzeti értékeket integráltan 

képviseli. 

 Határozottan kiáll a globális és lokális szociális problémák megoldására irányuló 

szakmai törekvések mellett. 

d) autonómiája és felelőssége 

 Felelősséget vállal a szociálpedagógusként végzett munkájáért. 

 A köznevelési vagy szociális intézményi szervezeti struktúrában elfoglalt helyének 

megfelelően részt vesz az intézményi szakmai egységek kialakításában, 

működtetésében, irányításában. 

 Törekszik a folyamatos szakmai önképzés megvalósítására, felelősségteljesen építi fel 

saját szakmai karrierjét. 

 Felelős az irányítása alá tartozók szakmai életpályájának alakulásáért, támogatja a 

munkatársak szakmai fejlődését, segíti karrierjük kibontakoztatását. 

 A szociálpedagógus szakmai érdekeket legjobb tudása szerint képviseli és 

elkötelezetten szolgálja. 

 Részt vesz és felelős szerepet vállal a szociálpedagógia hazai és nemzetközi 

szervezeteinek működésében, a szociálpedagógiai szakmai érdekérvényesítő fórumok 

munkájában. 

 Szociálpedagógiai szakmai tudását, befolyását felelősséggel érvényesíti annak 

érdekében, hogy az intézményben, szervezetben végzett minőségi munkavégzést 

elismertesse. 

 A társadalmi egyenlőség elveit szem előtt tartva a szociális ellátórendszer 

korszerűsítésében, továbbfejlesztésében önállóan, felelősségteljesen vesz részt. 

 Szociálpolitikai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában, megvalósításában részt 

vesz. 

 Személyes felelősséggel van munkájában és munkatársai tekintetében a szakmai és 

etikai elvek betartása iránt, kliensei és kutatási alanyai biztonsága és személyes 

adatainak védelme iránt. 

 


