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MA Kreditszáma: 2 
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A tanóra típusa: ea. és száma: 2 

A számonkérés módja koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Elsajátítandó ismeretanyag: A gyermekkortól a fiatal felnőtt korig – életkori sajátosságok, 
pszichoszociális normatív és járulékos krízisek.  A változás pszichológiája, a változás 
kezelése, segítése 
Alacsony érdekérvényesítéssel rendelkező gyermekek és fiatalok megsegítése – 
halmozottan hátrányos helyzetűek gondozása, mentális segítségadás lehetőségei.  
Fogyatékosok beilleszkedésének segítése – előítélet kezelése, a befogadó társadalom. 
Szociálisan ínadaptáltak – deviáns magatartásúak társadalmi beilleszkedésének elősegítése.  
A segítő szakma – a segítő kapcsolatok - segítő kommunikáció – elfogadás – megértés- 
bizalom – önfejlődés lehetőségének biztosítása. 
Konfliktusok – döntések – konfliktus megoldási technikák 
Gyermekvédelmi törvény . A gyermeki jogok. A segítő munka törvényességi háttere. 
 Kialakítandó kompetenciák: 
Ismerjék fel a hallgatók a segítő magatartás főbb jellemzőit. 
Ismerjék és tudják hasznosítani a törvényi háttér ismereteit. 
Ismerjék fel a krízisben lévő gyermekek, tanulók viselkedésjegyeit, és igyekezzenek 
segíteni a kompetenciahatáraik között.  
Ismerjék a segítő kommunikációt, a konfliktus-megoldási technikákat és alkalmazzák 
adekvát helyzetekben. 
Értő figyelem 
Empátia. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása  

Kötelező irodalom: 
• .Bagdi Emőke: (1986) Családi szocializáció és személyiségzavarok Tankönyvkiadó, 

Budapest 
• Volentics Anna: (1996) Gyermekvédelem és reszocializáció Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 
• Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona . Szarkáné Kövi Márta : (2005) Segítő kapcsolat 

Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, Budapest 
Ajánlott irodalom: 

• .M.Cole-S,R.Cole.(1997) Fejlődéslélektan Osiris Kiadó. Budapest 
irodalom:  

• 1997. évi XXXI-es , 2013 . évi törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi 



igazgatásról.  
• Herczog Mária (2003): Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK-KERSZÖV Jogi és  

Üzleti Kiadó Kft. BP.  

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Arany Erzsébet, óraadó főiskolai 
tanár, PhD 

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

 


