A DE-GYFK szociálpedagógia mesterképzési szak
FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS TÉMAKÖREI
.
1. Szociálpedagógiai ismeretek





A szociálpedagógia fogalma, a szociálpedagógia és a szociális munka hasonlóságai és
különbségei, a szociálpedagógiai beavatkozás szemlélete.
A szociálpedagógia kialakulása, korai elméletalkotóinak főbb gondolatai.
A szociálpedagógus képzés magyarországi jellemzői.
A szociálpedagógia színterei, kliensei, főbb módszerei.

Szakirodalmak
Rákó Erzsébet (2016): Szociálpedagógia és módszerek. Debrecen: Debreceni Egyetem Kiadó
Sárkány Péter (2011): Szociálpedagógiai elméletek. Budapest: Jel kiadó
Soós Zsolt (2015): Szociálpedagógiai szemléletmód az egyének és családok segítésében. In Lőrinz
Ildikó (szerk.): XVIII. Apáczai-napok. Tanulmánykötet. Győr: NYME-AK, 299-303.
2. Szociális munka ismeretek





A szociális munka fogalma, a szociális segítségnyújtás céljai.
A szociális munka munkaformái, az egyes munkaformák főbb jellemzői.
A konstruktív közelítés, a narratív szociális munka és a narratív interjú főbb jellemzői.
Az intenzív családmegtartó szolgáltatások célja, főbb sajátosságai.

Szakirodalmak
Bányai Emőke (2015): Intenzív családmegtartó szolgáltatás – a koragyermekkori intervenció egy
lehetséges változata. Gyermeknevelés. 2 évf. 3. szám, 176-186.
Fehér Boróka: A narratív segítő beszélgetés. ESÉLY, 2010. 3 szám, 66-88.
Soós Zsolt (2005): A szociális munka alapjai. Pécs. Comenius Bt.
3. Gyermekvédelmi ismeretek





A gyermekvédelem fogalma, céljai, a gyermekvédelemhez kapcsolódó főbb fogalmak:
veszélyeztetettség, hátrányos helyzet.
A magyar gyermekvédelem intézményrendszere 1: a gyermekjóléti alapellátások típusai, főbb
feladatai.
A magyar gyermekvédelem intézményrendszere 2: a gyermekvédelmi szakellátások típusai,
főbb feladatai.
A magyar gyermekvédelem történetének főbb állomásai.

Szakirodalmak
Czibere Ibolya – Papházi Tibor – Gyarmati Andrea – Rácz Andrea: Gyermekjóléti szolgálatok
működésének országos szintű vizsgálata. Kapocs, 2015/3. szám, 3-18.
Rákó Erzsébet (2014): Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei.
Szeged: Belvedere Meridionale
1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

4. Társadalom- és szociálpolitikai ismeretek





A társadalom és a szociálpolitika fogalmi közelítései.
A szociálpolitika alapértékei, azok jellemzői: szabadság, igazságosság-méltányosság,
egyenlőség, szolidaritás, humánum.
A jóléti politika fő céljai, eszközei, elosztási és támogatási elvei.
A kirekesztettség fogalmi közelítései, megelőzési és kezelési lehetőségei.

Szakirodalmak
Ferge Zsuzsa (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek. Budapest: ELTE-HRSZE
Ferge Zsuzsa (1991): Szociálpolitika és társadalom. Budapest: T-TWINS
Krémer Balázs (2009): Bevezetés a szociálpolitikába. Budapest: Napvilág Kiadó
Hajdúböszörmény, 2017.09.15.
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