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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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