A CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM SZAKOS PEDAGÓGUS
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Eng.sz.: OH-FHF/2676-4/2008.
Képzésvezető: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai tanár
Képzési idő: 2 félév
Szakképzettség megnevezése: Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus
A bekerülés feltétele:
A képzésben BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt azon képzési
területekről, melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: bölcsészettudományi, pedagógusképzés,
társadalomtudományi.
A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik korszerű pedagógiai, pszichológiai, társadalom és életvezetési
ismereteik és gyakorlati tapasztalataik integrált felhasználásával, képesek önállóan ellátni a
közoktatási, közművelődési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben és a civil szférában a
család- és gyermekvédelemmel kapcsolatos preventív és korrektív feladatokat.
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek
ismerik:
 a család- és gyermekvédelem aktuális és korszerű szakirodalmi bázisát;
 a család- és gyermekvédelem, illetve a választott specializáció működését lehetővé tevő jogi,
törvényi hátteret;
képesek:
 a felmerülő problémákat sokoldalúan és ok-okozati viszony alapján elemezni;
 a nevelési és oktatási intézményekben a családdal, a családi életre történő felkészítéssel, a
gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátni;
alkalmasak:
 a nevelési és oktatási intézményekben a nevelési, oktatási, preventív és korrekciós feladatok
elvégzésére;
 a gyermek, a szülő, az óvoda, az iskola, a kollégiumok, a nevelési tanácsadók
együttműködésének kialakítására;
rendelkeznek:
 a hatékony pedagógiai kommunikáció eszközeivel;
 olyan elméleti ismeretekkel és módszertani kultúrával, amelyek segítségével konkrét
környezetben diagnosztizálhatják, és korrekciós javaslatokkal élhetnek a felmerülő problémák
megoldására;
 olyan komplex ismeretekkel, amelyek segítségével képesek specializációs területüknek
megfelelően prevenciós, segítő programok kidolgozására és megvalósítására.
A szakképzettség alkalmazása:

Nevelési-oktatási intézményekben a nevelési, oktatási, preventív és korrekciós feladatok
elvégzése

A gyermek, a szülő, az óvoda, az iskola, a kollégiumok, a nevelési tanácsadók
együttműködésének kialakítása.

Elméleti és gyakorlati ismereteik integrálásával a kialakult problémák feltárására és megoldási
javaslatok tételére.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 60 kredit
Elérhetőségeink:

Honlap:
Tel.:
E-mail:
Postacím:

www.gygyk.unideb.hu
52/560-005.
molnar.aniko@ped.unideb.hu
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.

Amennyiben többet szeretne tudni a szakról, kérjük olvassa el a Képzési és kimeneti
követelményt és tekintse át a képzés tantervi hálóját, majd a jelentkezési lapot letöltheti az
ismertető végén.

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNY
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak
2. A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben
szereplő megnevezése: Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus
A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő
megnevezése angolul: Pedagogy of Family and Childprotection
3. A szakirányú továbbképzési szak besorolása:
3.1. képzési terület szerinti besorolás: bölcsészettudomány képzési terület
3.2. a végzettségi szint besorolása:
o ISCED 1997 szerint: 5A
o ISCED 2011 szerint: 6
o az európai keretrendszer szerint: 6
o a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6
3.3. a szakképzetség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása:
o ISCED 1997 szerint: 142
o ISCED 2013 szerint: 0111
4. A felvétel feltétele(i):
A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett
pedagógus végzettséggel és szakképzettséggel (óvodapedagógus, tanár, tanító, továbbá
csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, konduktor, szakoktató vagy
szociálpedagógus) rendelkezők vehetnek részt.
5. A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és
felelősség):
7.1. A képzés célja:
A cél olyan szakemberek képzése, akik a korszerű pedagógiai, pszichológiai,
társadalomismereti elméleti és gyakorlati tudásuk, képességeik integrált
felhasználásával – elsősorban a nevelési és oktatási intézményekben, a szülők és
gyermekek körében, az iskolapszichológus, a szociálpszichológus, a
nevelőtestület valamint a gyermekjóléti illetve az egészségvédelmi
szakképzettségűekkel való együttműködésben- képesek önállóan ellátni a
családdal, a családi életre való felkészítéssel, valamint az iskolai gyermek- és
ifjúságvédelemmel kapcsolatos nevelési, oktatási, preventív és korrekciós
feladatokat, továbbá szakmai és etikai felelősségük tudatában képesek a

mindenkori jogszabályoknak megfelelően a szakértői feladatok ellátására
választott specializációs területen.

a

7.2. Szakmai kompetenciák:
7.2.1. Tudás:
A hallgató ismeri:
 a család - és gyermekvédelem aktuális és korszerű szakirodalmai bázisát;
 család- és gyermekvédelem, illetve a választott specializáció működését
lehetővé tevő jogi, törvényi hátterek;
 a szakértői munka kutatás-módszertani vonatkozásait;
 rendelkezik olyan komplex ismeretekkel, amelyek segítségével képesek
specializációs területüknek megfelelően prevenciós, segítő programok
kidolgozására és megvalósítására.
7.2.2. Képességek:
A hallgató képes:
 a felmerülő problémákat sokoldalúan és ok-okozati viszony alapján elemezni;
 a szakértői munka etikai vonatkozásainak figyelembevételével dolgozni;
 a nevelési és oktatási intézményekben a családdal, a családi életre történő
felkészítéssel, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat
ellátni;
 a gyermek, a szülő, az óvoda, az iskola, a kollégiumok, a nevelési tanácsadók
együttműködésének kialakítására;
 elméleti és gyakorlati ismereteik integrálásával a kialakult problémák
feltárására és megoldási javaslatok tételére.
7.2.3. Attitűd:
A hallgató:
 érzékeny és nyitott a társadalmi és szociális problémákra;
 elkötelezett a szakmai etikai alapelvek gyakorlati alkalmazására;
 nyitott mások megismerésére, empátiával viszonyul az emberekhez,
családokhoz, csoportokhoz és közösségekhez;
 nyitott az új módszerekre, eljárásokra, szakmai eredményekre és innovációra.
7.2.4. Autonómia és felelősség:
A hallgató:
 önállóan végzi szakmai feladatait;
 felelősséget vállal tevékenysége megvalósításáért;
 felelősséget vállal folyamatos szakmai fejlődéséért.
8. A szakirányú továbbképzési szak szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető
szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:
8.1. Alapozó ismeretek: 10-15 kredit
Bevezető pedagógiai és pszichológiai ismeretek: a család, az iskola és a
társadalom kapcsolatának vizsgálata, a nevelés, a gyermekek fejlődésének
pszichológiai kérdései.
8.2. Szakmai törzsanyag: 30-45 kredit
A család- és gyermekvédelem társadalmi vonatkozásai: a társadalmi és gazdasági
folyamatok, a jog család- és gyermekvédelemre vonatkozó álláspontjai,
szociálpolitikai kérdések, a családszociológia tudományterülete és aktuális

kérdései, pedagógiai, pszichológiai problémák a családi életre nevelésben, a
felnőttnevelés és a család, esetelemzések, helyzetgyakorlatok, a gyermek- és
ifjúságvédelem aktuális pedagógiai és pszichológiai kérdései, személyiségzavarok
gyermekkorban, mentálhigiéné, prevenciós technikák, esetelemzések.
8.3. Szabadon választható: 5 kredit
8.4. Szakdolgozat: 5 kredit
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