GERONTAGÓGIA
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Eng.sz.: FF/1146-4/2013.
Képzésvezető: Dr. Varga Gyula főiskolai tanár
Képzési idő: 2 félév
Szakképzettség megnevezése: Okleveles gerontagógus
A bekerülés feltétele:
A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki bölcsészettudományi, természettudományi, művészeti,
társadalomtudományi, gazdaságtudományi, sporttudományi, agrártudományi, műszaki, informatikai, jogi és
igazgatási, orvos-és egészségtudományi képzési területek valamelyikén alapképzésben a jelentkezést
megelőzően már fokozatot szerzetek (ideértve a főiskolai végzettséget) rendelkezik.
A képzés célja:
A gerontagógiában jártas és biztos gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése. A hallgatók legyenek
képesek a megszerzett ismereteiket komplex és innovatív módon alkalmazni a tanulás vezetés, tanácsadás és
irányítás területén. A képzéssel megszerzett tudás birtokában váljanak alkalmassá segíteni az időskorúakat
tanulási, szabadidő vezetési és egészségmegőrzési területeken.
Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:










Egészségmegőrzés
Mentálhigiéne
Életmód szociológiai ismeretek,
Élethosszig tartó tanulás
Gerontagógiai ismeretek
Tanácsadás elmélete és gyakorlata
Közösségi programok tervezése, szervezése, folyamatai
Szabadidő-szervezés és vezetés
Informatikai ismeretek

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A gerontagógusok tudásukat hatékonyan tudják alkalmazni önkormányzatoknál, humánpiaci szolgáltatást végző
szervezeteknél, kulturális létesítményekben és támogató szolgáltató intézményekben.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 60 kredit
Elérhetőségeink:

Honlap:
Tel.:
E-mail:
Postacím:

gygyk.unideb.hu
52/560-005.
nagyhaju.sandorne@ped.unideb.hu
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 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 KÖVETELMÉNYEK
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Gerontagógia
2. A szakirányú továbbképzésen szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Okleveles gerontagógus
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudomány
A szakirányú továbbképzés képzési ága: Pedagógia és pszichológia
4. A felvétel feltétele:
A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki bölcsészettudományi, természettudományi, művészeti,
társadalomtudományi, gazdaságtudományi, sporttudományi, agrártudományi, műszaki, informatikai,
jogi és igazgatási, orvos-és egészségtudományi képzési területek valamelyikén alapképzésben a
jelentkezést megelőzően már fokozatot szerzetek (ideértve a főiskolai végzettséget) rendelkezik.
5. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
6.

A képzési idő: 2 félév

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes
adottságok
készségek,
a
szakképzettség
alkalmazása
konkrét
környezetben,
tevékenységrendszerben
7.1. Elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Képzési cél:
A gerontagógiában jártas és biztos gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése. A hallgatók
legyenek képesek a megszerzett ismereteiket komplex és innovatív módon alkalmazni a tanulás
vezetés, tanácsadás és irányítás területén. A képzéssel megszerzett tudás birtokában váljanak
alkalmassá segíteni az időskorúakat tanulási, szabadidő vezetési és egészségmegőrzési területeken.
7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:










Egészségmegőrzés
Mentálhigiéne
Életmód szociológiai ismeretek,
Élethosszig tartó tanulás
Gerontagógiai ismeretek
Tanácsadás elmélete és gyakorlata
Közösségi programok tervezése, szervezése, folyamatai
Szabadidő-szervezés és vezetés
Informatikai ismeretek

7.3. Személyes adottságok:








Felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség,
Nyitottság, tolerancia, etikus viselkedés,
Jó kommunikációs készség
Motiváló készség,
Önismeret
Szervezőkészség
Empátia a korosztállyal és problémáikkal kapcsolatban

7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A gerontagógusok tudásukat hatékonyan tudják alkalmazni önkormányzatoknál, humánpiaci
szolgáltatást végző szervezeteknél, kulturális létesítményekben és támogató szolgáltató
intézményekben.
8. A szakképzettség
kreditértékek:

szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és azokhoz

rendelt

Alapozó ismeretek - Kreditszám:21
Tanulásmódszertan – Időskori tanulás sajátosságai, Életmódszociológia Az időskor
szociológiája Alkalmazott gerontológia Mentálhigiéné időskorban

Szakterületi ismertek + szakdolgozat – Kreditszám: 27 +10
A tanácsadás módszertana Közösségszervezés, közösségfejlesztés, Gerontagógiai stratégiák
Egészségmegőrzés,Fizikai aktivitás megőrzése Tanácsadás módszertana
Szakmai gyakorlat
Szabadon választható tantárgyak ismeretkörei:
Szabadidő szervezés és vezetés,A felnőttképzés tervezése és marketingje - Kreditszám: 2

Kreditek:
A szakdolgozat kreditértéke: 10
Az összesen megszerezhető kreditek száma: 60
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60

A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006.(IX.25) OKM rendelet 2.§ (1)
bek. a.) pontja szerinti szakirányú továbbképzés

7. A képzés tantervi hálója:

Tantárgyak

Mentálhigiéné időskorban
Az
időskori
tanulás
sajátosságai
Az időskor szociológiája

Tanórák
száma
I. félév

Tanórák
száma
II. félév

12

Kreditek
száma
I.
II.

kollokvium

4
12

8

4
2

Alkalmazott
gerontológiai
ismeretek I. II.

16

12

4

4

Egészségmegőrzés-fizikai
aktivitás időskorban I. II.

20

20

5

5

Életmódszociológia
Gerontagógia a nemzeti és
európai stratégiákban
Informatikai
képzési
lehetőségek
Közösségszervezésközösségfejlesztés
Tanácsadás módszertana

12

3
8

12

4

3

12

4

Szakmai gyakorlat

11

3

Szakdolgozati konzultáció

2

8

2

85

29

29
2

29

31

80

kollokvium
kollokvium
kollokvium
gyakorlati
jegy
kollokvium
gyakorlati
jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium

3
8

Összesen:
Szabadon választható
tantárgy: az Andragógia BA
képzés tárgyai közül
választható.

Számonkérés
módja

60 kredit

gyakorlati
jegy
kollokvium
gyakorlati
jegy
beszámoló
gyakorlati
jegy

