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CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM SZAKOS PEDAGÓGUS 
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Család- és gyermekvédelem szakos 
pedagógus. 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 
megnevezése: 

• Szakképzettség megnevezése: Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus; 
• Szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Pedagogy of Family and Childprotection. 
 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudományi. 

4. A felvétel feltételei: 
A képzésben BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt azon 
képzési területekről, melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: 
bölcsészettudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi. 

5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév. 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit. 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető 
ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása 
konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

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; 
• a szakértői munka kutatás-módszertani vonatkozásait; 

képesek: 
• 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; 
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; 

• elméleti és gyakorlati ismereteik integrálásával a kialakult problémák feltárására és 
megoldási javaslatok tételére; 

rendelkeznek: 
• a hatékony pedagógiai kommunikáció eszközeivel; 
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• 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. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték 

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. 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit. 


