
CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM SZAKOS PEDAGÓGUS  
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MINTATANTERVE 

1. A szakirányú továbbképzésért felelős oktató: 

Dr. Fábián Henriette PhD főiskolai docens 

2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus 

Az oklevélben szereplő szakképzettség angol megnevezése: 

Pedagogy of Family and Childprotection 

3. Képzési terület: 

Bölcsészettudományi 

4. A képzési idő: 

2 félév 

5. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 

60 kredit 

6. A szakirányú továbbképzési szak képzési 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 szakértői 

feladatok ellátására a választott specializációs területen. 

7. A képzésben résztvevők köre: 

A képzésben BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők vehetnek részt azon 

képzési területekről, melyekre a szakirányú továbbképzési szak épül: 

bölcsészettudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi. 

8. A képzés szerkezete: 

- Alapozó ismeretek  10 kredit; 

- Szakmai törzsanyag  40 kredit; 

- Szabadon választható   5 kredit; 

- Szakdolgozat   5 kredit. 

9. A szakdolgozat/képzést záró portfólió követelményei: 

Kreditértéke: 5 kredit 

A képzés zárásaként a hallgató választhat, hogy szakdolgozatot (1) vagy képzést záró 

portfóliót (2) készít  



 2 

 

1. A szakdolgozat célja, hogy a hallgatók a vállalt téma aktuális szakirodalmának 

feldolgozásával és a saját tapasztalatok felhasználásával bizonyítsák elméleti és 

gyakorlati szintetizáló készségeiket, kutatás-módszertani ismereteik alapján képesek 

legyenek önálló vizsgálatok lefolytatására és a kapott adatok elemzésére, valamint 

elősegítsék az eredmények gyakorlatban való hasznosítását is.  

A szakdolgozat tartalmi követelményei: 

A vállalt téma szakmai megalapozottsága, aktualitása, kifejtése megfelelő legyen, a 

jelölt alkalmazzon különböző kutatási módszereket, követhető adatfeldolgozás 

szükséges, az eredmények értelmezése, relevanciája elengedhetetlen, továbbá a 

dolgozat összefoglalása összegző, ugyanakkor továbbmutató legyen. A tartalmi 

tényezők mellett a munkának formailag is elfogadhatónak kell lennie.  

Nem fogadható el olyan szakdolgozat, amely nem felel meg a mindenkor érvényben 

lévő szakdolgozati szabályzat előírásainak, illetve nem önálló munka eredménye. 

 

2. A képzést záró portfólió olyan dokumentumgyűjtemény, amely megvilágítja a hallgató 

szakterületen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását, tehát a képzés során 

megszerzett kompetenciáját, továbbá egy-egy területen elért fejlődését, előrehaladását, 

eredményeit.            

A portfólió tehát a hallgatók munkáinak olyan célirányos, szisztematikus 

gyűjteménye, melyet a képzés során elkészített dokumentumokból előzetes 

szempontok alapján tudatosan, gondosan maga a hallgató állít össze. A portfólió célja, 

hogy a szükséges és előírt kompetenciák meglétét, mélységét, alkalmazni tudását, 

feltárja, bizonyítsa. Általa pontosabban, átfogóbban, minőségi szempontokat is 

mérlegelve lehet értékelni a hallgatói teljesítményt.  

A záróvizsga részét képezi ez a dokumentumgyűjtemény. Az egyes szakirányú 

továbbképzési szakok esetében a szakról szóló képesítési követelményrendszer írja elő 

a bemutatandó kompetenciák meglétét. 

10. Záróvizsga követelményei és tantárgyai: 

A hallgatók tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be. 

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése és 

értékelése, ahol a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket 

alkalmazni is tudja. 

 A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

 a tantervben meghatározott követelmények teljesítése (abszolutórium 

megszerzése)  

 szakdolgozat/képzést záró portfólió elkészítése és bírálattal ellátott; legalább 

elégséges szintű értékelése. 

 A záróvizsga részei: 

 komplex szóbeli vizsga; 

 szakdolgozat/képzést záró portfólió megvédése. 

 A záróvizsga tárgyai: 

 Nevelésszociológia; 

 Fejlődés- és nevelésszociológia; 

 Család, gyermek és közalkalmazotti jog; 

 Család és szociálpolitika; 

 Gyermek- és ifjúságvédelem pszichológiai, pedagógiai kérdései, iskolai 

feladatai; 

 Gyermek- és ifjúkori személyiségzavarok; 
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 Családszociológia; 

 Családi életre nevelés pedagógiája és módszerei. 

 Az eredmény kiszámítási módja: 

Az eredmény kiszámítása a szakdolgozatra/képzést záró portfólióra és a védésre, 

valamint a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek átlagolásával történik. Nem 

egész számjegy esetén kerekítéssel történik a minősítés. Ha bármelyik részjegy 

elégtelen, akkor a záróvizsga eredménye is elégtelen. 

11. Az oklevél megszerzésének feltétele: 

- a tantervben meghatározott követelmények teljesítése (abszolutórium megszerzése); 

- záróvizsga sikeres abszolválása legalább elégséges szintű értékeléssel. 
 

Az oklevél minősítése: 

Az oklevél minősítése az alábbi minősítések kerekített átlaga: 

- a komplex szóbeli (és ahol van, írásbeli) záróvizsga eredménye 

- a hallgató szemeszterenkénti tanulmányi átlagának átlageredménye (amely a 

leckekönyvben is szerepel). 

A képzés bővebb szerkezetét az áttekintő és a részletes tanterv tartalmazza. 

 

12. A tantárgyakra vonatkozó információk: 
A tantárgyakra vonatkozó információk a Moodle-ben (http://moodle.kodolanyi.hu) találhatók 

meg. 

http://moodle.kodolanyi.hu/
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ÁTTEKINTŐ TANTERV 

Órák 1. félév 2. félév 

 NEVELÉSSZOCIOLÓGIA 5 

ESETELEMZÉSEK, ISKOLAI SEGÍTŐ 

LEHETŐSÉGEK, 

KONFLIKTUSKEZELÉS k.gyak. 

5 

 FEJLŐDÉS- ÉS NEVELÉSPSZICHOLÓGIA 5 

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 

PSZICHOLÓGIAI, PEDAGÓGIAI 

KÉRDÉSEI, ISKOLAI SPECIÁLIS 

FELADATAI 

5 

 
CSALÁD, GYERMEK ÉS 

KÖZALKALMAZOTTI JOG 
5 

GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORI 

PSZICHÉS ZAVAROK 
5 

 CSALÁD ÉS SZOCIÁLPOLITIKA 5 PREVENCIÓS ÉS KORREKCIÓS 

TECHNIKÁK, ESETMEGBESZÉLÉS 

k.gyak 

5 

 CSALÁDSZOCIOLÓGIA 5 

 
CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS 

PEDAGÓGIÁJA ÉS MÓDSZEREI k.gyak. 
5 SZABADON VÁLASZTHATÓ 5 

Szakdolg.  SZAKDOLGOZAT 5 

Kredit 30 30 

Online 

konzult. 
12 10 

Személyes 

konzult. 
36 26 

ÖSSZ. 

KONTAKTÓRA 48 36 

Színmagyarázat: Alapozó ismeretek: 10 kredit, Szakmai törzsanyag: 40 kredit, Szabadon választható: 5 kredit Szakdolgozat: 

5 kredit 
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RÉSZLETES TANTERV 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

Intézet 

HU 

013 
Nevelésszociológia 5 

6+2 online 

konz 
Vizsga 1. Konz. - 

HUMÁN – 

NV  

HU 

014 

Fejlődés- és 

neveléspszichológia 
5 

6+2 online 

konz 
Vizsga 1. Konz. - 

HUMÁN – 

PS 

HU 

015 

Család, gyermek és 

közalkalmazotti jog 
5 

6+2 online 

konz 
Vizsga 1. Konz. - 

HUMÁN – 

NV 

HU 

016 
Család és szociálpolitika 5 

6+2 online 

konz 
Vizsga 1. Konz. - 

HUMÁN – 

NV 

HU 

017 
Családszociológia 5 

6+2 online 

konz 
Vizsga 1. Konz. - 

HUMÁN – 

NV 

HU 

018 

Családi életre nevelés 

pedagógiája és módszerei 
5 

6+2 online 

konz 

Gyakorlati 

jegy 
1. k.gyak.  

HUMÁN – 

NV 

HU 

061 

Esetelemzések, iskolai segítő 

lehetőségek, konfliktuskezelés 
5 

6+2 online 

konz 

Gyakorlati 

jegy 
2. k.gyak. - 

HUMÁN – 

NV 

HU 

062 

A gyermek- és ifjúságvédelem 

pszichológiai, pedagógiai 

kérdései, iskolai speciális 

feladatai 

5 
6+2 online 

konz 
Vizsga 2. Konz. - 

HUMÁN – 

PS 

HU 

063 

Gyermek- és serdülőkori 

pszichés zavarok 
5 

6+2 online 

konz 
Vizsga 2. Konz. - 

HUMÁN – 

PS 

HU 

064 

Prevenciós és korrekciós 

technikák, esetmegbeszélés 
5 

6+2 online 

konz 

Gyakorlati 

jegy 
2. k.gyak. - 

HUMÁN – 

NV 

HU 

065 
Szabadon választható 5 

6+2 online 

konz 
Vizsga 2. Konz. - 

HUMÁN – 

NV 

HU 

066 
Szakdolgozati konzultáció 5 - aláírás 2. k.gyak.  

HUMÁN – 

NV 

 


