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ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MINTATANTERVE 

1. A szakirányú továbbképzésért felelős oktató: 

Járainé Dr. Bődi Györgyi főiskolai docens 

2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

Iskolai szociális munkás 

Az oklevélben szereplő szakképzettség angol megnevezése: 

School Social Worker 

A szak angol megnevezése: 

School Social Work 

3. Képzési terület: 

Társadalomtudományi 

4. A képzési idő: 

2 félév 

5. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 

60 kredit 

6. A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: 

A képzés célja olyan komplex az iskola társadalmának szociális problémáira fókuszáló 

szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelyek 

birtokában a végzett hallgatók az addiginál tágabb kontextusban értelmezve, 

hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni segítő hivatásukat a különböző típusú 

oktatási intézményekben. Olyan szakemberek képzése, akik az iskolában felmerülő 

szociális problémák megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás 

mozgósításával alkalmasak olyan tevékenységek ellátására, amely segít javítani, illetve 

helyreállítani az iskola társadalmának (tanulók, szülők, tanárok, egyéb személyzet) és a 

helyi közösség élet- és működőképességét, valamint hozzájárul az ehhez szükséges 

komplex feltételek megvalósításához így közvetve a tanulók szocializációs, illetve 

tanulmányi sikereihez. 

7. A képzésben résztvevők köre: 

A képzésben bármely képzési területen BA vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettséggel 

rendelkezők vehetnek részt. 

8. A képzés szerkezete: 

- Alapozó ismeretek  15 kredit 

- Szakmai törzsanyag  35 kredit 

- Választható ismeretek   5 kredit 

- Szakdolgozat   5 kredit 
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9. A szakmai gyakorlat rendje, főbb követelményei: 

A hallgatók tetszőleges gyermekcsoportban teljesítenek szakmai gyakorlatot, mely lehet 

alternatív gyermekjóléti szolgáltatás, gyermektábor, játszóház, szabadidős foglalkozás, 

sorozat, klub stb. 

10. A szakdolgozat követelményei: 

Szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit 

A szakdolgozat célja, hogy a hallgató tanúsítsa tudását, szakértelmét a témához 

kapcsolódó tudományos adatgyűjtésben, rendszerezésben, elemzésben és feldolgozásban, 

a hipotézisalkotásban, a problémamegoldásban, alternatív hipotézisek elemzésében, az 

érvelésben és az ellenérvek cáfolatában, gondolatainak, nézeteinek, álláspontjának, 

mondanivalójának koherens, konzisztens nyelvhasználati szempontból gondozott írásbeli 

kifejtésében. 

A szakdolgozat tartalmi követelményei: 

A szakdolgozat tartalmilag csak az iskolai szociális munka témakörhöz kapcsolódhat. 

Amennyiben elméleti jellegű, az kizárólag az idegen nyelvű szakirodalom elemzésére 

alapulhat (tekintettel arra, hogy a témának magyar nyelvű irodalma elenyésző), empirikus 

jellegű dolgozat esetén egy konkrét iskolában végzett szükségletfelmérés alapján 

megtervezett szociális szolgáltatás komplex bemutatását kell tartalmaznia. 

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

szakdolgozati szabályzat előírásainak, illetve nem önálló munka eredménye. 

11. 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 elkészítése és bírálattal ellátott; legalább elégséges szintű értékelése. 

- A záróvizsga részei: 

▪ komplex szóbeli vizsga; 

▪ szakdolgozat megvédése. 

- A záróvizsga tárgyai: 

▪ Globalizáció és szocializáció; 

▪ Az iskolai szociális munka jogszabályi környezete; 

▪ Az iskolai szociális munka pedagógiai, pszichológiai vonatkozásai; 

▪ Az iskolai szociális munka módszertani vonatkozásai; 

▪ Az iskola és a gyermekvédelem összefüggéseinek kérdései és a szakma válaszai; 

▪ Beavatkozási stratégiák. 

- Az eredmény kiszámítási módja: 

Az eredmény kiszámítása a szakdolgozatra 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. 
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12. Az oklevél megszerzésének feltétele: 

- a tantervben meghatározott követelmények teljesítése (abszolutórium megszerzése); 

- záróvizsga sikeres abszolválása legalább elégséges szintű értékeléssel. 

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

 

13. 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 

15 GLOBALIZÁCIÓ ÉS SZOCIALIZÁCIÓ 5 
TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI 

FOLYAMATOK 
5 

15 
AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA 

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE 
5 

AZ ISKOLA ÉS A GYERMEKVÉDELEM 

ÖSSZEFÜGGÉSEINEK KÉRDÉSEI ÉS A 

SZAKMA VÁLASZAI  

5 

15 
AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA 

NEMZETKÖZI SZAKIRODALMA  
5 BEAVATKOZÁSI STRATÉGIÁK 5 

15 
AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA 

PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI 

VONATKOZÁSAI  

5 

TEREPGYAKORLAT  5 

15 
AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA 

MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI  
5 

15 
MODELLEK, STANDARDOK, 

KOMPETENCIÁK 
5 VÁLASZTHATÓ ISMERETEK  5 

Szakdolgo-

zat 
  SZAKDOLGOZAT 5 

Kredit 30 30 

Összóra-

szám 
90 90 

Színmagyarázat: Alapozó ismeretek: 15 kredit, Szakmai törzsanyag: 35 kredit, Választható ismeretek: 5 kredit Szakdolgozat: 5 

kredit 
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RÉSZLETES TANTERV 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

HU 

021 
A globalizáció és szocializáció

 
5 15 kollokvium 1. Konz. - 

HUMÁN –

ES 

HU 

022 

Az iskolai szociális munka 

jogszabályi környezete 
5 15 kollokvium 1. Konz. - 

HUMÁN –

ES 

HU 

023 

Az iskolai szociális munka 

nemzetközi szakirodalma  
5 15 kollokvium 1. Konz. - 

HUMÁN –

ES 

HU 

024 

Az iskolai szociális munka 

pedagógiai, pszichológiai 

vonatkozásai  

5 15 kollokvium 1. Konz. - 
HUMÁN –

PS 

HU 

025 

Az iskolai szociális munka 

módszertani vonatkozásai  
5 15 kollokvium 1. Konz. - 

HUMÁN –

ES 

HU 

026 

Modellek, standardok, 

kompetenciák 
5 15 kollokvium 1. Konz.  

HUMÁN –

ES 

HU 

075 

Társadalmi és gazdasági 

folyamatok 
5 15 kollokvium 2. Konz. - 

HUMÁN –

ES 

HU 

076 

Az iskola és a gyermekvédelem 

összefüggéseinek kérdései és a 

szakma válaszai 

5 15 kollokvium 2. Konz. - 
HUMÁN –

ES 

HU 

077 
Beavatkozási stratégiák 5 15 kollokvium 2. Konz. - 

HUMÁN –

ES 

HU 

078 
Terepgyakorlat 5 30 gyakorlati jegy 2. gyakorlat - 

HUMÁN –

ES 

HU 

105 
Választható ismeretek 5 15 gyakorlati jegy 2. k. gyak. - 

HUMÁN –

ES 

HU 

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

HUMÁN –

ES 

 

 

 


