IFJÚSÁGSEGÍTŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
–
–
–
–

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény,
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,

valamint
a 35/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 55 762 01 0000 00 00 Ifjúságsegítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet,
– 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
– 372/2007. (XII.23) Kormányrendelet a felsőoktatás területét érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:
– a felsőoktatási intézményben "hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés esetén a
szenátus határozatait,
– a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző
intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési megállapodás"-ban
foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott képzésnél)
– a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
– a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános
irányelvekben foglaltak, továbbá az ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi/ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját.
A szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint
különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.

1

2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 55 762 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Ifjúságsegítő

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

3419

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
45 %
55 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási törvényben, szaképzést
folytató közoktatási intézményben a közoktatásról szóló törvény és az "Együttműködési
megálapodásban" megfogalmazott, szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, oktató,
szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola) szervezi
meg, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
könyvtár
számítógép-terem
gyakorlóhely
szociális, gyermekvédelmi és munkaügyi intézmény
csoportszoba
az interjúalany otthona
ifjúsági szervezet, intézmény
utcai környezet
ifjúsági információs és szolgáltató központ
ifjúsági szervezet, vagy önkormányzat
gyermek- és ifjúságvédelmi szervezet
szaktanterem
ifjúsági közösségi terek
közművelődési intézmény
ifjúsággal foglalkozó intézmények, szervezetek
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A gazdálkodó szervezeteknél és intézményekben folyó alkalmazói szakmai gyakorlathoz szükséges
eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A "hallgatószerződés", "Tanulószerződés" és Együttműködési szerződés" alapján végzett gyakorlati
képzés tárgyi és személyifeltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara
– adott esetben a képző bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a képző és a gazdálkodó szervezet
közötti megállapodás alapján végzett alkalmazói gyakorlat feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
120, ebből minimum 30, maximum 60 beszámítható a
felsőoktatási alapképzésbe
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3419

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb pedagógusok

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Fejlesztő, támogató, segítő tevékenységet végez
A szociális segítés alapfeladatait látja el
Információs és tájékoztató, tanácsadó tevékenységet végez
Fejleszti a fiatalok társadalmi részvételét, közösségi aktivitását
Tevékenységi területén közreműködik a fiatalokat célzó szolgáltatások együttműködésének
kialakításában, fejlesztésében
Adminisztrációs és dokumentációs tevékenységet végez
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 762 01 00105403
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1356-06 A szociális segítés alapfeladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, autonómiáját, identitását,
érdekeiket szem előtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, az önvédelem és a szakmai hitelesség
megőrzésének technikáit
Nondirektív, segítő beszélgetést folytat
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Alkalmazza a szükségletek és erőforrások feltárásának módszereit, értelmezi az emberi
szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait
Érzékeli és értelmezi a társadalmi integrációt segítő és veszélyeztető tényezőket,
folyamatokat
Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek
hiányát
Értelmezi a szociális ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit, és segítséget nyújt azok
megszerzésében
Eligazodik a társadalom érték-, érdek- és normarendszerében
Értelmezi az életmódot kialakító tényezőket, törekvéseket
Értelmezi az állampolgárok jogait, kötelességeit és segíti ezek érvényre jutását
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Jogi- és adatvédelemi ismeretek
B Jogi alapismeretek
B Az állam és az önkormányzatok felépítése, feladatai
B A jóléti ellátások jogi keretei
B Családjogi alapismeretek
C Szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei, formái
B Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások keretei, formái
B Szociálpolitikai alapismeretek
B A szociálpolitika célja, értékei és dilemmái
B Ideológiák és érdekek összefüggései
B Az állami beavatkozás eszközei, formái
B A szociálpolitika alapelvei, technikái és eszközei
B A problémának definiált társadalmi jelenségek
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B
B
A
A
A
B
C
C
C
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B

Szociális ellátások
A szociális intézményrendszer
Szakmai etikai szabályok
Az intézmények etikai kódexei
A kompetencia határok
Szociológiai alapfogalmak
A szociológiai adatfelvétel módszerei
A társadalom összetételét jellemző mutatók
A helyi társadalom szerkezete
A helyi erőforrások és hiányok felmérésének módszerei
Az egyén társadalmi meghatározottsága
A struktúrát létrehozó, rejtett és láthatóvá tevő viszonyok ismerete
A társadalmi újratermelés összefüggései
A társadalmi struktúrát leíró elméletek
A társadalmi integráció, dezintegráció, szegregáció fogalma
A társadalom ártó- védő hatásának jellemzői
Család és életmód
A család fogalma és funkciói
A családi életciklus, életút szakaszai
Az életmód, az értékek és normák átörökítésének összefüggései
Az emberi szükségletek rendszere
A család működése és működési zavarai
A család szerkezete
A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás jellemzői
Az életútinterjú készítésének fázisai
Mai magyar társadalom
A mai magyar társadalom szerkezete
A társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődésük okai
A szegénység jellemzői, okai
A társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek
A veszélyeztetett csoportok és térségek jellemzői
A társadalmi mobilitás jellemzői
Deviáns jelenségek a társadalomban
A szervezet fogalma, a bürokratikus szervezet
A szervezetek működésének jellemzői
Munkamegosztás, hatáskör kialakításának szempontjai
Döntési szintek megoszlása
A szociális intézmények, mint szervezetek
A kliens helye és szerepe a szociális intézményekben
Önvédelmi technikák
Nondirektív beszélgetés
A segítő beszélgetés jellemzői
Az önismeret forrásai
Az esetfeldolgozás módszerei
A viselkedési rendellenességek és személyiségzavarok terápiája
A pszichológiai adatszerzés módszerei
Lelki jelenségek és folyamatok
Személyiség-pszichológiai ismeretek
Az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A szerep fogalma és jellemzői
A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módszerei
A kommunikáció csatornái és jellemzői
Vonzalmak és taszítások jellemzői
A csoportok kialakulása, szerkezete és a csoportközi viszonyok jellemzői
Az együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
A szociális identitás kialakulásának összefüggései
A segítés pszichológiai összefüggései
A lelki fejlődés meghatározói
A lelki fejlődés korszakai
A szocializáció folyamata és színterei
Válságok az életciklus során

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Információforrások kezelése
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Nondirektív beszélgetés
Konfliktuskezelési készség
Empatikus készség
Tolerancia
Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1894-06 Az ifjúságsegítő információs, tájékoztató és tanácsadói feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Információkat gyűjt és dolgoz fel az ifjúságot érintő kérdésekről, használja az
információs forrásokat, kezeli az információs eszközöket, rendszereket, adatbázisokat
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli
oktatási, képzési lehetőségekről, a pályaválasztást és az elhelyezkedést segítő
szolgáltatásokról, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az elhelyezkedési lehetőségekről, a munkavállalás
feltételeiről, a munkanélküli ellátásokról, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az ifjúságot érintő jóléti ellátásokról és
egészségügyi
ellátásokról
formáiról,
funkcióiról,
intézményrendszeréről,
igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a szenvedélybetegségekkel összefüggő prevenciós
célú szolgáltatásokról, a segítő-és krízisellátó helyekről, elérhetőségükről,
igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a fiatalok által igénybe vehető otthonteremtési
támogatásokról, igénybevételük módjáról, a helyi albérletekről
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a fiatalok által elérhető pályázatokról,
ösztöndíjprogramokról, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a helyi ifjúsági közösségekről, szervezetekről, az
önkénteseket fogadó szervezetekről, munkájukban való részvétel lehetőségeiről,
feltételeiről
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az ifjúsági közösségek és szervezetek által igénybe
vehető pályázati programokról, feltételrendszeréről
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az európai mobilitási programokról, ifjúsági
szállásokról, a Magyarországon és Európában elérhető ifjúsági információs és
tanácsadó szolgáltató helyekről
Tájékoztatást nyújt a fiatalokat érintő hazai és nemzetközi utazási és szállás
kedvezményekről, olcsó szálláshelyekről, a kedvezmények igénybevételének módjáról
Tájékoztatást nyújt a közművelődési programokról, intézményekről, sportolási
lehetőségekről, sportrendezvényekről
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a hivatalokról, hatóságokról, önkormányzatokról,
tevékenységükről, elérhetőségükről, az azokkal való kapcsolattartás lehetséges
okairól, céljairól, módjáról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A legalapvetőbb kommunikációs technikák és alkalmazásuk
B Pedagógiai alapismeretek, alapfogalmak
B Az iskolai és az iskolán kívüli oktatás elmélete
C Andragógiai alapismeretek
A Az információhoz való hozzájutás módszerei
A Az információkezelésének és átadásának technikái
8

A
B
C
C
A

Az ifjúságra vonatkozó információkat tartalmazó adatbázisok
IT eszközök és rendszerek, adatbázis-kezelő programok
Az információ-kezelések alapelemei (gyűjtés, elemzés, tárolás, nyilvánosság)
Az adatbázisok összeállítása, az adatszolgáltatás a szabályai, eszközei
Az európai mobilitási programok, ifjúsági információs szolgálatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
Gépírás
4
Információforrások kezelése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Kitartás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1895-06 Adminisztrációs és dokumentációs feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz az intézményi, munkahelyi adminisztrációs rendszer kialakításában,
működtetésében, az intézmény, munkahelyi adatszolgáltatási tevékenységében
Vezeti az intézményi, munkahelyi működéshez és saját munkájához kapcsolódó
adminisztrációt, a különböző nyilvántartásokat, gondoskodik a munkához szükséges
adatlapok, űrlapok, nyomtatványok folyamatos pótlásáról
Gyűjti és rendszerezi az intézményi, munkahelyi működéshez a szolgáltatáshoz
szükséges adatokat és információkat, adatbázisokat állít össze, segítséget nyújt a
szolgáltatást igénybevevőknek a szükséges nyomtatványok beszerzésében és
kitöltésében
Időszakos jelentéseket, beszámolókat készít, felhasználói szinten kezeli az intézményi,
munkahelyi informatikai eszközöket és programokat
Részt vesz az intézményi, munkahelyi és egyéni munkaterv kidolgozásában,
megvalósításában és értékelésében, a pályázatok és projekttervek kidolgozásában,
megvalósításában és értékelésében
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Részt vesz az intézményi, munkahelyi működést, szolgáltatásokat ismertető
tájékoztató anyagok összeállításában és terjesztésében, a fiatalokkal való
megismertetésében, a működéséről, szolgáltatásról tartott tájékoztató előadásokban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az ügyiratkezelés és dokumentációs tevékenység alapelemei
B A legismertebb ügyviteli információs technológiák
B Pályázatírási alapismeretek
B Projekttervezés és projektmenedzsment
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3
Gépírás
4
Információforrások kezelése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1896-06 Egyéni fejlesztés és segítő támogatás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Érzékeli és értelmezi a fiatalok konkrét élethelyzetét, közvetlen kapcsolatot alakít ki a
fiatalokkal
Információs, tájékoztató és tanácsadó tevékenységet végez, fejleszti a fiatalok
társadalmi részvételét, közösségi aktivitását, szervezi a fiatalokat nem-formálisképzési
programokban való részvételét
Fejleszti a fiatalok egyéni és közösségi kompetenciáit, kreativitását, szervezi az e célt
szolgáló programokat, támogatja a fiatalokat azok igénybevételében
Partnerként vesz részt a fiatalok interkulturális tanulási folyamatában
Támogatja a fiatalokat saját kulturális hátterük, értékeik és viselkedésük
felismerésében
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Támogatja a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézségekkel küzdő
fiatalokat, szervezi a számukra nyújtandó tanácsadásokat, szolgáltatásokat, támogatja
a fiatalokat azok igénybevételében
Kezdeményezi, szervezi és összehangolja a szocializációs, életvezetési és
mentálhigiénés problémákkal küzdő, elégtelen segítő kapcsolatokkal rendelkező
fiatalok elérését
Támogatja a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés problémákkal küzdő
fiatalok integrációs törekvéseit
Részt vesz a felkereső ifjúsági programokban
Támogatja az oktatásból, képzésből kiszorult fiatalokat, szervezi a számukra
nyújtandó tanácsadásokat, szolgáltatásokat támogatja a fiatalokat azok
igénybevételében
Támogatja a munkaerőpiacra belépni nem tudó, illetve onnan kiszorult fiatalokat,
szervezi a számukra nyújtandó tanácsadásokat, szolgáltatásokat, támogatja a fiatalokat
azok igénybevételében
Támogatja a szenvedélybetegségben szenvedő fiatalokat, szervezi a számukra
nyújtandó tanácsadásokat, szolgáltatásokat, támogatja a fiatalokat azok
igénybevételében
Részt vesz a fiatalok kriminalizálódásának megelőzésében
Támogatja a fiatalok kezdeményezéseit, önkifejezési törekvéseit
Munkájának legszélesebb körébe, annak tervezési, megvalósítási, értékelési szakaszába
bevonja a fiatalokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A fiatalokkal való kapcsolatfelvétel technikái
B A mentálhigiénés problémákkal küzdő fiatalok társadalmi nehézségei
C A munkaerőpiacra belépni nem tudó fiatalok problémái
B A szenvedélybetegségek és következményei
A Az állampolgári kultúra és az európai identitás fejlesztésének lehetőségei
A A direkt és indirekt szociális segítségnyújtás módszerei és technikái
C Alternatív iskolák
A Informális és nem-formális tanulás lehetőségei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
5
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5
Köznyelvi beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
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Konszenzuskészség
Hatékony kérdezés készsége
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1897-06 Ifjúsági szolgáltatások és kapcsolatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Érzékeli és értelmezi a fiatalok szolgáltatási igényeit, közvetlen kapcsolatot alakít ki a
jelzőrendszer tagjaival, a szociális, oktatási, közművelődési és munkapiaci
szolgáltatásokkal, illetve a humán szakterületen foglalkoztatott egyéb szakemberekkel
Részt vesz a szociális, oktatási, közművelődési és munkapiaci szolgáltatások, illetve a
humán szakterületen foglalkoztatott egyéb szakemberek együttműködésének
kialakításában, közös programjaik kidolgozásában, lebonyolításában és értékelésében
Részt vesz az ifjúság helyzetének megismerésére vonatkozó kutatásokban,
felmérésekben, az ifjúság helyzetét érintő térségi és helyi cselekvési tervek
kidolgozásában, megújításában
Részt vesz a sajátosan ifjúságot érintő kérdések és problémák közéleti
megszólaltatásában
Részt vesz a fiatalokat és közösségeiket fejlesztő, szakmai, szabadidős, művészeti és
sport programok kidolgozásában, szervezésében, lebonyolításában és értékelésében
Részt vesz a fiatalok szocializációját elősegítő, életvezetési és mentálhigiénés
kompetenciáit fejlesztő programok kidolgozásában, szervezésében, lebonyolításában
és értékelésében
Részt vesz a fiatalok oktatásban és munkaerőpiacon való részvételét elősegítő
programok kidolgozásában, szervezésében, lebonyolításában és értékelésében
Részt vesz a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését célzó, a fiatalok társas
és egyéni kompetenciáit, kreativitását fejlesztő programok kidolgozásában,
szervezésében, lebonyolításában és értékelésében
Felhívja a figyelmet, a kompetenciáját meghaladó problémákra
A kompetenciáját meghaladó problémák kezelése érdekében együttműködik a
jelzőrendszer tagjaival, a szociális, oktatási, közművelődési és munkapiaci
szolgáltatásokkal, illetve a humán szakterületen foglalkoztatott egyéb szakemberekkel
Tevékenységének, projektjeinek megvalósítása érdekében külső – anyagi és szakmai –
erőforrásokat von be, összehangolja azokat a településen/térségben már rendelkezésre
állókkal
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Figyelemmel kíséri az önkormányzatnak az ifjúsági feladatok ellátásához közvetlenül
és közvetetten kapcsolódó elképzeléseit és intézkedéseit, javaslatokat fogalmaz meg
azok fejlesztésére, korrigálására
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A A fiatalokat érintő pályázatok, ösztöndíj-programok
A A helyi ifjúsági közösségek, szervezetek működése, programja, elérhetősége
C Pályázatírói, projektvezetési ismeretek
B A fiatalokat érintő szolgáltatások rendszere, igénybevételük lehetőségei
A A fiatalok szolgáltatási igényei és elvárásai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3
Idegen nyelvű kézírás
4
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1898-06 A társadalmi kohézió erősítése, közösségfejlesztés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Érzékeli és értelmezi a helyi ifjúság közösségek igényeit és szükségleteit, közvetlen
kapcsolatot alakít ki a fiatalok közösségeivel, szervezeteivel
Támogatja a fiatalok közösségeinek, szervezeteinek, helyi ifjúsági tanácsainak
kialakulását, működését, szervezeti és ifjúságpolitikai fejlődését
Támogatja a fiatalokat, közösségeiket és szervezeteiket az érdekeik, szándékaik
megfogalmazásában, képviseletében
Felhatalmazza (képessé teszi) a fiatalokat a kollektív cselekvés és tanulás által a
közéletben való részvételre
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Támogatja a fiatalokat és közösségeiket, szervezeteiket, helyi ifjúsági tanácsukat
abban, hogy megértsék, és értelmezni tudják a helyi közügyek szereplőinek sajátos
kéréseit, igényeit, azok hátterét, motivációját
Képzési, tájékoztatási programokat valósít meg a fiatalok toleranciájának kialakítása,
fejlesztése interkulturális tapasztalatainak és kompetenciáinak szélesítése érdekében
Képzési, tájékoztatási programokat valósít meg az emberi jogok tudatosítása,
érvényesítése, a nemzeti és európai állampolgári ismeretek szélesítése és az
állampolgári technikák aktív alkalmazása érdekében
Képzési, tájékoztatási programokat valósít meg a fiatalok önkéntes tevékenységekben
való részvételének szélesítése érdekében
Támogatja az önkéntes szerepre vállalkozó fiatalokat, szervezi felkészítésüket,
szervezi és irányítja a társaik segítésére vállalkozó önkéntes fiatalok tevékenységét
Támogatja a szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítést, kapcsolattartást
Szabadidős programokat szervez a fiatalok számára
Támogatja a fiatalokat a programjaik megvalósításához szükséges anyagi és szakmai
erőforrások előteremtésében, tájékoztatást és tanácsadást nyújt a tevékenységüket
érintő jogszabályokról
Hatékonyan dolgozik csoportban, jól együttműködik másokkal a helyi ifjúságpolitika
alakításában
Támogatja a fiatalokat segítő civil szervezetek munkáját
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Az iskolai és az iskolán kívüli képzési lehetőségek
C A pályaválasztási szolgáltató szervezetek, szolgáltatások és elérhetőségük
C A munkahelykeresés és a munkavállalás feltételei
D A munkanélküli ellátás sajátosságai, igénybevételének módja
A A fiatalok társadalmi helyzete, igényei, szükségletei
A A fiatalok jogai (emberi, állampolgári, gyermeki, tanulói jogok) és kötelességei
A A helyi ifjúsági szervezetek, kezdeményezések
B A csoport fejlődése, csoportdinamika
C A nemzeti és európai állampolgári kultúra alapelvei
D Ifjúsági kulturális- és sportprogramok, intézmények, rendezvények
A Az interkulturális nevelés alapelvei
A A nem-formális tanulás módszerei, eszközei
Az ifjúsági szubkultúrák kialakulásának mechanizmusai és közösségteremtő
A
sajátosságai
B Az ifjúsági programok szervezésének alapelvei
B A közösségfejlesztés lehetőségei és módszerei.
B Szociokulturális animáció
B A mások iránti tolerancia kialakításának és erősítésének módszerei és technikái
A Az ifjúsági önkéntes tevékenység sajátosságai, lehetőségei
C Alapvető szervezési, művelődésszervezési és közösségszervezési ismeretek.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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5
3
3
3

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Komplex jelzésrendszerek

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Motiválókészség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Az 55 762 01 0000 00 00 azonosító számú, Ifjúságsegítő megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1356-06
A szociális segítés alapfeladatai
1894-06
Az ifjúságsegítő információs, tájékoztató és tanácsadói feladatai
1895-06
Adminisztrációs és dokumentációs feladatok
1896-06
Egyéni fejlesztés és segítő támogatás
1897-06
Ifjúsági szolgáltatások és kapcsolatok
1898-06
A társadalmi kohézió erősítése, közösségfejlesztés
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8. A képzés szerkezete
Az 55 762 01 0000 00 00 azonosító számú, Ifjúságsegítő megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

020/2.0/1898-06

5
6
7
8
9
10
11
12

020/3.0/1894-06

020/1.0/1895-06

13
14
15
16
17
18
19

020/1.0/1898-06

020/1.0/1898-06

020/2.0/1897-06

020/1.0/1894-06
020/1.0/1896-06

020/4.0/1894-06

020/3.0/1356-06

020/2.0/1356-06

020/2.0/1894-06

4

020/1.0/1356-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Az ajánlott szakmai gyakorlat időtartama szerepel az ajánlott képzési programba
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3

020/2.0/1898-06

020/4.0/1894-06

020/3.0/1894-06

020/1.0/1895-06

020/1.0/1896-06

020/1.0/1898-06

4

020/3.0/1356-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

020/2.0/1897-06

17
18

020/1.0/1897-06

19
20
21
22
23

020/2.0/1898-06

24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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Az 55 762 01 0000 00 00 azonosító számú, Ifjúságsegítő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

020/1.0/1356-06

2
3
4
5

020/2.0/1356-06
020/3.0/1356-06
020/1.0/1894-06
020/2.0/1894-06

6

020/3.0/1894-06

7

020/4.0/1894-06

8
9
10
11
12
13

020/1.0/1895-06
020/1.0/1896-06
020/1.0/1897-06
020/2.0/1897-06
020/1.0/1898-06
020/2.0/1898-06

megnevezése
Jogi, szociálpolitikai és etikai
ismeretek
Társadalomismeret
Pszichológiai ismeretek
Kommunikáció
Informatika
Pedagógia, pályaorientáció,
foglalkoztatás
Bűnmegelőzési és drogprevenciós
ismeretek
Adminisztráció és dokumentáció
Egyéni és közösségi fejlesztés
Az ifjúságsegítés módszertana
Idegen nyelvi kommunikáció
Közösségfejlesztés
Társadalmi részvétel
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

148

17

41

206

82
126
30
0

9
0
0
30

21
120
0
0

112
246
30
30

120

0

0

120

60

0

0

60

60
0
0
0
0
150
776

30
90
30
0
90
180
476

0
0
100
120
0
0
402

90
90
130
120
90
210
1534

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Az 1. és a 6. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott témában életinterjú,
illetve záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 oldalas terjedelemben, a képzés 4.
félévében
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1356-06 A szociális segítés alapfeladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Esetleírás elemzése az egyén társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai
meghatározottságáról
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített életútinterjú megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szociális, gyermekvédelmi és a családok támogatásának jogi keretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 30%
3. feladat 35%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1894-06 Az ifjúságsegítő információs, tájékoztató és tanácsadói feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott esetleírás alapján a vonatkozó információk összegyűjtése, rendszerezése, a
tájékoztatás és tanácsadás módjának és tartalmának meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1895-06 Adminisztrációs és dokumentációs feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott ifjúságpolitikai, ifjúságkutatási, vagy az ifjúságsegítői feladatokkal
összefüggő dokumentum és adatbázis készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 240 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1896-06 Egyéni fejlesztés és segítő támogatás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Esetleírás alapján személyre szabott fejlesztési és támogatási stratégia kidolgozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1897-06 Ifjúsági szolgáltatások és kapcsolatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott ifjúsági szolgáltatás komplex megvalósításának leírása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Indirekt segítő beszélgetés kezdeményezése és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 75%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1898-06 A társadalmi kohézió erősítése, közösségfejlesztés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A záródolgozat megvédése (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 762 01 0000 00 00 azonosító számú, Ifjúságsegítő megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 30
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Ifjúságsegítő
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 55 762 01 0000 00 00 azonosító számú, Ifjúságsegítő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

020/1.0/1356-06

Jogi, szociálpolitikai
és etikai ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

020/1.1/1356-06
020/1.2/1356-06
020/1.3/1356-06
020/1.4/1356-06
020/1.5/1356-06
020/1.6/1356-06
020/1.7/1356-06
020/1.8/1356-06
020/1.9/1356-06

25
20
20
24
24
24
11
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.1/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Értelmezi az állampolgárok jogait, kötelességeit és segíti ezek érvényre jutását
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jogi- és adatvédelemi ismeretek
B típus Jogi alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0 206
0
0
41
0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átfogó ismeretek nyújtása az állam és a jog fogalomrendszeréről, az államszervezet
felépítéséről, alkotmányos alapjairól. Alapismeretek nyújtása a jogrendszerről, a
jogalkalmazás és jogérvényesítés lehetőségeiről
Az emberi és polgári jogok szabályai; a személyiség- és adatvédelem szabályai
Az Alkotmánybíróság, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai
kisebbségi jogok országgyűlési biztosa
Jog- és adatvédelem, az adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánosságának egymáshoz
való viszonya
A személyes és különleges adatok fogalma és jogi védelme, az adatvédelmi biztos
Szociális jogok és szociális minimumok, a gyermeki jogok, a szülői jogok és kötelességek
Az ellátottak, gyermekek és betegek jogai, jogi képviselői
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.2/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Értelmezi az állampolgárok jogait, kötelességeit és segíti ezek érvényre jutását
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez
Értelmezi a szociális ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit és segítséget nyújt azok
megszerzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Jogi- és adatvédelemi ismeretek
B típus Jogi alapismeretek
B típus Az állam és az önkormányzatok felépítése, feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állam és az önkormányzatok felépítése, hatáskörei
A közigazgatási eljárás jogi szabályai, alapfogalmai, alapeljárás, jogorvoslat, végrehajtás
A közigazgatási eljárás adminisztrációja
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.3/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
A jóléti ellátások nem önkormányzati formái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a szociális ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit és segítséget nyújt azok
megszerzésében
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A jóléti ellátások jogi keretei
B típus Családjogi alapismeretek
C típus Szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei, formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei, formái; a társadalombiztosítás
rendszere, az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátások, a családtámogatások, a
foglalkoztatással összefüggő szociális ellátások
A munkaerő-piaci szolgáltatások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások; a
munkanélküliek ellátásai
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
A hajléktalan személyek ellátásai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.4/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Önkormányzati jóléti ellátások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a szociális ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit és segítséget nyújt azok
megszerzésében
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A jóléti ellátások jogi keretei
B típus Családjogi alapismeretek
B típus Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások keretei, formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Jogszabályok feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások: a szociális és
gyermekvédelmi törvényben pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodásként
biztosított ellátások
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
Munkanélküliek és a hajléktalan személyek ellátásai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.5/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociálpolitikai alapismeretek
B típus A szociálpolitika célja, értékei és dilemmái
B típus Ideológiák és érdekek összefüggései
B típus Az állami beavatkozás eszközei, formái
B típus A szociálpolitika alapelvei, technikái és eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociálpolitika mint önálló diszciplína fogalmai és összefüggései, céljai; a szociális
biztonság, a társadalmi integráció; szociálpolitikai alapozás
Az értékek szerepe a szociálpolitikában: szabadság, egyenlőség, szolidaritás, tolerancia,
igazságosság; az értékek érvényesítésének dilemmái
Az ideológiák (liberalizmus, konzervativizmus és a szociáldemokratizmus) jóléti politikája
és az érdekek szerepe a szociálpolitikában; többszektorúság és finanszírozás a szociális
ellátások területén
A piac szerepe a szükségletek kielégítésében, a piaci működés során jelentkező szociális
problémák; az állami újraelosztás és az állami beavatkozás eszközei: piac-befolyásoló
intézkedések, pozitív diszkrimináció, stratégiai szabályozás
Többszektorúság és finanszírozás a szociális ellátások területén
Alapelvek: biztonságra törekvés, prevenció, finanszírozhatóság, kiszámíthatóság, a
ráfordítások és biztonság egyensúlya, megfelelő időben, a szükséges ideig, szubszidiaritás,
a kevésbé választhatóság, értékmegőrzés, rászorultság, érdemesség elve
Az ellátás technikái, dilemmái: prevenció-korrekció, integráció-szegregáció, pénzbelitermészetbeni, normativitás-diszkrecionalitás, univerzalitás-szelektivitás, hatékonysághatásosság, autonómia-kontroll
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.6/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai beavatkozást igénylő problémák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állami beavatkozás eszközei, formái
B típus A szociálpolitika alapelvei, technikái és eszközei
B típus A problémának definiált társadalmi jelenségek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szegénység, munkanélküliség, a munkaképes korúak inaktivitását csökkentő
intézkedések, a lakhatási költségek növekedése, a hajléktalanság, elöregedés, devianciák,
a fogyatékosok hátrányai
A gyermekek hátrányai, a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés, a migráció, a
menekültek
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.7/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
A szociálpolitika intézményrendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociális ellátások
C típus Szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei, formái
B típus Önkormányzati szociális és gyermekvédelmi ellátások keretei, formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
29

4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
11 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális, foglalkoztatási, családtámogatási, gyermekvédelmi és munkaügyi
intézményrendszer feladatai és működésük
A támogatások rendszere, megszerzésének feltételei és szabályai
Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének
lehetőségei és akadályai
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.8/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpolitikai monitorozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a társadalompolitikai és szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A problémának definiált társadalmi jelenségek
B típus Szociális ellátások
B típus A szociális intézményrendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Stressztűrő képesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Empatikus készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Rajz készítése a szociális ellátásokról 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekvédelmi és munkaügyi intézmény
Képzési idő:
41 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális, foglalkoztatási, családtámogatási, gyermekvédelmi és munkaügyi
intézményrendszer feladatai és működésük
A támogatások rendszere, megszerzésének feltételei és szabályai
Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének
lehetőségei és akadályai
A szükségletek és erőforrások feltárásának technikái, módszerei és az egyes
intézményekben alkalmazott gyakorlat megfigyelése
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.9/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai etika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, autonómiáját, identitását,
érdekeiket szem előtt tartva oldja meg az etikai dilemmákat
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szakmai etikai szabályok
A típus Az intézmények etikai kódexei
A típus A kompetencia határok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Helyzetfelismerés
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
17 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A társadalmi és a szakmai etika, a szociális munka etikai szabályai és az etikai kódex
előírásai, a szociális munka értékei
A szakmai kompetenciahatárok és az együttműködés etikája
A szociális szakember szerepei, felelőssége
Az emberi értékek és autonómia tisztelete
Dilemmák a szociális munkában
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

020/2.0/1356-06

Társadalomismeret

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

020/2.1/1356-06
020/2.2/1356-06
020/2.3/1356-06
020/2.4/1356-06
020/2.5/1356-06
020/2.6/1356-06
020/2.7/1356-06
020/2.8/1356-06

12
0
21
21
0
21
7
0

0
9
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
112
14
0
0
7

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.1/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociológiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükségletek és erőforrások feltárásának módszereit, értelmezi az emberi
szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociológiai alapfogalmak
C típus A szociológiai adatfelvétel módszerei
C típus A helyi erőforrások és hiányok felmérésének módszerei
B típus Az egyén társadalmi meghatározottsága
B típus Az emberi szükségletek rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
33

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Információk és adatok önálló rendszerezése 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociológia alapfogalmai és alapvető összefüggései, a társadalom megismerésének
sajátosságai
Az emberi szükségletek rendszere, a szükségletek felmérésének módszerei (genogram,
ecomap, környezettanulmány, stb.)
A szociológiai adatfelvétel módszerei: megfigyelés, dokumentumelemzés, kísérlet és a
kérdezéses technikák
A társadalom összetételét mutató adatok értelmezése és ábrázolási technikái
A helyi társadalom szerkezete és jellemzői
A helyi erőforrások és hiányok felmérésének dimenziói és módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.2/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociológiai alapismereti gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a szükségletek és erőforrások feltárásának módszereit, értelmezi az emberi
szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociológiai alapfogalmak
C típus A szociológiai adatfelvétel módszerei
C típus A helyi erőforrások és hiányok felmérésének módszerei
B típus Az egyén társadalmi meghatározottsága
B típus Az emberi szükségletek rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Tolerancia
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk és adatok önálló rendszerezése 45%
Ábrák elemzése demográfiai és társadalmi folyamatokról 10%
Ábrák készítése demográfiai és társadalmi folyamatokról 10%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Csoportszoba
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tapasztalatok értelmezése a szociológia alapfogalmainak és alapvető összefüggéseinek
rendszerében
Az emberi szükségletek felmérési módszereinek alkalmazása (genogram, ecomap,
környezettanulmány, stb.)
A szociológiai adatfelvétel módszereinek alkalmazása (megfigyelés, dokumentumelemzés,
kísérlet és a kérdezéses technikák)
A társadalom összetételét mutató adatok értelmezése és ábrázolása
Adatgyűjtés és értelmezés a helyi társadalom szerkezetének és jellemzőinek tárgykörében
A helyi erőforrások és hiányok felmérési technikáinak gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.3/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Társadalmi struktúra
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érzékeli és értelmezi a társadalmi integrációt segítő és veszélyeztető tényezőket,
folyamatokat
Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek
hiányát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A társadalom összetételét jellemző mutatók
C típus A helyi társadalom szerkezete
B típus Az egyén társadalmi meghatározottsága
B típus A struktúrát létrehozó, rejtett és láthatóvá tevő viszonyok ismerete
B típus A társadalmi újratermelés összefüggései
C típus A társadalmi struktúrát leíró elméletek
B típus A társadalmi integráció, dezintegráció, szegregáció fogalma
B típus Deviáns jelenségek a társadalomban
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapfogalmak (társadalmi struktúra, rétegződés, státusz, státuszcsoport)
A struktúrát generáló és manifeszt viszonyok
Társadalmi újratermelés, újratermelődés
Az egyén társadalmi meghatározottsága
A társadalmi integráció, dezintegráció fogalma, folyamata
Az anómia jelensége, megjelenése a társadalomban
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.4/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Család és életmód
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eligazodik a társadalom érték-, érdek- és normarendszerében
Értelmezi az életmódot kialakító tényezőket, törekvéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Család és életmód
B típus A család fogalma és funkciói
B típus Az életmód, az értékek és normák átörökítésének összefüggései
B típus Az emberi szükségletek rendszere
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B típus A család működése és működési zavarai
B típus A család szerkezete
B típus A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás jellemzői
B típus Válságok az életciklus során
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Empatikus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A család fogalmának és funkcióinak változása, helye, szerepe, jelentősége, működése és
működési zavarai, szerkezete
Családi és társadalmi szerepek, a család szocializációs szerepe, a családi gazdálkodás
A családi életciklus, életút
A gyerek, az idős, a beteg és a fogyatékos ember helye a családban, magányosság a
családon belül.
A társadalom ártó-védő hatása; a család, mint támogató rendszer és a családot támogató
rendszerek
Az emberi szükségletek rendszere
Kultúra, szubkultúra, hagyományok, életmód, szokás, életvitel fogalma, meghatározó
tényezői, összetevői
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Értékek, normák, szankciók; normáktól való eltérés, különbözőség, másság; a deviancia
fogalma, elméletei, kialakulásuk okai, társadalmi megítélése és annak változása; a
deviancia formái, méretei és szociológiai jellemzői a mai Magyarországon

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.5/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyakorlat a család és életmód körében
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eligazodik a társadalom érték-, érdek- és normarendszerében
Értelmezi az életmódot kialakító tényezőket, törekvéseket
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az életútinterjú készítésének fázisai
B típus A családi életciklus, életút szakaszai
B típus Az életmód, az értékek és normák átörökítésének összefüggései
B típus Az emberi szükségletek rendszere
B típus A család, mint támogató rendszer és mint problémaforrás jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Kézírás
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Stressztűrő képesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Nondirektív beszélgetés
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Pódiuminterjú készítése 5%
Interjúterv készítése 10%
Az interjúalany kiválasztása megadott szempontok szerint 5%
Életútinterjú elkészítése 50%
Az életútinterjú szó szerinti leírása 15%
Írásos elemzések készítése megadott szempontok szerint 15%
A képzési helyszín jellege:
Az interjúalany otthona
Csoportszoba
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat 1fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A család fogalmának és funkcióinak változása, helye, szerepe, jelentősége, működése és
működési zavarai, szerkezete;
Családi és társadalmi szerepek, a család szocializációs szerepe, a családi gazdálkodás
A családi életciklus, életút; az életútinterjú mint a család szerkezetének, történetének,
értékeinek és normáinak vizsgálati módszere
A gyerek, az idős, a beteg és a fogyatékos ember helye a családban, magányosság a
családon belül
A társadalom ártó-védő hatása; a család mint támogató rendszer és a családot támogató
rendszerek
Az emberi szükségletek rendszere
Kultúra, szubkultúra, hagyományok, életmód, szokás, életvitel fogalma, meghatározó
tényezői, összetevői
Értékek, normák, szankciók; normáktól való eltérés, különbözőség, másság; a deviancia
fogalma, elméletei, kialakulásuk okai, társadalmi megítélése és annak változása; a
deviancia formái, méretei és szociológiai jellemzői a mai Magyarországon
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.6/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Mai magyar társadalom
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek
hiányát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mai magyar társadalom
B típus A mai magyar társadalom szerkezete
B típus A társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődésük okai
B típus A szegénység jellemzői, okai
B típus A társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek
B típus A veszélyeztetett csoportok és térségek jellemzői
B típus A társadalmi mobilitás jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Empatikus készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok értelmezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mai magyar társadalom szerkezete, térbeli jellemzői
Az egyenlőtlenség fogalma, dimenziói a mai magyar társadalomban
A szegénység értelmezése és jellemzői; a társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek:
munkanélküliség, hajléktalanság, a cigányság hátrányainak halmozódása, kirekesztés,
előítéletek; veszélyeztetett társadalmi csoportok és térségek, diszkrimináció
A társadalom, a család és az iskola szerepe az egyenlőtlenségek, a szegénység
mérséklésében és újratermelésében
A társadalmi mobilitás, jellemzői
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.7/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezetszociológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi az állampolgárok jogait, kötelességeit és segíti ezek érvényre jutását
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szervezet fogalma, a bürokratikus szervezet
B típus A szervezetek működésének jellemzői
B típus Munkamegosztás, hatáskör kialakításának szempontjai
B típus Döntési szintek megoszlása
B típus A szociális intézmények, mint szervezetek
B típus A kliens helye és szerepe a szociális intézményekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Információgyűjtés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Empatikus készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Tapasztalatok értelmezése 5%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szervezet fogalma, a bürokratikus szervezet
A szervezetek mint nyílt rendszerek kialakulását, működését és megváltozását befolyásoló
tényezők; belső és külső kapcsolatok
A szervezeti struktúrák: munkamegosztás, hatáskör, koordinációs eszközök,
konfiguráció, döntési szintek, szabályzatok, célok, küldetés, hatékonyság
A szociális intézmények mint szervezetek
A kliens helye a szociális intézményben
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.8/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Az intézmény megismerése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi az állampolgárok jogait, kötelességeit és segíti ezek érvényre jutását
Megbízás alapján érdekképviseleti tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szervezet fogalma, a bürokratikus szervezet
B típus A szervezetek működésének jellemzői
B típus Munkamegosztás, hatáskör kialakításának szempontjai
B típus Döntési szintek megoszlása
B típus A szociális intézmények, mint szervezetek
B típus A kliens helye és szerepe a szociális intézményekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Nondirektív beszélgetés
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A vezetőkkel készítendő szakmai interjúterv elkészítése 20%
Szakmai interjú készítése vezetőkkel 20%
Információk összegyűjtése és önálló rendszerezése 10%
Organogram készítése 10%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szociális, gyermekvédelmi és munkaügyi intézmény
Képzési idő:
7 óra gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény helye a szociális, gyermekvédelmi, közigazgatási rendszerben; az adott
település ellátási rendszerében; külső és belső kapcsolatrendszere
Az intézmény belső struktúrája, tárgyi feltételei, működése, fenntartása, döntési folyamata
működését szabályozó jogszabályok, pénzforrási lehetőségei, külső és belső
kapcsolatrendszere
A kínált szolgáltatások és a kliensek szükségletei közötti viszony; a szolgáltatásokhoz
való hozzájutás feltételei, lehetőségei
Az intézményben megoldott szociális, gyermekvédelmi problémák; a szupervízió formái; a
munkacsoportok közötti együttműködés; az intézmény adminisztrációja
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

020/3.0/1356-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/3.1/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
A segítő kapcsolat kommunikációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, az önvédelem és a szakmai hitelesség megőrzésének
technikáit
Nondirektív, segítő beszélgetést folytat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kommunikáció csatornái és jellemzői
B típus Nondirektív beszélgetés
B típus A segítő beszélgetés jellemzői
B típus A segítés pszichológiai összefüggései
C típus A viselkedési rendellenességek és személyiségzavarok terápiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Nondirektív beszélgetés
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok értelmezése 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Esetmegbeszélés 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adekvát, nyílt és kongruens kommunikáció gyakorlása
Nondirektív és segítő beszélgetés; a segítő kapcsolat kommunikációs eszközeinek
gyakorlása
Az együttműködés szociálpszichológiai összefüggései, konfliktus-megoldási technikák
modellálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/3.2/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Készségfejlesztés a segítő kapcsolathoz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, az önvédelem és a szakmai hitelesség megőrzésének
technikáit
Nondirektív, segítő beszélgetést folytat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai illetékessége határait
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Önvédelmi technikák
B típus Nondirektív beszélgetés
B típus A segítő beszélgetés jellemzői
B típus Az önismeret forrásai
B típus Az esetfeldolgozás módszerei
B típus A segítés pszichológiai összefüggései
C típus A viselkedési rendellenességek és személyiségzavarok terápiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Nondirektív beszélgetés
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok értelmezése 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Esetmegbeszélés 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 5%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A reális énkép és szakmai önismeret; önismeret-fejlesztési és önvédelmi technikák; a
kiégés jelei és a kiégés elleni védekezés technikái, rekreációs lehetőségek; szupervízió
jelentősége
Nondirektív és segítő beszélgetés; a segítő kapcsolat kommunikációs eszközeinek
gyakorlása
Az együttműködés szociálpszichológiai összefüggései, konfliktus-megoldási technikák
modellálása
A veszteségek feldolgozása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/3.3/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Pszichológiai alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyén társadalmi meghatározottsága
C típus A pszichológiai adatszerzés módszerei
B típus Lelki jelenségek és folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Empatikus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emberi pszichikum fejlődésének összefüggései és folyamata; a szükségletek rendszere,
a szükséglet-kielégítés hiányainak jelei
A pszichológia alapvető fogalmai és összefüggései; lelki jelenségek és folyamatok: a
motiváció; az érzelmek; a megismerés (észlelés, percepció, figyelem, érdeklődés,
emlékezet, képzelet, gondolkodás); a tudatállapotok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/3.4/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Az életút pszichológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Alkalmazza a szükségletek és erőforrások feltárásának módszereit, értelmezi az emberi
szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait
Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek
hiányát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A lelki fejlődés meghatározói
B típus A lelki fejlődés korszakai
B típus A szocializáció folyamata és színterei
B típus Válságok az életciklus során
C típus A viselkedési rendellenességek és személyiségzavarok terápiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Empatikus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az emberi fejlődés szakaszai, jellegzetességei: gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor,
felnőttkor, öregség
Válságok az életciklusokban
Társadalmi traumák pszichikus hatásai
Hozzászokások, függőségek, szenvedélyek
A veszteségek fajtái, pszichikus hatása és feldolgozásuk folyamata (a gyász lélektana,
gyászreakciók), módszerei
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/3.5/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
A személyiség pszichológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyén társadalmi meghatározottsága
B típus Az emberi szükségletek rendszere
B típus Személyiség-pszichológiai ismeretek
C típus A viselkedési rendellenességek és személyiségzavarok terápiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Empatikus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyiség fogalma, alakulása a kultúra, a család és a kortárscsoport hatására,
vizsgálata; a humanisztikus személyiségelméletek
Személyiségzavarok, fejlődészavarok és deviáns viselkedés; a serdülők és az ifjúkorúak
inadaptációja; a felnőtt személyiség- és viselkedészavarai; viselkedési rendellenességek és
kezelésük, terápiájuk
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/3.6/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociálpszichológiai jelenségek és folyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Alkalmazza a szükségletek és erőforrások feltárásának módszereit, értelmezi az emberi
szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek
hiányát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői
B típus A szerep fogalma és jellemzői
B típus A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módszerei
B típus Vonzalmak és taszítások jellemzői
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B típus A csoportok kialakulása, szerkezete és a csoportközi viszonyok jellemzői
B típus Az együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
B típus A társadalom ártó- védő hatásának jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskezelési készség
Empatikus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A társas érintkezés sajátossága, a kommunikáció elmélete, szociálpszichológiai fogalmak
és folyamatok, előítéletek, vonzalmak és taszítások
A konfliktusok keletkezése és megoldásának technikája
Csoportdinamikai jelenségek és folyamatok
A szerep és a szerep-összeférhetetlenségek
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/3.7/1356-06
A tananyagelem megnevezése:
Szocializáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a szolgáltatást igénybe vevő problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Alkalmazza a szükségletek és erőforrások feltárásának módszereit, értelmezi az emberi
szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket
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Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit
Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek
hiányát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szocializáció folyamata és színterei
B típus A szociális identitás kialakulásának összefüggései
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktuskezelési készség
Empatikus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tapasztalatok értelmezése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
Utólagos szóbeli beszámoló 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szocializáció fogalma és folyamata
A szocializációs színterek és hatások: anya, család, kortárscsoport, gyermekintézmények,
kiemelten az iskola, munkahely, társadalmi szervezetek és intézmények, a kulturális
minták és normák
A szociális identitás
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.1/1894-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a helyi ifjúsági közösségekről, szervezetekről, az
önkénteseket fogadó szervezetekről, munkájukban való részvétel lehetőségeiről,
feltételeiről
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az ifjúsági közösségek és szervezetek által igénybe
vehető pályázati programokról, feltételrendszeréről
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az európai mobilitási programokról, ifjúsági
szállásokról, a Magyarországon és Európában elérhető ifjúsági információs és tanácsadó
szolgáltató helyekről
Tájékoztatást nyújt a fiatalokat érintő hazai és nemzetközi utazási és szállás
kedvezményekről, olcsó szálláshelyekről, a kedvezmények igénybevételének módjáról
Tájékoztatást nyújt a közművelődési programokról, intézményekről, sportolási
lehetőségekről, sportrendezvényekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A legalapvetőbb kommunikációs technikák és alkalmazásuk
A típus Az európai mobilitási programok, ifjúsági információs szolgálatok
A típus Az ifjúságra vonatkozó információkat tartalmazó adatbázisok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció fogalma. A kommunikáció főbb jellemzői, típusai. Kommunikációs
alapfogalmak. A kommunikatív kódok rendszere
Kommunikációelméleti modellcsoportok: a „folyamat” és a „jelelméleti” iskola
Az archaikus kommunikáció. A nem-verbális kommunikáció. A fiatalok sajátos
kommunikációs kultúrája (sms, chat, youTube, stb.).
A kommunikációs technológiák hatása a nyelvre és a gondolkodásra. Szóbeliség és
írásbeliség
Nyelv és gondolkodás az elektronikus médiumok korában. Nyelvhasználati és közösségi
szintek a kibertérben
A meggyőző kommunikáció stratégiái. A vizuális manipuláció stratégiái, a tabloidizáció
jelensége
A fiatalokat érő információ-tömeg hatása és strukturálásának módszere

52

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

020/2.0/1894-06

Informatika

azonosítója

szk

020/2.1/1894-06

0

30

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.1/1894-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információkat gyűjt és dolgoz fel az ifjúságot érintő kérdésekről, használja az információs
forrásokat, kezeli az információs eszközöket, rendszereket, adatbázisokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az információhoz való hozzájutás módszerei
A típus Az információkezelésének és átadásának technikái
B típus IT eszközök és rendszerek, adatbázis-kezelő programok
C típus Az információ-kezelések alapelemei (gyűjtés, elemzés, tárolás, nyilvánosság)
C típus Az adatbázisok összeállítása, az adatszolgáltatás a szabályai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Word alapok, háttértárolók használata; Betű, bekezdés-formázás, felsorolás, számozás,
szegély; Tabulátorok használata, oldalbeállítás;
Beszúrás: töréspont, lábjegyzet, fejléc, képek; Hasábok, szakaszok, használata;
Táblázat: beszúrás, szövegből táblázat, egyszerű képletek használata; Diagramok,
Microsoft Graph használata;
Körlevél készítése + Excel alapok; Excel, Excel diagramok
Komplett kiadványok szerkesztéséhez szükséges ismeretek.
Honlap készítési alapismeretek.
Adatbázis ismeretek (adatbázis kialakítása, használata)
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/3.1/1894-06
A tananyagelem megnevezése:
A tanítás - tanulás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli
oktatási, képzési lehetőségekről, a pályaválasztást és az elhelyezkedést segítő
szolgáltatásokról, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az elhelyezkedési lehetőségekről, a munkavállalás
feltételeiről, a munkanélküli ellátásokról, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a fiatalok által elérhető pályázatokról,
ösztöndíjprogramokról, igénybevételük módjáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pedagógiai alapismeretek, alapfogalmak
B típus Az iskolai és az iskolán kívüli oktatás elmélete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A didaktika fogalma. Oktatásának, tanulásának céljai, feladatai. A nevelés és oktatás
lehetőségei és korlátai.
A didaktika interdiszciplináris kapcsolódásai, a tudomány fogalma.
Az oktatás és képzés céljai, feladatai
A tanulás. A tanuláselméletek és tanulási modellek.
Az oktatás tartalmi elemei. A szabályozó dokumentumok, rendelkezések.
Az oktatás stratégiái és módszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/3.2/1894-06
A tananyagelem megnevezése:
Andragógia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli
oktatási, képzési lehetőségekről, a pályaválasztást és az elhelyezkedést segítő
szolgáltatásokról, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az elhelyezkedési lehetőségekről, a munkavállalás
feltételeiről, a munkanélküli ellátásokról, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a fiatalok által elérhető pályázatokról,
ösztöndíjprogramokról, igénybevételük módjáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Andragógiai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az andragógia és a kapcsolódó fogalmak magyarázata. Tájékozódás a szakirodalomban;
önálló művek, szakfolyóiratok. A felnőttképzés története Európában és Magyarországon.
A permanens nevelés fogalma, jellegzetességei. A permanens nevelés eszméjének történeti
gyökerei és a 20. századi megjelenése, a témában tartott világkonferenciák
A felnőttség életkori kritériumai, elméletek a periodizációról, a pszichikus
sajátosságokról. Tanulás felnőttkorban; a kompetencia – alapú tanulás.
A felnőttképzés funkciói; az iskolarendszerű képzés, a munkaerő-piaci képzés. A lifelong
learning elmélete. A művelődési intézmények és az andragógia.
A felnőttképzésről alkotott törvény jellegzetességei. A tervezés kérdései, a curriculum és
a képzési piac összefüggései.
Szervezeti formák és módszerek a felnőttképzésben. Az andragógus szerepkörben lévő
szakember sajátos feladatai.
Az élethosszig tartó tanulás szerepe a szakmai fejlődésben
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/3.3/1894-06
A tananyagelem megnevezése:
Pályaorientációs ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az elhelyezkedési lehetőségekről, a munkavállalás
feltételeiről, a munkanélküli ellátásokról, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a fiatalok által elérhető pályázatokról,
ösztöndíjprogramokról, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a hivatalokról, hatóságokról, önkormányzatokról,
tevékenységükről, elérhetőségükről, az azokkal való kapcsolattartás lehetséges okairól,
céljairól, módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az európai mobilitási programokról, ifjúsági
szállásokról, a Magyarországon és Európában elérhető ifjúsági információs és tanácsadó
szolgáltató helyekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az európai mobilitási programok, ifjúsági információs szolgálatok
A típus A legalapvetőbb kommunikációs technikák és alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépírás
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A pályaválasztási tanácsadás rövid története
A pályaválasztás elméletei.
Pályaválasztási módszerek
Pályaválasztási indítékok
Pályaérdeklődés. A pályaorientéációs tanácsadás lényege, módszerei.
Élettervezési stratégiák
A pályaválasztással foglalkozó szervezetek, szakemberek (az ifjúságsegítő potenciális
partnerei)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/3.4/1894-06
A tananyagelem megnevezése:
Foglalkoztatáspolitikai és munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az elhelyezkedési lehetőségekről, a munkavállalás
feltételeiről, a munkanélküli ellátásokról, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a fiatalok által elérhető pályázatokról,
ösztöndíjprogramokról, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a hivatalokról, hatóságokról, önkormányzatokról,
tevékenységükről, elérhetőségükről, az azokkal való kapcsolattartás lehetséges okairól,
céljairól, módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a fiatalok által igénybe vehető otthonteremtési
támogatásokról, igénybevételük módjáról, a helyi albérletekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az információhoz való hozzájutás módszerei
A típus Az információkezelésének és átadásának technikái
A típus A legalapvetőbb kommunikációs technikák és alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépírás
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kitartás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka és a gazdaság. A munkaerőpiac fogalma, sajátosságai, a munkanélküliség
alakulása országosan.
A regionális munkaerőpiac jellemzői. A munkanélküliség és a munkaerőpiac regionális
sajátosságai. A munkaügyi intézményrendszer - az ÁFSZ rendszer lehetőségei és korlátai.
Hogyan látják a regionális és helyi munkaerőpiacot a helyi szereplők: Munkaügyi
Központ, cégek, kamarák (vendég előadó).
A jövőben milyen változások várhatóak a regionális munkaerőpiacon? Kereslet, túlkínálat
A képzések sajátosságai, lehetséges irányai.
A munkanélküliek támogatásának formái, az átképzések jellemzői, eredményei.
A külföldi munkavállalás jellemzői, sajátosságai. Kik, miért, hová?.
A hazai és külföldi önkéntesség (fogalmak, jogi alapok, módszertani alapok,
önkéntességgel foglalkozó szervezetek, stb.) és ezek szerepe a munkaerőpiacra való
belépésben.
Az ifjúságsegítő mint munkavállaló (jogok és kötelezettségek)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/4.1/1894-06
A tananyagelem megnevezése:
Bűnmegelőzési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a fiatalok által igénybe vehető otthonteremtési
támogatásokról, igénybevételük módjáról, a helyi albérletekről
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a hivatalokról, hatóságokról, önkormányzatokról,
tevékenységükről, elérhetőségükről, az azokkal való kapcsolattartás lehetséges okairól,
céljairól, módjáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az információhoz való hozzájutás módszerei
A típus Az információkezelésének és átadásának technikái
A típus A legalapvetőbb kommunikációs technikák és alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépírás
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
60

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bűnmegelőzés helye és szerepe a rendvédelmi munkában. A bűnmegelőzés történeti
fejlődése. Jogi szabályozás (stratégiák).
A büntetőjog különleges eljárási szabályai a fiatalkorúakra vonatkozóan. A
gyermekkorúak és a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények és jellemzőik. A
gyermek- és fiatalkorúakkal szembeni intézkedések, szankciók.
Az áldozattá válás elkerülése, különös tekintettel a szexuális bűncselekmények sértettjeire
és az időskorúakra. A gyermekkor, mint viktimológiai potenciál. Az áldozattá válás
típusos formái. Jogi szabályozás.
Frusztráció és agresszió fogalma, megjelenési formái, irányultsága. A pszichés problémák,
mint gyakori kompenzációs háttér okok. Szocializációs és médiahatások, mint maladaptív
minták.
A konfliktusok kialakulásának folyamata. A családi konfliktusok lejátszásának és
kezelésének típusos módjai.
A családon belüli erőszak specialitásai. Jogi szabályozás. A leggyakrabban megvalósult
bűncselekmények. Veszélyeztetett családokban felnövekvő gyermekek. Prevenció és
beavatkozás (kezelés, szankció).
Bűnmegelőzési projektek, módszerek és technikák, az ifjúságsegítés szerepe a
bűnmegelőzésben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/4.2/1894-06
A tananyagelem megnevezése:
Drogprevenciós ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt az ifjúságot érintő jóléti ellátásokról és egészségügyi
ellátásokról formáiról, funkcióiról, intézményrendszeréről, igénybevételük módjáról
Tájékoztatást és tanácsadást nyújt a szenvedélybetegségekkel összefüggő prevenciós célú
szolgáltatásokról, a segítő-és krízisellátó helyekről, elérhetőségükről, igénybevételük
módjáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az információhoz való hozzájutás módszerei
A típus Az információkezelésének és átadásának technikái
A típus A legalapvetőbb kommunikációs technikák és alkalmazásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Gépírás
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Interperszonális rugalmasság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kábítószerek és egyéb tudatmódosító anyagok használatának történelmim kulturális
fejlődése, megítélésük a különböző kultúrákban. Kábítószerek Magyarországon.
A kábítószerekkel kapcsolatos anyagok meghatározása.
A drogok és a hazai büntetőjog. A jogszabályok változásai. Nemzetközi kitekintés.
A kábítószerek hatásmechanizmusa. A pótszerek alkalmazási formái, jellegzetes hatásai,
tünetei.
A kábítószer-probléma felismerése, lehetséges cselekvési módok, felelősségi körök.
"Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására".
A kábítószert fogyasztó fiatalok felismerése, lehetséges beavatkozások (ártalomcsökkentő
módszerek, eszközök (jó gyakorlatok).
A drog nélküli élet értéke, lehetősége. Segítő rendszerek, szervezetek, krízishelyek
Magyarországon
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.1/1895-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyviteli és igazgatási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az intézményi, munkahelyi adminisztrációs rendszer kialakításában,
működtetésében, az intézmény, munkahelyi adatszolgáltatási tevékenységében
Vezeti az intézményi, munkahelyi működéshez és saját munkájához kapcsolódó
adminisztrációt, a különböző nyilvántartásokat, gondoskodik a munkához szükséges
adatlapok, űrlapok, nyomtatványok folyamatos pótlásáról
Gyűjti és rendszerezi az intézményi, munkahelyi működéshez a szolgáltatáshoz szükséges
adatokat és információkat, adatbázisokat állít össze, segítséget nyújt a szolgáltatást
igénybevevőknek a szükséges nyomtatványok beszerzésében és kitöltésében
Időszakos jelentéseket, beszámolókat készít, felhasználói szinten kezeli az intézményi,
munkahelyi informatikai eszközöket és programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ügyiratkezelés és dokumentációs tevékenység alapelemei
B típus A legismertebb ügyviteli információs technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Írásos elemzések készítése 45%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ügyirat fogalma, nyilvántartása, visszakereshetősége, kezelése. Iktatás, dokumentálás,
irattározás.
Ügyvitelszervezés, információszabályozás. Az ügyfélforgalom anoním nyilvántartásának
lehetséges formái, fontosága és ellentmondásai. Értekezletek szervezése.
Ügyiratok, levelek, jegyzőkönyv, emlékeztető,jelentés, beszámoló szerződéskötés.
Adatbázis összeállítása.
Magánszemélyek kapcsolata hivatalos szervekkel, a munkáltatókkal
A közigazgatási szervek, intézmények, munkáltatók levelei, iratai magánszemélyekkel
A vállalkozások, szervezetek, intézmények ügyiratai, levelei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.2/1895-06
A tananyagelem megnevezése:
Pályázatírás és projektmenedzsment
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az intézményi, munkahelyi és egyéni munkaterv kidolgozásában,
megvalósításában és értékelésében, a pályázatok és projekttervek kidolgozásában,
megvalósításában és értékelésében
Részt vesz az intézményi, munkahelyi működést, szolgáltatásokat ismertető tájékoztató
anyagok összeállításában és terjesztésében, a fiatalokkal való megismertetésében, a
működéséről, szolgáltatásról tartott tájékoztató előadásokban
Időszakos jelentéseket, beszámolókat készít, felhasználói szinten kezeli az intézményi,
munkahelyi informatikai eszközöket és programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pályázatírási alapismeretek
B típus Projekttervezés és projektmenedzsment
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Adekvát metakommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 25%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkahelyi és egyéni munkaterv készítése és értékelése. A pályáztatás célja, szerepe, a
pályázatok csoportosítása. Tanácsadó és információt adó szervezetek. Projekttervező
szoftverek alkalmazása.
A projekt és pályázat fogalma. A projekt jellemzése. Projektek előkészítése, tervezése,
megvalósítása, értékelése és zárása. A töredezett pályázati forrásokból finanszírozott
tevékenység folyamattá alakítása.
Pályázati lehetőségek: Strukturális alap, Kohéziós alap, Közösségi programok. Pályázatok
figyelése, pályázati felhívások rendszere. Gyakorlati tanácsok a pályázat megírásához,
beadásához.
Az EU közösségi programok általános szabályai. Az Európa Akcióterv. Az eContentPlus
program. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai: TÁMOP, TIOP stb.
Tartalomgazdagító projektek (CEP). Tematikus hálózatok. Az eTen program. Az
eLearning program. A Kultúra 2000 program legfontosabb szabályai.
Tipikus ifjúsági források: Fiatalok Lendületben, GYIA, RIT, stb. Az ÚMFT és ÚMVP
ifjúság-specifikus forrásai (pl. Leader és IKSZT)
A fiatalok bevonásának módszerei, az együttműködés lehetséges formái (pl. konzorcium).
Egy konkrét projekt megtervezése, pályázattá formálása, a megvalósítás modellezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.3/1895-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az intézményi, munkahelyi és egyéni munkaterv kidolgozásában,
megvalósításában és értékelésében, a pályázatok és projekttervek kidolgozásában,
megvalósításában és értékelésében
Részt vesz az intézményi, munkahelyi működést, szolgáltatásokat ismertető tájékoztató
anyagok összeállításában és terjesztésében, a fiatalokkal való megismertetésében, a
működéséről, szolgáltatásról tartott tájékoztató előadásokban
Gyűjti és rendszerezi az intézményi, munkahelyi működéshez a szolgáltatáshoz szükséges
adatokat és információkat, adatbázisokat állít össze, segítséget nyújt a szolgáltatást
igénybevevőknek a szükséges nyomtatványok beszerzésében és kitöltésében
Időszakos jelentéseket, beszámolókat készít, felhasználói szinten kezeli az intézményi,
munkahelyi informatikai eszközöket és programokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A legismertebb ügyviteli információs technológiák
B típus Projekttervezés és projektmenedzsment
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 25%
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gazdasági alapfogalmak (mikro- és makroökonómiai fogalmak, összefüggések).
Önkormányzati gazdálkodás. Költségvetés, költség-hatékonyság.
Intézményi gazdálkodás, forrásbevonás, fenntarthatóság, amortizáció.
Gazdaság, gazdálkodás, gazdasági rendszerek. (Javak és szolgáltatások, termelési
tényezők, gazdálkodás)
Piac és piaci mechanizmus (a kereslet, a kínálat, a piaci ár)
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9. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.1/1896-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéni fejlesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érzékeli és értelmezi a fiatalok konkrét élethelyzetét, közvetlen kapcsolatot alakít ki a
fiatalokkal
Információs, tájékoztató és tanácsadó tevékenységet végez, fejleszti a fiatalok társadalmi
részvételét, közösségi aktivitását, szervezi a fiatalokat nem-formális képzési
programokban való részvételét
Fejleszti a fiatalok egyéni és közösségi kompetenciáit, kreativitását, szervezi az e célt
szolgáló programokat, támogatja a fiatalokat azok igénybevételében
Támogatja a fiatalokat saját kulturális hátterük, értékeik és viselkedésük felismerésében
Támogatja a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézségekkel küzdő fiatalokat
szervezi a számukra nyújtandó tanácsadásokat, szolgáltatásokat, támogatja a fiatalokat
azok igénybevételében
Támogatja a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés problémákkal küzdő fiatalok
integrációs törekvéseit
Támogatja a fiatalok kezdeményezéseit, önkifejezési törekvéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fiatalokkal való kapcsolatfelvétel technikái
B típus A mentálhigiénés problémákkal küzdő fiatalok társadalmi nehézségei
A típus A direkt és indirekt szociális segítségnyújtás módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Hatékony kérdezés készsége
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 35%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Ifjúsági szervezte, intézmény
Utcai környezet
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ifjúsági tanácsadás módszertani alapelvei. A szükségletek egymásra épülése. A segítő
kapcsolat sajátosságai, szintjei. A segítő foglalkozások.
A segítés modelljeit: a szakértői tanácsadás, a diagnózis alapján történő tanácsadás és a
folyamat tanácsadás. A HAYICO szakmai-etikai kódex módszertani előírásai.
A segítés személycentrikus alapelvei, etikai normái. A segítő beszélgetés jelentősége. A
beavatkozás, segítés lehetőségei, veszélyei és korlátai. A kortárs segítés mint módszer, a
Kapocs Módszer.
A tanácsadás fogalma, formái, céljai. A szakosodott tanácsadás szükségessége,
igénybevételének indoklása. Segítés nem intézményi környezetben (pl. tábor, szabadidős
program, utca, stb.)
A tanácsadás folyamata, a tanácsadás sikerességének kritériumai. Az általános tanácsadói
modell szakaszai. A tanácsadás dokumentálása, az adatvédelem és titoktartás
követelményei.
Tanácsadás és tranzakció-analízis, a segítő beavatkozás hatékonyságának növelése. Az
ügyfél saját döntésének szerepe a tanácsadás sikerességében.
Eljárások, időtöltések játszmák - gyakorlati tréningek a tanácsadás módszertanának
elsajátításához.
Segítő szervezetek, intézményrendszerek, "segítő" műhelyek. A segítő kompetenciájának
határai. A segítők segítése, továbbképzése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.2/1896-06
A tananyagelem megnevezése:
Közösségszervezés, közösségfejlesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információs, tájékoztató és tanácsadó tevékenységet végez, fejleszti a fiatalok társadalmi
részvételét, közösségi aktivitását, szervezi a fiatalokat nem-formális képzési
programokban való részvételét
Fejleszti a fiatalok egyéni és közösségi kompetenciáit, kreativitását, szervezi az e célt
szolgáló programokat, támogatja a fiatalokat azok igénybevételében
Partnerként vesz részt a fiatalok interkulturális tanulási folyamatában
Kezdeményezi, szervezi és összehangolja a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés
problémákkal küzdő, elégtelen segítő kapcsolatokkal rendelkező fiatalok elérését
Részt vesz a felkereső ifjúsági programokban
Munkájának legszélesebb körébe, annak tervezési, megvalósítási, értékelési szakaszába
bevonja a fiatalokat
Támogatja a fiatalok kezdeményezéseit, önkifejezési törekvéseit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fiatalokkal való kapcsolatfelvétel technikái
A típus Az állampolgári kultúra és az európai identitás fejlesztésének lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 35%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Ifjúsági szervezet, intézmény
Utcai környezet
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Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közösség sokszempontú definíciója. A fogalom értelmezésének mai problémái.
Közösség és társadalom F. Tönnies szociológiai alapvetésének tükrében.
Közösségiség, csoportosság, társulás. Egyén és csoport kölcsönhatásai.
A közösségszervezés folyamatának fázisai: bevonás, megszólítás, erőforrástérkép
elkészítése, cselekvési potenciálok feltárása, tervezés.
Kapcsolatépítés - fejlesztés és szervezés. A közösségi erőforrások kutatása és
megerősítése. Önkéntesség, segítés, segítség. Az önszerveződés ereje. Aktív részvétel,
avagy a cselekvőképesség fejlesztése.
Partnerség közösségen belül és kívül. A kapcsolati háló szerepe a mindennapi életben.
Információ "adás-vétel". Kapcsolatépítés és kapcsolatfejlesztés új aspektusai.
A közösségi cselekvés állomásai. Felmérés, tervezés. Akció, hosszú távú cselekvés.
Cselekvés, cselekedtetés. Tanulás, együttműködés és prevenciós munka a közösségbe
belül.
A közösség mint a demokrácia gyakorlóterepe. Szolidaritás és felelősségvállalás. Nyíltság
és nyilvánosság. A kommunikáció szerepe és jelentősége.
A lokalitás funkciója a közösség életében. Szomszédsági viszonyok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.3/1896-06
A tananyagelem megnevezése:
Nem-formális tanulás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja az oktatásból, képzésből kiszorult fiatalokat, szervezi a számukra nyújtandó
tanácsadásokat, szolgáltatásokat támogatja a fiatalokat azok igénybevételében
Támogatja a fiatalok kezdeményezéseit, önkifejezési törekvéseit
Támogatja a munkaerőpiacra belépni nem tudó, illetve onnan kiszorult fiatalokat, szervezi
a számukra nyújtandó tanácsadásokat, szolgáltatásokat, támogatja a fiatalokat azok
igénybevételében
Részt vesz a fiatalok kriminalizálódásának megelőzésében
Támogatja a szenvedélybetegségben szenvedő fiatalokat, szervezi a számukra nyújtandó
tanácsadásokat, szolgáltatásokat, támogatja a fiatalokat azok igénybevételében
Információs, tájékoztató és tanácsadó tevékenységet végez, fejleszti a fiatalok társadalmi
részvételét, közösségi aktivitását, szervezi a fiatalokat nem-formális képzési
programokban való részvételét
Fejleszti a fiatalok egyéni és közösségi kompetenciáit, kreativitását, szervezi az e célt
szolgáló programokat, támogatja a fiatalokat azok igénybevételében
Támogatja a fiatalokat saját kulturális hátterük, értékeik és viselkedésük felismerésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fiatalokkal való kapcsolatfelvétel technikái
C típus Alternatív iskolák
A típus Informális és nem-formális tanulás lehetőségei
C típus A munkaerőpiacra belépni nem tudó fiatalok problémái
B típus A szenvedélybetegségek és következményei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
5. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tolerancia
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nem-formális tanulás fogalma, célja, lehetőségei, színterei és eszközei. A nem-formális
nevelés jelentősége az ifjúságsegítő munkában. A formális és a nem-formális nevelés
összehasonlítása.
Kompetencia-fejlesztés a nem formális tanulás alkalmazásával: az Európai Unió
kulcskompetenciái, a tudás alapú társadalom elvárásai.
A nem-formális tanulás módszertani elvei és gyakorlata. Gyűjtőmunka, csoportmunka,
irányított beszélgetés, tréning. Az előzetes tudás mérése. A tanulási folyamat tervezése.
Szituációs játékok és drámapedagógiai elemek a nem-formális tanulásnál. Az
együttműködési készség, a konszenzuskészség, a szolidaritás és a tolerancia fejlesztése.
A KOMPASZ emberi jogi képzés alkalmazása a nem-formális tanulás eszköztárában. A
demokráciára nevelés jelentősége és lehetőségei.
Az információ-források alkalmazása a nem-formális tanulás eszköztárában.
Az interkulturális nevelés, a tapasztalati tanulás, az "ajtón Kívül" módszer, az önkéntesség
és a projektben gondolkodás. A nem-formális képzés tervezése, szervezése és egységei.
A kortárs segítő, a mentor, az animátor és a tréner szerepe a nemformális nevelésben
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.1/1897-06
A tananyagelem megnevezése:
Ifjúsági szolgáltatások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érzékeli és értelmezi a fiatalok szolgáltatási igényeit, közvetlen kapcsolatot alakít ki a
jelzőrendszer tagjaival, a szociális, oktatási, közművelődési és munkapiaci
szolgáltatásokkal, illetve a humán szakterületen foglalkoztatott egyéb szakemberekkel
Részt vesz a szociális, oktatási, közművelődési és munkapiaci szolgáltatások, illetve a
humán szakterületen foglalkoztatott egyéb szakemberek együttműködésének
kialakításában, közös programjaik kidolgozásában, lebonyolításában és értékelésében
Felhívja a figyelmet a kompetenciáját meghaladó problémákra
A kompetenciáját meghaladó problémák kezelése érdekében együttműködik a
jelzőrendszer tagjaival, a szociális, oktatási, közművelődési és munkapiaci
szolgáltatásokkal, illetve a humán szakterületen foglalkoztatott egyéb szakemberekkel
Tevékenységének, projektjeinek megvalósítása érdekében külső – anyagi és szakmai –
erőforrásokat von be, összehangolja azokat a településen/térségben már rendelkezésre
állókkal
Figyelemmel kíséri az önkormányzatnak az ifjúsági feladatok ellátásához közvetlenül és
közvetetten kapcsolódó elképzeléseit és intézkedéseit, javaslatokat fogalmaz meg azok
fejlesztésére, korrigálására
Részt vesz a fiatalokat és közösségeiket fejlesztő, szakmai, szabadidős, művészeti és sport
programok kidolgozásában, szervezésében, lebonyolításában és értékelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fiatalokat érintő pályázatok, ösztöndíj-programok
A típus A helyi ifjúsági közösségek, szervezetek működése, programja, elérhetősége
A típus A fiatalokat érintő szolgáltatások rendszere, igénybevételük lehetőségei
A típus A fiatalok szolgáltatási igényei és elvárásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Ifjúsági információs és Szolgáltató Központ
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda küldetése, sajátosságai (alacsonyküszöb,
katalizátor-iránytű szerep, otthonosság, stb.) és tevékenysége. Az Európai Ifjúsági
Információs Charta és a HAYICO szolgáltatási alapelvei.
Az ifjúsági információs és tanácsadó irodák működése, országos helyi és regionális
eloszlása. Az irodák munkatársaival szemben támasztott elvárások. A helyi igények, az
ifjúsági intézmények-szolgáltatások beágyazottsága.
Az ifjúsági információs szolgálat kapcsolatrendszere, az intézményes segítő helyek
(egészségügy, oktatás, gyermekvédelem, igazságügy, a munka világa, pályaválasztás,
lakhatási támogatás, jövedelempótló támogatás).
Az egyéni és csoportos konzultáció, a konfliktuskezelés. A konfliktusok kreatív,
erőszakmentes kezelése. Az ifjúsági információs tevékenység dokumentálása, az
adatvédelem és a titoktartás jelentősége.
Az önsegítő-támogató csoport fogalma, jelentősége, sajátosságai. Az AWARE program
lényege. A szociális problémamegoldás lehetséges módjai, módszerei, fejlesztési
lehetőségei.
Ifjúsági szolgáltatások: ifjúsági közösségi terek, a felkereső ifjúsági munka, ifjúsági tábor;
hallgatói irodák, sport- és szabadidős intézmények, információs adatbázisok stb. Az
ifjúsági szolgáltatások hazai és nemzetközi szervezetei.
A segítő kapcsolat kommunikációs sajátosságai és technikái. A "meghallgatás" jelentősége
az információs szolgáltatásban. A "fejlesztő interjú" jellemzői.
Az ifjúsági munka jelenléte a nem tipikus ifjúsági intézményekben, szolgáltatásokban
(családsegítő, művelődési ház stb.). A fiatalok szerepe az ifjúsági szolgáltatásokban (pl.
profilok kialakítása)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.2/1897-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Érzékeli és értelmezi a fiatalok szolgáltatási igényeit, közvetlen kapcsolatot alakít ki a
jelzőrendszer tagjaival, a szociális, oktatási, közművelődési és munkapiaci
szolgáltatásokkal, illetve a humán szakterületen foglalkoztatott egyéb szakemberekkel
Részt vesz a szociális, oktatási, közművelődési és munkapiaci szolgáltatások, illetve a
humán szakterületen foglalkoztatott egyéb szakemberek együttműködésének
kialakításában, közös programjaik kidolgozásában, lebonyolításában és értékelésében
Részt vesz a fiatalok szocializációját elősegítő, életvezetési és mentálhigiénés
kompetenciáit fejlesztő programok kidolgozásában, szervezésében, lebonyolításában és
A kompetenciáját meghaladó problémák kezelése érdekében együttműködik a
jelzőrendszer tagjaival, a szociális, oktatási, közművelődési és munkapiaci
szolgáltatásokkal, illetve a humán szakterületen foglalkoztatott egyéb szakemberekkel
Részt vesz a fiatalok oktatásban és munkaerőpiacon való részvételét elősegítő programok
kidolgozásában, szervezésében, lebonyolításában és értékelésében
Figyelemmel kíséri az önkormányzatnak az ifjúsági feladatok ellátásához közvetlenül és
közvetetten kapcsolódó elképzeléseit és intézkedéseit, javaslatokat fogalmaz meg azok
fejlesztésére, korrigálására
Részt vesz a fiatalokat és közösségeiket fejlesztő, szakmai, szabadidős, művészeti és sport
programok kidolgozásában, szervezésében, lebonyolításában és értékelésében
Részt vesz a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését célzó, a fiatalok társas és
egyéni kompetenciáit, kreativitását fejlesztő programok kidolgozásában, szervezésében,
lebonyolításában és értékelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A helyi ifjúsági közösségek, szervezetek működése, programja, elérhetősége
A típus A fiatalokat érintő szolgáltatások rendszere, igénybevételük lehetőségei
C típus Pályázatírói, projektvezetési ismeretek
A típus A fiatalok szolgáltatási igényei és elvárásai
A típus A fiatalokat érintő pályázatok, ösztöndíj-programok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kommunikációs rugalmasság
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 30%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
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A képzési helyszín jellege:
Ifjúsági információs és Szolgáltató Központ
Ifjúsági Szervezet, vagy önkormányzat
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szervezet
Képzési idő:
100 óra gyakorlat a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott gyakorló helyen
történik
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Önálló, mentor által irányított és kontrolált szakmai tevékenység ifjúsági információs és
tanácsadó irodában, vagy önkormányzati ifjúsági munkában, vagy gyermekvédelmi
munkában, vagy ifjúsági közművelődési munkában.
Az önálló szakmai tevékenység során információk, dokumentumok gyűjtése és rögzítése a
gyakorlat helyszínének (önkormányzat, családsegítő, stb.) tevékenységéről, a szolgáltatási
területem élő fiatalok élethelyzetéről (adatgyűjtés, megfigyelés, interjú).
Munkanapló vezetése és igazoltatása a szakmai gyakorlat időtartama alatt végzett konkrét
tevékenységekről (információs szolgálat, tanácsadás, dokumentálás, pályázat,
pályaválasztási tanácsadás, szervezés stb.)
Bekapcsolódás az adott gyakorlóhely munkájába, minél több tevékenységi terület
kipróbálása, a tapasztalatok írásos rögzítése. A gyakorlóhellyel kapcsolatban álló
intézmények meglátogatása, az együttműködési területek feltérképezése.
A szakmai gyakorlat mentora (a gyakorlaton lévő ifjúságsegítő hallgató munkáját irányító,
több éves gyakorlattal rendelkező szakember) a hallgató munkájáról adott szempontok
alapján érdemjegyet és írásos értékelést ad.
A hallgató által a szakmai gyakorlattal kapcsolatban készített dokumentáció (információk
a gyakorló helyről, munkanapló, tevékenységről szóló beszámoló) a szakmai vizsgára
összeállított portfolió része.
A szakmai gyakorlatról a képző intézmény nyilvántartást vezet, a képzésért felelős oktató
(képzési felelős) folyamatosan tartja a kapcsolatot a gyakorlatvezetőkkel, alkalmanként
látogatást tesz a gyakorlat helyszínén.
A szakmai és vizsgakövetelménynek megfelelően a 1897-06 számú modulhoz rendelt, 5.
sz. vizsgarész 2. vizsgafeladata a szakmai gyakorlat ideje alatt teljesítendő
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.1/1897-06
A tananyagelem megnevezése:
Idegen nyelvi kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az ifjúság helyzetének megismerésére vonatkozó kutatásokban, felmérésekben,
az ifjúság helyzetét érintő térségi és helyi cselekvési tervek kidolgozásában, megújításában
Részt vesz a sajátosan ifjúságot érintő kérdések és problémák közéleti megszólaltatásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fiatalok szolgáltatási igényei és elvárásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Számítógépes terem
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Képzési idő:
120 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szóbeli és írásbeli kommunikáció az alapfokú nyelvvizsga követelményeinek megfelelő
témakörökben.
Az ifjúsági információs szolgáltatáshoz kapcsolódó alapszókincs elsajátítása (pl. ifjúsági
rendezvények, szálláshelyek, programok, önkéntes szolgálatok).
Az Európai Uniós ifjúsági portálok látogatásához szükséges alapvető idegen nyelvi
kifejezések készség-szintű ismerete.
A mobilitási programokhoz kapcsolódó nyelvi kifejezési eszközök alapszintű ismerete.
Partnerkapcsolatokhoz nélkülözhetetlen idegen-nyelvi kommunikációs készség
Az ifjúsági munkához kapcsolódó szókincs elsajátítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.1/1898-06
A tananyagelem megnevezése:
Ifjúsági közösségek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja a fiatalok közösségeinek, szervezeteinek, helyi ifjúsági tanácsainak
kialakulását, működését, szervezeti és ifjúságpolitikai fejlődését
Támogatja a fiatalokat, közösségeiket és szervezeteiket az érdekeik, szándékaik
megfogalmazásában, képviseletében
Felhatalmazza (képessé teszi) a fiatalokat a kollektív cselekvés és tanulás által a
közéletben való részvételre
Szabadidős programokat szervez a fiatalok számára
Támogatja az önkéntes szerepre vállalkozó fiatalokat, szervezi felkészítésüket, szervezi és
irányítja a társaik segítésére vállalkozó önkéntes fiatalok tevékenységét
Hatékonyan dolgozik csoportban, jól együttműködik másokkal a helyi ifjúságpolitika
alakításában
Támogatja a fiatalokat segítő civil szervezetek munkáját
Érzékeli és értelmezi a helyi ifjúság közösségek igényeit és szükségleteit, közvetlen
kapcsolatot alakít ki a fiatalok közösségeivel, szervezeteivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közösségfejlesztés lehetőségei és módszerei.
B típus A csoport fejlődése, csoportdinamika
C típus Alapvető szervezési, művelődésszervezési és közösségszervezési ismeretek.
A típus Az ifjúsági önkéntes tevékenység sajátosságai, lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Motiválókészség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Könyvtár
Ifjúsági közösségi terek
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A közösségfejlesztés története, közösségfejlesztési műhelyek. A közösségi tervezés
módszertana (pl. a fiatalok bevonásának módszerei, projektmenedzsment ismeretek
alkalmazásával)
A közösségszervezés folyamatának fázisai: bevonás, megszólítás, erőforrástérkép
elkészítése, cselekvési potenciálok feltárása, tervezés. Közösség a közösségen belül, új
tevékenységi körök, partnerkeresés, koordináló munka.
A közösségszervezés módszerei: 1. Aktiváló módszerek: párbeszéd körök - svéd
tanulókör; "közösségi felmérés" - gyűjtőmódszer; tematikus beszélgetések - SWOT
analízis; fantázia projekt, közérzet interjúk készítése.
A közösségszervezés módszerei: 2. Együttműködési módszerek: cselekvési együttműködési tervek kidolgozása.
Az ifjúsági civil szervezetekre vonatkozó jogi szabályozás. A civil szervezetek
gazdálkodásának szabályozása. A civil szervezetek vezetésének, működtetésének
módszerei és technikái. A Nemzeti Civil Alapprogram.
Akciócsoport létrehozása. Cselekvési technikák: hogyan alakítsunk egyesület?
A lobbyzás, a pénzszerzés "ABC"-je.
A közösségfejlesztés etikai kérdései. A fenntartható fejlődés - fejlesztés módozatai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.2/1898-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociokulturális animáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képzési, tájékoztatási programokat valósít meg a fiatalok toleranciájának kialakítása,
fejlesztése interkulturális tapasztalatainak és kompetenciáinak szélesítése érdekében
Képzési, tájékoztatási programokat valósít meg az emberi jogok tudatosítása,
érvényesítése, a nemzeti és európai állampolgári ismeretek szélesítése és az állampolgári
technikák aktív alkalmazása érdekében
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Támogatja a szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítést, kapcsolattartást
Szabadidős programokat szervez a fiatalok számára
Érzékeli és értelmezi a helyi ifjúság közösségek igényeit és szükségleteit, közvetlen
kapcsolatot alakít ki a fiatalok közösségeivel, szervezeteivel
Támogatja a fiatalokat segítő civil szervezetek munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szociokulturális animáció
B típus A mások iránti tolerancia kialakításának és erősítésének módszerei és technikái
A típus Az interkulturális nevelés alapelvei
A típus A nem-formális tanulás módszerei, eszközei
A típus Az ifjúsági szubkultúrák kialakulásának mechanizmusai és közösségteremtő sajátosságai
B típus A csoport fejlődése, csoportdinamika
C típus Alapvető szervezési, művelődésszervezési és közösségszervezési ismeretek.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Motiválókészség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
A képzési helyszín jellege:
Csoportszoba
Könyvtár
Közművelődési intézmény
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociokulturális animáció fogalma, története, munkamódszerei, intézményei. Animációs
projektek Magyarországon. Animációs műhelyek.
A rendezvénymegvalósítás folyamata: tervezés, előkészületek, feladat- és felelősségmegosztás, helyszín kiválasztása, biztonság, mozgósítás, PR, finanszírozás stb.
A közösségi terek jelentősége. Az életkori sajátosságok, biztonsági szükségletek. Az
egyéni és közösségi tevékenységformák arányai, lehetőségei.
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Fejlesztő programok, projektek a közösségfejlesztéshez, formális és nemformális
neveléshez kapcsolódóan. Gyakorlati jártasság valamely, fiatalok körében népszerű
produkcióban.
A szociokulturális animáció lehetősége a gyermekjóléti és szociális intézményekben.
Közösségi játékok, vetélkedők, versenyek, sport-rendezvények, táborok.
Kortárssegítés, kortársvezetés, közösségi tagok képzése a szociokulturális animáció
segítségével.
A szociokulturális animáció jelentősége az interkulturális kapcsolatok fejlesztésében
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/1.3/1898-06
A tananyagelem megnevezése:
Ifjúsági közművelődés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szabadidős programokat szervez a fiatalok számára
Támogatja a szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítést, kapcsolattartást
Támogatja a fiatalokat a programjaik megvalósításához szükséges anyagi és szakmai
erőforrások előteremtésében, tájékoztatást és tanácsadást nyújt a tevékenységüket érintő
jogszabályokról
Érzékeli és értelmezi a helyi ifjúság közösségek igényeit és szükségleteit, közvetlen
kapcsolatot alakít ki a fiatalok közösségeivel, szervezeteivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az ifjúsági szubkultúrák kialakulásának mechanizmusai és közösségteremtő sajátosságai
D típus Ifjúsági kulturális- és sportprogramok, intézmények, rendezvények
B típus Az ifjúsági programok szervezésének alapelvei
C típus Alapvető szervezési, művelődésszervezési és közösségszervezési ismeretek.
A típus A nem-formális tanulás módszerei, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Motiválókészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Közművelődési intézmény
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kultúra - művelődés - szabadidő dilemmái
Fiatalok szabadidő eltöltési szokásai - hallgatótársakkal, kortársakkal, középiskolásokkal
végzett interjúk alapján
A közművelődési intézményrendszer - hagyományos és modern színterek a
közművelődésben. A közművelődés megújításának próbálkozásai ( nyitott ház, teleház
stb.)
Művelődési házak, teleházak, múzeumok, könyvtárak, ifjúsági művelődési központok
(művelődési funkciókat ellátó közösségi terek)
Olvasási szokások, színház, film. A "multiplex jelenség".
Amatőr művészeti mozgalmak, szervezetek, egyesületek. A civil fenntartású közösségi
terek modellje (nemzetközi modellek, pl. Franciaország).
Egy kistelepülések kulturális élete – esettanulmány. (A Közösségszervezés,
közösségfejlesztés és a „szociokulturális animáció” c. tárgyak keretében tanultak
alkalmazásának lehetőségei egy közművelődési intézményben.
Szórakozási szokások a fiatalok körében (felmérések, statisztikák, interjúk)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.1/1898-06
A tananyagelem megnevezése:
Ifjúságszociológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Érzékeli és értelmezi a helyi ifjúság közösségek igényeit és szükségleteit, közvetlen
kapcsolatot alakít ki a fiatalok közösségeivel, szervezeteivel
Támogatja a fiatalokat és közösségeiket, szervezeteiket, helyi ifjúsági tanácsukat abban,
hogy megértsék és értelmezni tudják a helyi közügyek szereplőinek sajátos kéréseit,
igényeit, azok hátterét, motivációját
Támogatja a szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítést, kapcsolattartást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fiatalok társadalmi helyzete, igényei, szükségletei
A típus A fiatalok jogai (emberi, állampolgári, gyermeki, tanulói jogok) és kötelességei
C típus A nemzeti és európai állampolgári kultúra alapelvei
A típus Az ifjúsági szubkultúrák kialakulásának mechanizmusai és közösségteremtő sajátosságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyermekek és a fiatalok mint a társadalom jellegzetes csoportjai. A gyermekekről és a
fiatalokról alkotott kép változásai. A nemzedék fogalma és sajátosságai. A nemzedékek
közötti kapcsolatok.
A társadalmi reprodukció társadalompolitikai befolyásolása. A gyerekek és fiatalok
társadalmi és gazdasági helyzetének sajátosságai. Egy település (kerület) ifjúságának a
vizsgálata az ifjúsági munka szempontjából.
Szocializáció, politikai szocializáció. A szocializáció politikai modelljei. Az embereszmén
szerepe a szocializációban. A szocializáció ágansei. Az életkor jelentősége. Az
alkalmazható szociológiai módszerek ismertetése.
A kultúra továbbörökítése és változásai. A társadalmi tanulás. Minták és szerepek a
családban és a tágabb társadalmi környezetben. Állampolgári, kulturális, nemzeti és etnika
identitás.
Fiatalok ismeret- és értékvilága az empirikus kutatások tükrében. Iskolarendszer és
társadalmi reprodukció. Oktatási tartalmak és társadalmi tapasztalatok. Az alkalmazható
szociológiai módszerek.
Az ifjúságszociológiai kutatás módszertana. (Megfigyelés, résztvevő megfigyelés,
dokumentum-elemzés, interjú, mélyinterjú, kérdőíves felmérés, kérdezéstechnika,
adatfeldolgozás stb.)
Ifjúságszociológiai kutatások Magyarországon. Ifjúság - 2000, Ifjúság 2004, Sziget kutatás stb.) Adatforrások, kutatási módszerek, adatelemzés, adatértelmezés.
Globalizáció és lokalizáció, a jövőkép alakulása az ifjúság körében
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.2/1898-06
A tananyagelem megnevezése:
Ifjúságpolitika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja a fiatalok közösségeinek, szervezeteinek, helyi ifjúsági tanácsainak
kialakulását, működését, szervezeti és ifjúságpolitikai fejlődését
Hatékonyan dolgozik csoportban, jól együttműködik másokkal a helyi ifjúságpolitika
alakításában
Felhatalmazza (képessé teszi) a fiatalokat a kollektív cselekvés és tanulás által a
közéletben való részvételre
Támogatja a fiatalokat és közösségeiket, szervezeteiket, helyi ifjúsági tanácsukat abban,
hogy megértsék és értelmezni tudják a helyi közügyek szereplőinek sajátos kéréseit,
igényeit, azok hátterét, motivációját
Támogatja a fiatalokat a programjaik megvalósításához szükséges anyagi és szakmai
erőforrások előteremtésében, tájékoztatást és tanácsadást nyújt a tevékenységüket érintő
jogszabályokról
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Támogatja a fiatalokat segítő civil szervezetek munkáját
Képzési, tájékoztatási programokat valósít meg az emberi jogok tudatosítása,
érvényesítése, a nemzeti és európai állampolgári ismeretek szélesítése és az állampolgári
technikák aktív alkalmazása érdekében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fiatalok jogai (emberi, állampolgári, gyermeki, tanulói jogok) és kötelességei
C típus A nemzeti és európai állampolgári kultúra alapelvei
A típus A fiatalok társadalmi helyzete, igényei, szükségletei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ágazati politikák és a horizontális szempontok. Az ifjúságpolitika fogalma,
intézményes keretei, lehetőségei és korlátai. Nemzeti programok (pl. Gyermekszegénység
elleni program, egészségügyi, drogprevenciós programok. ÚMFT mint szakpolitikai
é i
Ifjúságpolitikák
és ifjúsági struktúrák az Európai Unió tagállamaiban. Az EU
ifjúságpolitikai irányelvei, dokumentumai. Az EU Fehér Könyvében és az Ifjúsági
Paktumban meghatározott prioritások.
A közigazgatás az ifjúsági területen ma Magyarországon. Az ifjúsági törvény sorsa.
Ifjúságpolitikai koncepciók és ifjúságpolitikai stratégiák.
A magyar ifjúságpolitikai szakpolitika feladati. Jogszabály-alkotás, költségvetés, irányítás,
támogatás, fejlesztés, intézményrendszer.
Célok - eszközök - módszerek koherenciájának követelményei a területi ifjúságpolitika
kidolgozásának folyamatában.
A globalizáció kihívásaira adható helyi és egyéni válaszok lehetőségei.
Egy település Ifjúságpolitikai stratégiájának elkészítése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.3/1898-06
A tananyagelem megnevezése:
Önkormányzatok és civil szervezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja a fiatalok közösségeinek, szervezeteinek, helyi ifjúsági tanácsainak
kialakulását, működését, szervezeti és ifjúságpolitikai fejlődését
Felhatalmazza (képessé teszi) a fiatalokat a kollektív cselekvés és tanulás által a
közéletben való részvételre
Támogatja a fiatalokat és közösségeiket, szervezeteiket, helyi ifjúsági tanácsukat abban,
hogy megértsék és értelmezni tudják a helyi közügyek szereplőinek sajátos kéréseit,
igényeit, azok hátterét, motivációját
Támogatja a fiatalokat a programjaik megvalósításához szükséges anyagi és szakmai
erőforrások előteremtésében, tájékoztatást és tanácsadást nyújt a tevékenységüket érintő
jogszabályokról
Támogatja a fiatalokat segítő civil szervezetek munkáját
Képzési, tájékoztatási programokat valósít meg az emberi jogok tudatosítása,
érvényesítése, a nemzeti és európai állampolgári ismeretek szélesítése és az állampolgári
technikák aktív alkalmazása érdekében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A nemzeti és európai állampolgári kultúra alapelvei
A típus A fiatalok társadalmi helyzete, igényei, szükségletei
A típus A helyi ifjúsági szervezetek, kezdeményezések
B típus A mások iránti tolerancia kialakításának és erősítésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Kezdeményezőkészség
Motiválókészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az önkormányzatiság fogalma, az önkormányzaok felépítése szervezetrendszere, az
önkormányzati "gondolkodás". Az önkormányzati intézményi rendszer feladatainak
(szociális, gyermekvédelmi, oktatási közművelődési) megszervezése, működtetése.
Az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai. A települési önkormányzatok
ifjúsági feladatai. Az ifjúsági részvétel formái (gyermek- ifjúsági és diákönkormányzatok)
és keretei (döntéshozatal, irányítás, ellenőrzés, forráselosztás).
Települési, kistérségi ifjúsági stratégiák, cselekvési tervek elkészítésének szempontjai,
kötelező tartalmi elemei. Az önkormányzati finanszírozás rendszere (nemzetközi
finanszírozási modellek, pl. Belgium). Közfeladat-ellátási modellek.
A többcélú kistérségi társulások rendszere, az általuk ellátott feladatok, finanszírozásuk.
A civil szervezetek felépítése, feladatköre. Az ifjúsági civil szervezetek jelentősége. A
formális és nem-formális szervezetek (nem tagsághoz kötött tevékenységek).
Az érdekképviselet, az érdekegyeztetés és az érdekvédelem fogalma, értelmezése
(hasonlóságok és különbségek). A részvételi rendszerek kialakításának módszertana.
Nemzetközi és hazai szervezetek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.4/1898-06
A tananyagelem megnevezése:
Ifjúsági munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képzési, tájékoztatási programokat valósít meg a fiatalok önkéntes tevékenységekben
való részvételének szélesítése érdekében
Támogatja a fiatalokat a programjaik megvalósításához szükséges anyagi és szakmai
erőforrások előteremtésében, tájékoztatást és tanácsadást nyújt a tevékenységüket érintő
jogszabályokról
Hatékonyan dolgozik csoportban, jól együttműködik másokkal a helyi ifjúságpolitika
alakításában
Támogatja a fiatalokat, közösségeiket és szervezeteiket az érdekeik, szándékaik
megfogalmazásában, képviseletében
Felhatalmazza (képessé teszi) a fiatalokat a kollektív cselekvés és tanulás által a
közéletben való részvételre
Támogatja az önkéntes szerepre vállalkozó fiatalokat, szervezi felkészítésüket, szervezi és
irányítja a társaik segítésére vállalkozó önkéntes fiatalok tevékenységét
Képzési, tájékoztatási programokat valósít meg az emberi jogok tudatosítása,
érvényesítése, a nemzeti és európai állampolgári ismeretek szélesítése és az állampolgári
technikák aktív alkalmazása érdekében
Képzési, tájékoztatási programokat valósít meg a fiatalok toleranciájának kialakítása,
fejlesztése interkulturális tapasztalatainak és kompetenciáinak szélesítése érdekében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A helyi ifjúsági szervezetek, kezdeményezések
A típus Az ifjúsági önkéntes tevékenység sajátosságai, lehetőségei
B típus Az iskolai és az iskolán kívüli képzési lehetőségek
A típus A fiatalok jogai (emberi, állampolgári, gyermeki, tanulói jogok) és kötelességei
C típus A pályaválasztási szolgáltató szervezetek, szolgáltatások és elérhetőségük
A típus Interklturális nevelés alapelvei
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A típus A nem-formális tanulás módszerei, eszközei
B típus A mások iránti tolerancia kialakításának és erősítésének módszerei és technikái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Motiválókészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Ifjúsággal foglalkozó intézmények, szervezetek
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ifjúsági munka fogalma, lehetőségei és feltételei. A helyi ifjúsági közösségek,
szervezetek célja és feltételrendszere.
Társadalom- és gazdaságpolitikai eszközök a helyi ifjúsági közösségek erősítésére. Az
ifjúsági szolgáltatások megteremtése és működtetése az adott településen.
Egyesületek. Alapítványok. A közhasznú szervezetek intézményesülése. Közhasznú
tevékenységek és ezek színterei, különösen az ifjúság körében.
A helyi képviseleti és érdekérvényesítési formák kialakításának és fejlesztésének
lehetőségei. A partnerség kialakításának alapelvei és feltételei.
A helyi ifjúsági munka jogi háttere, európai dokumentumai. Ifjúsági munka az
önkormányzatoknál, a civil szervezeteknél, a szociális és a közművelődési
A fiatalok egyéni és közösségi tevékenységének segítése különböző képzési programokka
(igényfelmérés, szervezés, megvalósítás, értékelés).
Motiválás, személyes szerepvállalás, asszertív partnertség.
Az ifjúságsegítők munkáját koordináló, segítő szakmai szervezetek, szakmai adatbázisok,
információs központok. A továbbképzés lehetőségei
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
020/2.5/1898-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakdolgozat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Támogatja a fiatalok közösségeinek, szervezeteinek, helyi ifjúsági tanácsainak
kialakulását, működését, szervezeti és ifjúságpolitikai fejlődését
Támogatja a fiatalokat, közösségeiket és szervezeteiket az érdekeik, szándékaik
megfogalmazásában, képviseletében
Felhatalmazza (képessé teszi) a fiatalokat a kollektív cselekvés és tanulás által a
közéletben való részvételre
Képzési, tájékoztatási programokat valósít meg a fiatalok önkéntes tevékenységekben
való részvételének szélesítése érdekében
Támogatja az önkéntes szerepre vállalkozó fiatalokat, szervezi felkészítésüket, szervezi és
irányítja a társaik segítésére vállalkozó önkéntes fiatalok tevékenységét
Hatékonyan dolgozik csoportban, jól együttműködik másokkal a helyi ifjúságpolitika
alakításában
Támogatja a fiatalokat segítő civil szervezetek munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A helyi ifjúsági szervezetek, kezdeményezések
B típus Az iskolai és az iskolán kívüli képzési lehetőségek
C típus A pályaválasztási szolgáltató szervezetek, szolgáltatások és elérhetőségük
C típus A munkahelykeresés és a munkavállalás feltételei
D típus A munkanélküli ellátás sajátosságai, igénybevételének módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Könyvtár
Gyakorlóhely
Képzési idő:
120 óra elmélet igényes gyakorlat tanári konzultációval
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakdolgozat az elméleti felkészülés és a gyakorlat során szerzett tapasztalatok
összegzése. Témája az önkormányzatnál, ifjúsági információs és tanácsadó
szolgáltatásban, gyermekvédelmi vagy közművelődési intézményben végzett ifjúságsegítő
munka.
A szakdolgozat formai követelményei megfelelnek a képző intézményben az írásbeli
feladatokra vonatkozó követelményeknek (formátum, hivatkozások, mellékletek stb.) A
szakdolgozat terjedelmét a szakmai és vizsgakövetelmények 20 oldalban határozzák meg.
A szakdolgozat elkészítését a képzésben résztvevő, és a szakdolgozat témájában jártas
oktató, tanár, tréner, mentor vagy tereptanár segíti.
Esettanulmány, felmérés, interjú, résztvevő megfigyelés esetén a szakdolgozat készítéséné
maximálisan figyelembe kell venni a titoktartás és az adatvédelem követelményeit (pl- a
családsegítőnél vagy pályaválasztási tanácsadónál végzett tanulmánynál).
A szakdolgozat készítése önálló és egyéni feladat, de kivételes esetben párban is
készíthető. Ekkor ügyelni kell arra, hogy világosan elkülöníthető legyen az egyes szerzők
munkája.
A szakdolgozat "megvédése" a szakmai vizsga része, ahol a jelöltek prezentációjához
kapcsolódva a vizsgáztatók kérdéseket tesznek fel a dolgozattal kapcsolatban.
A szakdolgozatot a szakmai vizsga előtt a követelményekben meghatározott módon kell
benyújtani, elfogadásáról a képző intézmény által kijelölt bizottság dönt

90

